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                                         รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
คณะ/ โปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Agriculture  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อยํอ  (ภาษาไทย)   : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture) 
ชื่อยํอ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Agriculture) 

 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
- พืชศาสตร์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมํน๎อยกวํา 133 หนํวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ประเภทหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช๎ 
 ภาษาไทย  
5.4 การรับนักศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎ดี 
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 5.5 ความรํวมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให๎ปริญญาแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา 
  ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป 
        ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2559   
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559  
        ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 
  ครั้งที่ 6 / 2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
    ได๎รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                   

ในการประชุมครั้งที ่8 / 2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี)  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 นักวิชาการเกษตร และพนักงานในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
8.2 ตัวแทนจ าหนํายเคมีภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
8.3 ผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องด๎านการเกษตร 
8.4 ศึกษาตํอในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

 

9. ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biological Sciences 
 

เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

Nara Institute of Science 
and Technology, Japan 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
 

2540 
2535 

2 นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ ์
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ

2533 
2522 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3 นางสาวศุภัครชา อภิรติกร 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร์ 
เกษตรศาสตร ์

พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ

มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎

2558 
2546 
2541 

4 นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

สัตวศาสตร์ (เกยีรติ
นิยมอันดับสอง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา 

2551 
 

2547 
 

5 นายวีรยุทธ  ทองคง 
x xxxx xxxxx xxx 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

กีฏวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  10.1.1 ห๎องบรรยาย 

  10.1.2 สถานที่ฝึกภาคสนามของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
10.1.3 ห๎องปฏิบัติการเฉพาะทาง   

     10.2 สถานประกอบการที่เป็นแหลํงฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและประเทศไทย ท าให๎                    
ภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล๎งที่เกิดขึ้นมาตั้งแตํ พ.ศ. 2557 ตํอเนื่องมาจน พ.ศ. 2559 สํงผลกระทบ
อยํางรุนแรงตํอแหลํงเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของประเทศ ท าให๎ใน พ.ศ. 2558 การขยายตัวทางภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรลดลงอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากผลผลิตพืชที่ส าคัญลดลง เพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎ถูกต๎องและยั่งยืน จึงต๎อง
พัฒนาแหลํงน้ าและสํงเสริมการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ                 
ของการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได๎ รวมทั้งการศึกษาวิจัยอยํางตํอเนื่องเพ่ือการผลิตสินค๎าเกษตร                 
ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ 

11.1.2 ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรมลงของ
ประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงตํอภาคการเกษตร ทั้ งนี้การผลิตทางการเกษตรนั้นจ าเป็นที่จะต๎อง                       
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการเกษตรจ าเป็นต๎องสร๎างจิตส านึก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล๎อมในการผลิตพืช เชํน ระบบการเกษตรผสมผสาน ( integrated 
farming) ระบบเกษตรธรรมชาติ (natural farming) และระบบเกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture) 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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11.1.3 สถานการณ์ความต๎องการพลังงานของโลกเพ่ิมสูงขึ้น พลังงานทดแทนที่ทั่วโลก                 

ให๎ความสนใจอยํางมาก คือ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio Fuel) ซึ่งผลิตได๎จากผลิตผลทางการเกษตรตําง ๆ  สํงผลให๎
ความต๎องการพืชพลังงานมีแนวโน๎มสูงขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ให๎ความส าคัญกับภาคเกษตรเพ่ือเป็นฐานการผลิตพลังงานที่มีความมั่นคง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช รวมทั้งการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 

11.1.4 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 บริษัทที่ประกอบ
กิจการที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตรขนาดใหญํจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เชํน สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ไดเ๎ข๎ามาประกอบอาชีพใน กัมพูชา พมํา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหลํานี้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช ดังนั้นแนวโน๎มในอนาคตสินค๎าเกษตรของไทยต๎องเผชิญกับการแขํงขันสูงมากขึ้นในด๎าน
ราคากับประเทศคูํแขํงในอาเซียนด๎วยกันเอง  สํงผลให๎สํวนแบํงตลาดสํงออกสินค๎าเกษตรของไทยปรับลดลง 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) วางเป้าหมาย
การพัฒนาการเกษตรสูํความเป็นเลิศด๎านอาหาร  โดยต๎องการเพ่ิมจ านวนเกษตรกรรุํนใหมํที่มีความรู๎ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพ่ือท างานในภาคการเกษตร 

11.2.2 ในปัจจุบันผู๎บริโภคนิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ เกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลในการปรับทิศทางการผลิตในภาคการเกษตร จะเห็นได๎จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่วางเป้าหมายให๎พื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
เป็น 50% ในปี พ.ศ.2564 รวมทั้งการสร๎างมาตรฐานและความปลอดภัยสินค๎าเกษตรและอาหาร                         
เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดความต๎องการสินค๎าเกษตรและอาหารสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน  

11.2.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโดยการเข๎าสูํสังคมสูงวัย ทั้งนี้เพราะมีจ านวน
ผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น ท าให๎แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะกลุํมแรงงานรุํนใหมํที่มี
อายุระหวําง  15-24 ปี  โครงสร๎างภาคการเกษตรจึงจ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนโดยน าเทคโนโลยี เครื่องจักรกล 
และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตเพิ่มมากข้ึน 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให๎ตอบสนองตํอสถานการณ ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
และทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรภาคการเกษตรที่มีความรู๎ความสามารถ  และ
ความเชี่ยวชาญ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย โดยใช๎ความรู๎
ด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 
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 12.1.3 จากผลการวิจัยศึกษาความเป็นไปได๎ของหลักสูตร พบวํา นักศึกษาต๎องการเรียนวิชา

ที่สามารถน ามาใช๎ในการปฏิบัติได๎จริง ในสํวนของผู๎ใช๎บัณฑิตต๎องการให๎นักศึกษาเรียนรู๎ตามเกณฑ์ก าหนดของ
หลักสูตรควบคูํไปกับการปฏิบัติจริง มีทักษะการสื่อสารสูํกลุํมเป้าหมายที่หลากหลาย รวมทั้งการมีความคิดที่
นอกกรอบ มุํงม่ัน ท างานด๎วยความตั้งใจ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจข๎อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มี
คุณภาพและคุณธรรม” สอดคล๎องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ในรายวิชาที่มี
ความหลากหลาย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุํงสร๎างบัณฑิตให๎มีความรู๎ มีคุณธรรม และ       
มีทักษะปฏิบัติการวิชาชีพทางการเกษตร    

พันธกิจข๎อ 2 “บริการวิชาการ และถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐาน
ของการมีสํวนรํวม” ข๎อ 4 “สํงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ” และ ข๎อ 5 “วิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร๎างสมองค์ความรู๎ ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น” เป็นการค๎นคว๎า วิจัย และบริการความรู๎
ทางด๎านการเกษตร  โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น   
     รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน)    
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  โดยหลักสูตรนี้มีรายวิชาต๎องเรียนจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  13.1.1 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จัดการเรียนการสอนโดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.1.2 กลุํมวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  13.1.3 รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดย             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  - ไมํมี 
 

 13.3  การบริหารจัดการ 
  13.3.1 มีผู๎ประสานงานรายวิชา เพ่ือท าหน๎าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู๎สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล
และประเมินผล 
  13.3.2 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู๎สอนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษา
ของหลักสูตรไปรับบริการการสอน ด๎านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุํงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น าความรู๎สูํทักษะปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 1.2 ความส าคัญ 
  ผลิตบัณฑิตให๎ความรู๎ ความสามารถ และทักษะปฏิบัติทางด๎านการเกษตร โดยน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพทางด๎านเกษตรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพสํวนตัว และมี
ความรู๎พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นได๎ รวมทั้งเป็นผู๎ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอตนเองและสังคม 
  1.3.2 มีความรู๎ และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
  1.3.3 มีทักษะทางปัญญาในการคิด วางแผนการท างาน และสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ใน 
การแก๎ปัญหาได๎ 
  1.3.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ มีความรับผิดชอบตํอตนเองและ
สังคม 
  1.3.5 มีความสามารถด๎านภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด๎วย
แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบํงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในรอบ
การศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และสอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑติ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
2. ประเมินหลักสตูรตามมาตรฐาน สกอ. 
3. การประเมินความต๎องการและความ 
พึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต  

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร  
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความตอ๎งการ
และความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 

2. พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะทาง
วิชาชีพและคุณลักษณะพิเศษท่ี 
สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. จัดให๎มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ของนักศึกษา นอกเหนือจากการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกจิศึกษา 
2. สํงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร๎าง
ประสบการณ์และพัฒนาให๎นักศึกษาถึง
พร๎อมด๎วยคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
3. จัดให๎มีกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1. ผลการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ              
ไมํต่ ากวํา 180 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตร 
นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา 
2. จ านวนโครงการพัฒนาคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ และจ านวนการเข๎า
รํวมโครงการ 
3. การรํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถการใช๎ภาษาอังกฤษ              
ของคณะ/มหาวิทยาลยั ไมตํ่ ากวํา 80% 
4. ผํานเกณฑป์ระเมินผลการเรยีนรู๎ 

3. พัฒนาบุคลากรใหม๎ีความรู๎
ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาชีพ  

1. สํงเสรมิและสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ  
2. สํงเสรมิและสนับสนุนการเข๎ารวํม
ประชุม สมัมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย์ และบุคลากร 
3. สํงเสรมิและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 
4. สํงเสรมิและสนับสนุนคณาจารย์ 
เผยแพรผํลงานทางวิชาการ  

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็น
ส าคัญ  
2. ความพึงพอใจของผู๎เรียน 
3. จ านวนการเข๎ารํวมประชุม สัมมนาและ 
ฝึกอบรมของคณาจารย์และบุคคลากร 
4. จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
5. จ านวนบทความวิจัยและผลงานทาง 
วิชาการที่เผยแพร ํ

4. จัดหาครภุัณฑ์  และพัฒนาแหลํง
เรียนรูเ๎พื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

1. จัดหาครภุัณฑเ์พื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน  
2. พัฒนาและปรับปรุงแหลํงเรยีนรู๎ 
เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและ 
การวิจัย  

1. แผนงบประมาณของหนํวยงาน  
2. จ านวนโครงการปรับปรุงสถาน ี
ปฏิบัติการ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย  1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา  15  สัปดาห์ และข๎อก าหนดตําง ๆ เป็นไปตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนสามารถจัดได๎โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.เกษตรกรรม) หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข๎อง 
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ๎วนตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข๎าศึกษา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/ 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา/ 2.5 ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 2.5 ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
1. ปัญหาการปรับตัวที่เปลี่ยนจาก
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็น
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ 
เพ่ือแนะน าระบบการเรียนการสอน 
และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางคณาจารย์ ศิษย์เกํา นักศึกษา
ปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข๎า  
เพ่ือการวางเป้าหมายชีวิต  
การวางแผนการเรียนและการท า
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยให๎เหมาะสม 
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
ท าหน๎าที่สอดสํองดูแล ตักเตือน  
ให๎ค าปรึกษาแนะน า โดยให๎
ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม 

- ผลประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1  
- ผลประเมินความพึงพอใจ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. นักศึกษามีความรู๎และทักษะ
พ้ืนฐานด๎านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย คํอนข๎างต่ า                                                                                                                    

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให๎กับ
นักศึกษาแรกเข๎า  
2. โครงการสอนเสริมในรายวิชา            
ตําง ๆ ตามความจ าเป็น 

- ผลการเรียนในกลุํมวิชา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 

 

 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนนักศึกษา 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
- - - 

40 40 
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 2.7 งบประมาณตามแผน 
  ใช๎งบประมาณเงินรายได๎และรายจํายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท)  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - คํา FTES ตํอปี 25.56 55.56 94.44 114.44 114.44 
 - คําหัวจริงตํอเทอม 103,450.00 210,200.00 324,300.00 424,100.00 424,100.00 
 - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 103,450.00 210,200.00 324,300.00 424,100.00 424,100.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - คําหัวจริงตํอปี 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
 - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 223,450.00 450,200.00 684,300.00 904,100.00 904,100.00 

 

 2.8 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

 2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 

   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 133 หนํวยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

    โครงสร๎างหลักสูตร  แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับท่ีก าหนดไว๎ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

     1.1  กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมํน๎อยกวํา      12   หนํวยกิต 
      บังคับเรียน                             9  หนํวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา           3   หนํวยกิต 
    1.2  กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไมํน๎อยกวํา       9  หนํวยกิต 
     บังคับเรียน                             3   หนํวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา           6   หนํวยกิต 
    1.3  กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไมํน๎อยกวํา   9  หนํวยกิต  
     บังคับเรียน                              3   หนํวยกิต
     เลือกเรียน  ไมํน๎อยกวํา             6   หนํวยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ      97 หน่วยกิต 
    2.1  กลุํมวิชาแกน      26 หนํวยกิต 
    2.2  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน     63 หนํวยกิต 
     2.2.1 กลุมํวิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์   33 หนํวยกิต 
     2.2.2 กลุํมวิชาเนื้อหา     30 หนํวยกิต 
                  บังคับเรียน      21 หนํวยกิต 
                  เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา      9 หนํวยกิต 
    2.3  กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8 หนํวยกิต                              
   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 

  บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3(3-0-6) 
          English at Work 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEL0301   ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
     GEL0303   ภาษาพมําเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
 

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
     GEH0401  วิถีลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GEH0403  มนุษย์กับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
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     GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
          Man and  Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎    3(3-0-6) 
          Information for Learning 
     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรู๎คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
 

    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
     GES0501   วิเคราะห์การคิด     3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
 

  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม    3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องต๎น   3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   3(2-2-5) 
          Integrated Health Care      
     GES0801   งานชํางในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis 
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    2) หมวดวิชาเฉพาะ        97 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน         26 หน่วยกิต 

          จากวิชาต่อไปนี้ 
  4131009   ฟิสิกส์ทั่วไป      3(2-3-6) 
    General Physics 
  4211113   เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
    General Chemistry 
  4211114   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1(0-3-2) 
        General Chemistry Laboratory 
  4212513   เคมีอินทรีย์ทั่วไป     3(2-3-6) 
    General Organic chemistry 
  4213305   ชีวเคมีทั่วไป      3(2-3-6) 

General Biochemistry 
  4331113  ชีววิทยาทั่วไป     3(3-0-6) 

 General Biology 
  4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-2) 

 General Biology Laboratory  
  4333406   พันธุศาสตร์ทั่วไป     3(2-3-6) 
    General Genetics 
  4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป     3(2-3-6) 

General Microbiology   
  4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
    Fundamental Mathematics 
 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       63 หน่วยกติ 
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์     33  หน่วยกิต 

                       จากวิชาต่อไปนี้ 
 

5004909 สัมมนาทางการเกษตร    1(1-0-2) 
    Seminar in Agriculture 
  5004912 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร   3(2-2-5) 
    Statistics for Agricultural Research 

5012102 ปฐพีวิทยา     3(2-2-5) 
Soil Science 
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5082105 ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม      3(2-2-5) 

    Plant Pests and Their Control 
5112102 เทคโนโลยีการให๎น้ าแกํพืช       2(1-2-3) 

    Irrigation Technology    
                    5121102 ทักษะพ้ืนฐานงานชํางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3(2-2-5) 

Basic Skill of  Construction Work and Agricultural Machinery  
5161101 หลักพืชศาสตร์        3(2-2-5) 

    Principles of Plant Sciences  
  5163101 สรีรวิทยาการผลิตพืช       3(2-2-5) 
    Physiology of Crop Production 

5172101 หลักการขยายพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
    Principles of Plant Propagation 

5173301 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น      3(2-2-5) 
    Introduction to Plant Breeding 

5181601 หลักการผลิตสัตว์        3(2-2-5) 
Principles of Animal Production 

5202101 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร      3(2-2-5) 
   Entreneurship in Agribusiness          

 

2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา     30 หน่วยกิต
  บังคับเรียน     21 หน่วยกิต 

                   จากวิชาต่อไปนี้ 
 

1552608 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร     2(1-2-3) 
  English for Agricultural Technology 
5003109     มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร                  3(3-0-6) 

                         Agricultural Standards and Laws 
5003110 เกษตรเพ่ือชุมชน         1(0-2-1) 

                   Agriculture  for Community 
5162301 หลักการผลิตผัก        3(2-2-5) 

Principles of Vegetable Production 
5162601 พืชไรํเศรษฐกิจ        3(2-2-5) 

    Economic Field Crops 
5163501 หลักการไม๎ผล        3(2-2-5) 

    Principles of Pomology 
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5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์       3(2-2-5)  

Seed Technology  
5173601 อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร      3(2-2-5) 

Agricultural Meteorology  
 

เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต  
                                       จากวิชาต่อไปนี้       
  

5013204   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน       3(2-2-5) 
    Soil Fertility 

5014604 เทคนิคการปลูกพืชไร๎ดิน       3(2-2-5) 
    Techniques of Soilless Culture 

5083202  กีฏวิทยาทางการเกษตร       3(2-2-5) 
    Agricultural Entomology 
  5083302 โรคพืชและการควบคุม       3(2-2-5) 
    Plant Diseases and Their Control 
  5083401  วัชพืชและการควบคุม         3(2-2-5) 
    Weeds and Weed Control  

5133102 หลักการสํงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
    Principles of Agricutural Extension 

5162101 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต๎      3(2-2-5)  
Potential Economic Crops of Southern Thailand  

5162701 พืชอาหารสัตว์        3(2-2-5) 
    Forage Crops  

5163102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช๎ 3(2-2-5) 
Plant Growth Regulators and Application                    

5163201 เรือนเพาะช าและการจัดการสถานเพาะช า     3(2-2-5) 
    Nursery and Greenhouse Management 

5163401 หลักการไม๎ดอกไม๎ประดับ       3(2-2-5) 
Principles of Floriculture and Ornamental Plants  

5163402 การเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎       3(2-2-5) 
    Orchid Culture 

5163601 พืชอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
Industrial Crops 
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5163602 พืชพลังงาน     3(2-2-5) 

    Energy Crops  
5173102 การผลิตเมล็ดพันธุ์    3(2-2-5) 

    Seed Production 
5173203 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน  3(2-2-5)  

Postharvest for Horticultural Products 
5173404 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

    Plant Tissue Culture in Agriculture 
5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด    3(2-2-5) 

    Mushrooms and Mushrooms Production 
  5173406 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร   3(2-2-5) 
    Biotechnology for Agriculture 

5173501 สารเคมีการเกษตร    3(2-2-5) 
Chemicals in Agriculture 

5173602   ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร   3(2-2-5) 
Information System in Agriculture  

5173701 เกษตรยั่งยืน     3(3-0-6) 
    Sustainable Agriculture  

5173702 การผลิตพืชอินทรีย์    3(2-2-5) 
    Organic Crops Production 

5203101  การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร  3(2-2-5) 
    Project  Analysis in Agribusiness 

5203102  การตลาดสินค๎าเกษตร    3(3-0-6) 
    Agricultural  Marketing 
 

    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8    หน่วยกิต 
เลือกเรียน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8   หน่วยกิต 

5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3) 
   Preparation for Experience in Agriculture 

5003901 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1   1(1-0-2) 
Special Problems in Agriculture I 

5004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  3(320) 
   Field Experience in Agriculture 
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5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2   2(0-4-2) 

Special Problems in Agriculture II 
 

กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา       8     หน่วยกิต 
7000390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา   2(90) 

   Cooperative Education preparation 
7000490 สหกิจศึกษา     6(640) 

   Cooperative Education 
    

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

 

        ให๎เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎ว  และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
ของหลักสูตร 
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 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจ ารายวิชา  ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูํวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากงําย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล าดับกํอนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เลขรหัส 3 ตัวแรกได๎จัด หมวดวิชาและหมูํวิชาไว๎ ดังนี้ 

500 หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501  หมูํวิชาปฐพีวิทยา 
508  หมูํวิชากีฏวิทยา  โรคพืช  และวัชพืช  
511  หมูํวิชาการชลประทาน 
512  หมูํวิชาเกษตรกลวิธาน 
513  หมูํสํงเสริมการเกษตร 
516 หมูํวิชาพืชศาสตร์ 
517 หมูํวิชาวิทยาการเกษตร 
518 หมูํวิชาการผลิตสัตว์ 
520 หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

 

  เลขรหัสตัวที่ 5 ไดจ๎ัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว๎ ดังนี้  
500_1_ _  เกษตรทั่วไป 
500_8_ _  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
500_9_ _  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ      
              การสัมมนา และการวิจัย 
501_1_ _  ปฐพีวิทยาทั่วไป 
501_2_ _  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
501_3_ _  การอนุรักษ์ดินและน้ า 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับกํอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากงําย 

หมวดวิชาและหมูํวิชา 
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501_4_ _  การจัดการดิน 
501_5_ _  ธรณีวิทยา 
501_6_ _  ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย 
501_7_ _  ฟิสิกส์ทางดิน 
508_1_ _  อารักขาพืช 
508_2_ _  กีฏวิทยา 
508_3_ _  โรคพืช 
508_4_ _  วัชพืช 
511_1_ _  การจัดการน้ าในการเกษตร 

     512_1_ _  งานชํางเกษตร 
     512_2_ _  เครื่องจักรกลการเกษตร 
     513_1_ _  สํงเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร 

516_1_ _  พืชศาสตร์ทั่วไป 
516_2_ _  พืชสวนทั่วไป 
516_3_ _  พืชสวน (พืชผัก) 
516_4_ _  พืชสวน (ไม๎ดอกไม๎ประดับ) 
516_5_ _  พืชสวน (ไม๎ผล)   
516_6_ _  พืชไรํทั่วไป 
516_7_ _  พืชไรํ (ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์) 
516_8_ _  พืชไรํ (พืชน้ าตาลและพืชน้ ามัน) 
516_9_ _  พืชไรํ (พืชเส๎นใยและพืชหัว) 
517_1_ _  การขยายพันธุ์พืช 
517_2_ _  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
517_3_ _  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
517_4_ _  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
517_5_ _  สารเคมีการเกษตร 
517_6_ _  เทคโนโลยีระบบเกษตร 
517_7_ _  เกษตรเฉพาะทาง 
518_6_ _  เทคนิคการผลิตสัตว์ 

     520_1_ _  เศรษฐศาสตร์เกษตร 
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ความหมายของจ านวนหนํวยกิต 
     ตัวอยํางเชํน 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1   หมายถึง จ านวนหนํวยกิตรวม 

เลขตัวที่ 2   หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีตํอสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติตํอสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด๎วยตนเองตํอสัปดาห์ 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 1 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 2 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 3 

จ านวนหน่วยกิต 
ปีท่ี 4 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ศึกษาทั่วไป 
30  หนํวยกิต 

6 9 6 9 - - - - 

เฉพาะด้าน 
97 หนํวยกิต 

11 12 15 12 17 15/14* 3/6* 12/10* 

เลือกเสรี 
6 หนํวยกิต 

- - - - - 3 - 3 

รวมหน่วยกิต 17 21 21 21 17 18/17* 3/6* 15/13* 

 
* หมายถึง  เลือกเรียน กลุํม 2 สหกิจศึกษา 
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ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดศึกษาท่ัวไป GEXXXXX เลือกเรียน 6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
   กลุํมวิชาแกน 4331113 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 

4211113 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    
  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์ 5161101 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 17 
 

 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดศึกษาท่ัวไป GEXXXXX เลือกเรียน 9 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุํมวิชาแกน 4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-6) 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    
  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์ 5181601 หลักการผลิตสัตว์ 3(2-2-5) 

5121102 
ทักษะพ้ืนฐานงานชํางและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดศึกษาท่ัวไป GEXXXXX เลือกเรียน 6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    

  กลุํมวิชาแกน 
4571211 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป 3(2-3-6) 

  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    

  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์
5012102 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
5082105 ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม 3(2-2-5) 

  กลุํมวิชาเนื้อหา (บังคับเรียน) 5162601 พืชไรํเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป GEXXXXX เลือกเรียน 9 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุํมวิชาแกน 4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุํมวชิาเฉพาะด๎าน    

  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์
5202101 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
5172101 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

  กลุํมวิชาเนื้อหา (บังคับเรียน) 5162301 หลักการผลิตผัก  3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุํมวิชาแกน 4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-6) 
  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    

  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์
5112102 เทคโนโลยีการให๎น้ าแกํพืช  2(1-2-3) 
5163101 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-2-5) 

  กลุํมวิชาเนื้อหา (บังคับเรียน) 

1552608 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) 
5003110 เกษตรเพ่ือชุมชน    1(0-2-1) 
5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5) 

  กลุํมวิชาเนื้อหา (เลือกเรียน) xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
  กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    

  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์
5173301 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น 3(2-2-5) 
5004912 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5) 

  กลุํมวิชาเนื้อหา (บังคับเรียน) 
5163501 หลักการไม๎ผล 3(2-2-5) 
5173601 อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 

 
   กลุํมปฏิบัติการและ                    
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

5003901  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1   1(1-2-3) 
5003802 

หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

2(1-2-3) 

7000390 * การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา * 2(90)* 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 

รวมหน่วยกิต 18/17* 
 

* หมายถึง  เลือกเรียน กลุํม 2 สหกิจศึกษา 
              ไมตํ๎องเรียนวิชา  5003901  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
                                   5003802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1  

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 
   กลุํมปฏิบัติการและ                     
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

5004805 
หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  3(320)  

7000490 * สหกิจศึกษา * 6(640) 

รวมหน่วยกิต 3/6* 
 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน    
  กลุํมวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์ 5004909 สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) 
  กลุํมวิชาเนื้อหา (บังคับเรียน) 5003109 มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร  3(3-0-6) 
  กลุํมวิชาเนื้อหา (เลือกเรียน) xxxxxxx เลือกเรียน 6 หนํวยกิต 
  กลุํมปฏิบัติการและ                        
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2  2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนํวยกิต 
รวมหน่วยกิต 15/13* 

 
* หมายถึง  เลือกเรียน กลุํม 2 สหกิจศึกษา 
              ไมตํ๎องเรียนวิชา  5003906  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

     3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
     

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  
และการเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช๎ในการศึกษาและ     
การด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   
English at Work 
 ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน  และ
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และ
บริบทอื่นๆของการท างาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make 

use of English for job seeking, job applying, job interviewing, 

and other work-related contexts. 
 

 

 

 

3(3-0-6) 



27 มคอ. 2 

 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    

Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด  การอําน  และการเขียน  โดย
เน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking 
for daily communication and  promoting the understanding 
of Thai and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียนภาษา
พมํา  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  
พูด  อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎า
ภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 

3(3-0-6) 
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  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 
 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูด 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎านสังคม
และวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โ ดย เน๎นทั กษะการ ฟังและการพูดส าหรับการสื่ อสาร             
ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 

3(3-0-6) 

     3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด าริ  รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน๎าที่พลเมือง 
 
 

3(3-0-6) 
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  History, physical characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกตํางระหวําง
ปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอน
ของศาสนาตํางๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 
of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน  การพัฒนา
ตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีทักษะชีวิต  ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร๎าง
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูํรํวมกัน การท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 
 
 

3(3-0-6) 
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  The study of human behaviors, self-realization and 
self-development, physical, mental, emotional and social 
Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 
 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน๎นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he 
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, 
ways of thinking and public minded activities based on the 
sufficiency economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความส าคัญ  และความต๎องการสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลํงสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค๎นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ๎างอิงและบรรณานุกรม  
การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรม
สารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information 
searching strategy, information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, information presentation in 
various forms. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  

Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมด๎านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law 
and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to 
student Life, and educate students to have virtue, morality, 
and corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการด ารงชีวิต    
การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรมมาใช๎ใน
การป้องกัน แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of 
life, mindedness and concentration, application of Self-
Sufficiency principles in life. 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรํวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role 
in the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context 
and sustainable development. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

GES0501  วิเคราะห์การคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์ เ พ่ือการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics 
decision making, information technology for data analysis 
and presentation.  
 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     
Life and Environment  
  ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและมลพิษสิ่งแวดล๎อมในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการป้องกันและควบคุม
มลพิษ ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์
พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ              
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือ
น าไปสูํแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห ์เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง
  Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 
 

3(3-0-6)                                                                                                                                                    

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     

Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร    
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของ
รํางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status, 
food consumption for wellness, situation of food and nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ด๎านอาหาร  การออกก าลังกาย  และการจัดการความเครียด  เพ่ือ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ
 Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement of 
the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านและส านักงาน  ระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสง
สวําง  การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and 
the value-added materials. 

3(2-2-5) 
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   3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
     3.1.5.2.1  กลุ่มวิชาแกน  

 

4131009   ฟิสิกส์ท่ัวไป           3(2-3-6) 
  General Physics 
   ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหนํวย แรงและการเคลื่อนที่  งาน

และพลังงาน  กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์  คลื่นกล  ไฟฟ้า คลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้าเบื้องต๎น และปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อเหลํานี้ 

Physical quantities, measurements and unit systems, forces 
and motions, work and energy, fluid mechanics, thermodynamics, 
mechanical waves, electricity, introduction to electromagnetic 
waves, and experiments involving these topics. 

 

4211113    เคมีทั่วไป          3(3-0-6) 
  General Chemistry 

โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต๎น เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น 
ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๏ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต๎น ทฤษฎี
กรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์ 

Atomic structures, periodic table of elements, 
fundamentals of chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids 
and solution, fundamentals of chemical equilibria, acid-base 
theories, salts and buffers. 

 

4211114   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-3-2) 
      General Chemistry Laboratory  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211113  เคมีทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 
Prerequistite :  4211113 General Chemistry or corequistite 

เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช๎ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความปลอดภัย
ในห๎องปฏิบัติการเคมี การสกัดด๎วยตัวท าละลาย โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ 
การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล าดับสํวน การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว 
การหาคําคงที่ของแก๏ส การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต๎น การหาคํา    
พีเอชของสารละลายโดยใช๎อินดิเคเตอร์ สมดุลไอออนิก สารละลายบัฟเฟอร์ 
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General techniques and instruments in general chemistry , 

safety of chemical laboratory,  extraction using sovent, paper 
chromatography, normal distillation and fractional distillation, 
boiling points and melting points, determination of gas constant, 
preparation of solutions, fundamentals of chemical equilibria, pH 
of solution determination by using indicators, ionic equilibria and 
buffer solutions      

 

4212513   เคมีอินทรีย์ทั่วไป          3(2-3-6) 
  General Organic Chemistry 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211113 เคมีทั่วไป และ  
                                   4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
Prerequistite :  4211113 General Chemistry and  
                     4211114 General Chemistry Laboratory  

โครงสร๎างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีที่
ส าคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโน
ฮ า โ ล เ จ น  แ อ ล ก อฮ อล์  ฟี น อ ล  อี เ ธ อ ร์  เ อ มี น  แ อล ดี ไ ฮ ด์  คี โ ต น                   
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง 

Structures and general properties, nomenclature, 
preparation and essential chemical reactions of hydrocarbons; 
aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols ethers, 
amines, aldehydes, ketone, carboxylic acids and derivatives and 
related laboratories. 

 

4213305   ชีวเคมีทั่วไป         3(2-3-6) 
General Biochemistry 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212513 เคมีอินทรีย์ท่ัวไป 
Prerequistite : 4212513 General Organic chemistry 

 น้ า โครงสร๎าง สมบัติ และหน๎าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึม 
การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม หลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต๎น 
และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง 

Water, structures, properties and roles of biomolecules, 
enzymes, metabolisms, gene expression controlling, principles of 
basic genetic engineering and related laboratories. 
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4331113  ชีววิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 

General Biology 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ โครงสร๎างและหน๎าที่

ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
นิเวศวิทยา 

Properties of organism, chemical substance in organism, 
cells, structure and function of plants and animals, genetics, 
evolution, classification of organism, ecology. 

 

4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-2) 
General Biology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 

Prerequistite :  4331113 General Biology or corequistite 
    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล๎องจุลทรรศน์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การ 

หายใจ   การสังเคราะห์ด๎วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและพัฒนา  

การแบํงเซลล์ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศวิทยา 

Scientific methods, microscopy, chemical substance in 
organism, cell, respiration, photosynthesis, tissues, reproduction, 
growth and development, cell division, classification of organism, 
ecosystem.  

 

4333406   พันธุศาสตร์ทั่วไป        3(2-3-6) 
  General Genetics 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป  
Prerequistite :  4331113 General Biology  
  ความรู๎พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล บทขยาย   
พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความนําจะเป็นและการทดสอบไคแสควร์ พันธุศาสตร์
ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี พันธุศาสตร์ปริมาณ ยีนและโครโมโซม    
การจ าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม     
พันธุศาสตร์ประชากร  อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแมํและการถํายทอด
พันธุกรรมที่อยูํนอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ 
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  Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,  
extension of Mendelian genetics,  genetic probability and Chi-
square test,  genetic of sex and pedigree analysis,  quantitative 
genetics, gene and chromosome, DNA replication, gene expression, 
mutation, genetic engineering,  population genetics, maternal 
effect and extrachromosomal inheritance and practices. 

 

4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป        3(2-3-6) 
General Microbiology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป  และ   
                                    4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                     4331114 General Biology Laboratory  

ประวัติความเป็นมา กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ 
เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลิซึม พันธุกรรม
ของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช๎ การจ าแนกประเภทของจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
สิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์ใช๎ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และวิทยา    
ภูมิค๎ุมกัน 

The historical foundations of microbiology, microscopes,  
the structures and function of microbial cells, fundamental 
microbial techniques, growth and metabolisms of microorganisms, 
microbial genetics and its applications, the classification of 
microbes, microbial environment and its applications, disease 
controls and infections, and immune system. 

 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน        3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
  ระบบจ านวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ล าดับและอนุกรม 
  Real system, functions and graphs, algebraic functions, 
transcendental functions, analytic geometry, sequences and series. 
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     3.1.5.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์    
 

5004909 สัมมนาทางการเกษตร       1(1-0-2) 
  Seminar in Agriculture 

การค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการในหัวข๎อที่นําสนใจของงานวิจัยทาง
เกษตรศาสตร์ที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอภายใต๎
การแนะน าของอาจารย์ผู๎ควบคุม 

Review literatures on current interesting topics in 
agricultural sciences, analyses, writing report and then giving 
presentations under advisor’s supervision. 

 

5004912 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร         3(2-2-5) 
  Statistics for Agricultural Research 

สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลางและการ
กระจาย การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอยําง ไคสแควร์ 
หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟกตอเรียล  การเปรียบเทียบคําเฉลี่ย      
การถดถอยและสหสัมพันธ์อยํางงําย                                                   

Statistic and statistical methods, measurement of central 
tendency and distribution, hypothesis testing, comparison of two 
samples, chi-square, concepts of experimental design,  
experimental design and analysis of variance, factorial experiment, 
comparison of means, simple linear regression and correlation.          

 

5012102 ปฐพีวิทยา        3(2-2-5) 
Soil Science 

ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน การส ารวจและการจ าแนกดิน 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย การอนุรักษ์ดินและ
น้ า  ปฏิบัติการการก าเนิดดิน การวิเคราะห์สมบัติตําง ๆ ของดิน การหา
ความชื้นของดิน การเปรียบเทียบสมบัติของปุ๋ยโดยการปลูกหรือทดลอง     
การผลิตและการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดินและพืช 
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 The importance of soils, soil genesis, soil survey and soil 

classification, Geographic information system (GIS) in soil science, 
soil physical, chemical and biological properties, soil organic 
matter, mineral plant nutrition, fertilizers and theirs application, 
soil and water conservation, laboratory of soil genesis, analysis of 
soil properties, moisture of the soil, comparison of fertilizer 
properties by plant or experimental, composting, production and 
application of organic fertilizer to improve soil and plants.  

 

5082105 ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม      3(2-2-5) 
    Plant Pests and Their Control 

นิยามและความส าคัญของศัตรูพืช (วัชพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช และ
สัตว์ศัตรูพืช) การเข๎าท าลายและความเสียหาย การจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสานและการควบคุมโดยชีววิธี และมีการศึกษานอกสถานที่  

Definitions and important roles of plant pests (weed, pest 
insects, plant diseases-with various causing agents, and animal 
pests) destructions and damages, integrated pest management 
and biocontrol,  field trip.   

 

5112102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช      2(1-2-3) 
  Irrigation Technology 

ความส าคัญของน้ าตํอพืช ความสัมพันธ์ระหวํางดิน น้ า พืช และสภาพ
ภูมิอากาศ ความต๎องการน้ า และประสิทธิภาพการใช๎น้ าของพืช หลักการและ
เทคนิคการให๎น้ าแกํพืช แหลํงน้ าที่พืชได๎รับและการใช๎ประโยชน์จากน้ าฝน การ
ออกแบบวิธีการให๎น้ าที่มีประสิทธิภาพแกํพืชและระบบการระบายน้ า การ
ประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดการการให๎น้ ากับพืช 
และการอนุรักษ์น้ าบนพื้นที่เพาะปลูก 

Importance of water to plant, relationships among soil, 
water, plant and climate, water requirement, and efficiency of 
irrigation, principles and techniques of irrigation  for crop. Plant 
water sources and rain usage. Water efficiency design method and 
drainage system. An application of computer, tools, and 
equipment used in irrigation, the progress of irrigation for crops. 
Water conservation on the cultivated field. 
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5121102 ทักษะพื้นฐานงานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร    3(2-2-5) 

Basic Skill of  Construction Work and Agricultural Machinery     
ประวัติ ความส าคัญ และการพัฒนาเครื่องมือชํางเกษตร ความ

ปลอดภัยในการท างาน งานโลหะ งานไม๎ งานปูน งานไฟฟ้า และงานประปา
เบื้องต๎น เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในการเกษตร หลักการ
ท างานของเครื่องยนต์ต๎นก าลังและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 

The history, importance and development of construction 
work for agriculture. Work safety. Metal, wood, cement, electrical 
and water supply work. Electronics and computers technology in 
agriculture. Principle of power engine and agricultural machinery. 

 

 5161101 หลักพืชศาสตร์        3(2-2-5) 
  Principles of Plant Sciences 

  การจ าแนกประเภทพืช ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐาน สรีรวิทยาและ
กายวิภาคของพืช  โครงสร๎างและหน๎าที่ส าคัญของราก ล าต๎น ใบ ดอก ผลและ
เมล็ดของพืช กระบวนการโภชนาการในพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พืช ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช หลักการพิจารณา
เลือกพืชที่ปลูก หลักการปลูกพืชและระบบการปลูกพืช การบ ารุงรักษาพืช 
หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช หลักการ   
เก็บเก่ียวและวิทยาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  Plant classification, morphological characters, anatomy and 
physiology of plants, structure and function of roots, stems, leaves, 
flowers and seeds of plants, nutrition in plants, growth and 
development of plants, factors affecting the growth and 
development of plants, criteria of crops selection, cropping 
systems, plant management, propagation and plant breeding, 
plant pest control, harvest and post harvest.   
 
 
 
 
                                                     

 
 
 



41 มคอ. 2 

 
5163101 สรีรวิทยาการผลิตพืช       3(2-2-5) 
    Physiology of Crop Production 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป  และ   
                                    4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
          หรือเรียนควบคู่ 
Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                      4331114 General Biology Laboratory   

                     or corequistite 

กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิต กระบวนการ
สังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า  ประสิทธิภาพการใช๎น้ าของพืช การ
เคลื่อนย๎ายของน้ าและแรํธาตุ อิทธิพลของธาตุอาหารพืชและสิ่งแวดล๎อมตํอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของพืช การตอบสนองของพืชตํอแสง อุณหภูมิและ
สิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงผลิตอาหารและการใช๎อาหารของพืช 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต การปรับตัวของพืชในสภาพแวดล๎อมวิกฤติ
และหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคนิคการประยุกต์ใช๎เครื่องมือตําง ๆ ในการ
วัดคําการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตของพืช  

Physiological processes of plant related to crop production 
for examples; photosynthesis, respiration, transpiration, water 
transport and plant nutrition translocation, Effect of plant nutrient 
and environment on plant growth and development. Plant 
response to light, temperature, and environment. Relationship 
between source and sink in plants. Yield and yield component. 
Plant adaptation to environmental stress and post-harvest. An 
application techniques of equipment, tools for measuring plant 
growth changes.  

 

5172101 หลักการขยายพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
  Principles of Plant Propagation 

ประโยชน์และความส าคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตํางๆ อุปกรณ์และการเตรียม
สถานที่ให๎เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา การใช๎สารเคมี และ
เทคนิคตํางๆ ในการขยายพันธุ์พืช 
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Benefits and importance of plant propagation, factors 

related to plant propagation, plants propagated by various 
methods, equipment and place arranged for propagation, 
management, use to chemical substance and techniques to plant 
propagation.  

 

5173301 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Introduction to Plant Breeding 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4333406  พันธุศาสตร์ทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequistite :  4333406 General Genetics or corequistite 

ความส าคัญของการปรับปรุ ง พันธุ์ พืช   หลักพันธุศาสตร์ เ พ่ือ          
การปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข๎าม      
การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์ พืชโดยการกํอกลายพันธุ์           
การปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือต๎านทานตํอโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือ
ทนทานตํอสภาวะแวดล๎อมเครียด และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง     
พันธุ์พืช 

Importance of plant breeding, concepts in genetic 
principles of plant breeding, methods to select self-and-cross-
pollinated crops, hybrid breeding, methods of mutation breeding, 
breeding for diseases and insects resistance, breeding for 
environmental stress resistance, and biotechnology in plant 
breeding. 

 

5181601 หลักการผลิตสัตว์       3(2-2-5) 
Principles of Animal Production 

ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การ
ผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู อาหารและการให๎
อาหารสัตว์ โรคและการป้องกัน การจัดจ าหนําย ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ และ
การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 

Utilization and potential of livestock, breeds of livestocks, 
animal mating, animal breeding, animal husbandry and animal 
management, animal feed and feeding, animal diseases and 
principle of disease control, problems in development of animal 
husbandry. 
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5202101 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร      3(2-2-5) 

 Entreneurship in Agribusiness 
 การเป็นผู๎ประกอบการใหมํ คุณสมบัติของผู๎ประกอบการที่ประสบ

ความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของ
ธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และกลยุทธ์ด๎านการตลาด การจัดการ
ด๎านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง การบริการของ
ภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตร 

New entrepreneurship, qualifications of successful 
entrepreneur, business opportunity assessment, business feasibility 
analysis, managing business plan, marketing strategies and analysis, 
production management, financial management, organizations 
management, related laws, government services for agribusiness. 

                          
3.1.5.2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา     

    บังคับเรียน    
 

1552608 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร     2(1-2-3) 
  English for Agriculture Technology 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร๎อมเน๎นค าศัพท์และ    
บทอํานเฉพาะทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค๎นคว๎าและน าเสนอ
งานที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

Develop the communicative English skills in agricultural 
contexts with an emphasis on specific vocabulary and reading 
from printed and on-line materials. Inquiry and presentation tasks 
related to agricultural technology are included. 

 

5003109     มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร                  3(3-0-6) 
                  Agricultural Standards and Laws 

มาตรฐานสินค๎าเกษตร การรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรระบบตํางๆ  
และหนํวยงานรับรองมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตพืชตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร
ของไทย ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย ข๎อบังคับตํางๆ และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การเกษตร 
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  Agricultural standards, certificate of various standard 
systems to agricultural products and accreditation standards, crop 
production process under Thai agricultural standards, general 
knowledge of the laws, regulations, and acts about agriculture. 

 

5003110     เกษตรเพื่อชุมชน                   1(0-2-1) 
                 Agriculture  for Community 

ศึกษานอกสถานที่ถึงความส าเร็จ ความล๎มเหลว หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางการผลิตพืช หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตพืชของชุมชนใกล๎เคียง 
และน าปัญหาเหลํานั้นมาวิเคราะห์และอภิปราย   
  Field studies on success and problems in plant production 
and related activities from nearby communities. Students are 
required to analyse  and discuss the problems. 

 

5162301 หลักการผลิตผัก        3(2-2-5) 
Principles of Vegetable Production 

ความส าคัญและประโยชน์ของผัก การจ าแนกผัก ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของผัก พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การวางแผนการ
ผลิต การปลูกและการบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การตลาด และ
เทคโนโลยีการผลิตผักที่ทันสมัย 

Importance and utilization of vegetables, vegetable 
classification, growth and development factors of vegetables, 
vegetable cultivar and seed, production planning, cultural 
practices, harvesting, storage, marketing and modern technology 
for vegetable production.      

 

5162601 พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
  Economic Field Crops 

ความส าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ สภาพแวดล๎อมที่
เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู 
การเก็บเกี่ยวและการใช๎ประโยชน์ พืชไรํเศรษฐกิจอยํางน๎อย 3 ชนิดที่เหมาะสม
กับสภาพท๎องถิ่น 
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Importance of economic field crops, botanical 

characteristics, varieties of economic field crops, suitable areas for 
cultivation, cultural control,  cultural practice, plant disease and 
insect pest control, harvesting and  utilization, economic field 
crops (at least three species) for local area condition. 

 

5163501 หลักการไม้ผล        3(2-2-5) 
  Principles of Pomology 

ประโยชน์และความส าคัญของไม๎ผล การจ าแนกประเภทของไม๎ผล 
สํวนประกอบตําง ๆ ของไม๎ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก                
การติดผล และการสุกของผล การเลือกชนิดของพันธุ์ไม๎ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่
ปลูกและความต๎องการของตลาด การเตรียมพ้ืนที่ การดูแลรักษา วิธีการ
ขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการ
จ าหนํายทั้งในประเทศ และการสํงออก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Benefits and importance of pomology, Classification and 
composition of the fruit, physiology of flowering, fruit setting  and 
ripening, growing area for cultivation and management, 
propagation, harvesting and post harvesting, marketing–both 
import and export, field trip. 

 

5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์       3(2-2-5)  
Seed Technology  

ความส าคัญและหน๎าที่ของเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาและการสุกแกํของ
เมล็ดพันธุ์  การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ การเสื่อมสภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพและรับรองเมล็ดพันธุ์ และบทปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 

The importance and function of seed, seed development 
and maturation, seed germination, seed dormancy, seed 
deterioration, seed harvesting and processing, seed storage, seed 
quality control and its certification, seed quality testing and 
laboratory analysis. 
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5173601 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 

Agricultural Meteorology 
ความรู๎พ้ืนฐานทางด๎านอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ความส าคัญและขอบเขต

ของอุตุนิยมวิทยาเกษตร ปัจจัยภูมิอากาศทีมีผลตํอการเกษตร การตอบสนอง
ของพืชตํอจุลภูมิอากาศ การวัดและการส ารวจข๎อมูลโดยใช๎ เครื่องมือทาง
อุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช๎ข๎อมูลภูมิอากาศเพ่ือการ
วางแผนทางการเกษตร 

Fundamentals of meteorology, importance and scope of 
meteorology, environmental factors affecting agriculture, plant 
responses to macroclimate. Measurements and observations by 
using of meteorology instruments. Analysis and application of 
meteorology data for agricultural planning. 
 

    เลือกเรียน  
 

5013204   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน      3(2-2-5) 
  Soil Fertility 

  ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเป็น
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารตํอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและ
สมบัติของดิน การปรับปรุงดิน ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ประเทศไทยและการแก๎ปัญหา 

  ปฏิบัติการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิเคราะห์ดิน 
วิเคราะห์พืช ศึกษาความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินที่มีความสมบูรณ์
แตกตํางกัน 

  Factors affecting plant growth, plant nutrients and their 
benefits, the relationship of nutrients on plant growth, types and 
properties of soil, soil improving, problems of soil fertility in 
Thailand and problem solving. 

 Testing: soil fertility, soil and plants analysis, study on the 
plant growth and yield in soil from different soil fertility. 
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5014604 เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน       3(2-2-5) 
  Techniques of  Soilless Culture 

หลักการและเทคนิคการปลูกพืชไร๎ดิน วัสดุอุปกรณ์ สารละลายธาตุ
อาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด ปัญหาและ
การแก๎ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Principles and techniques in soilless culture, materials and 
equipments, nutrient solution, preparation and management, 
production planning, marketing, production problems and 
solutions. Field trips required. 

 

5083202 กีฏวิทยาทางการเกษตร       3(2-2-5) 
  Agricultural Entomology 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับแมลง  สัณฐานวิทยาของแมลง การเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงรูปรําง การจ าแนกอันดับของแมลง  นิเวศวิทยา ความส าคัญ
ของแมลงตํอการเกษตร แมลงที่มีประโยชน์  ปัจจัยที่มีผลตํอ     การแพรํ
ระบาดของแมลง และเทคนิคการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร 

General entomology, morphology of insects, development 
and metamorphosis, classification of insects, ecology,  importance 
of insects to agriculture, beneficial  insects, factors affecting mass 
reproduction , and control techniques. 

 

5083302 โรคพืชและการควบคุม       3(2-2-5) 
  Plant Diseases and Their Control 

ความหมายและความส าคัญ การส ารวจ และการเก็บตัวอยําง       
การวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต๎น จากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส๎เดือนฝอย ไวรัส การแพรํ
ระบาดและการควบคุม 

Definition and significance, survey and sample collections, 
basic plant disease diagnosis of fungi, bacteria, nematode, and 
viruses, plant disease epidemiology and control.  
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5083401  วัชพืชและการควบคุม         3(2-2-5) 
  Weeds and Weed Control  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การรวมรวบและการ
เก็บตัวอยําง การแพรํกระจายและการขยายพันธุ์วัชพืช นิเวศวิทยาและ
วิวัฒนาการของวัชพืช การเจริญเติบโตและการแขํงขันกับพืชปลูก และการ
ป้องกันก าจัดวัชพืช  

Morphology, weed classification, sample collection and 
preservation, distribution and propagation of weeds, ecology and 
evolution of weed plants, weed growth and its competition to 
crop plants, and methods of weed control. 

 

5133102 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
  Principles of Agricutural Extension 

  ความหมาย ปรัชญา หลักการสํงเสริมการเกษตร วิธีการสํงเสริม
การเกษตร สื่อและการเลือกใช๎สื่อในงานสํงเสริมการเกษตร กระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมด๎านการเกษตร หลักการและกระบวนการวางแผนในงาน
สํงเสริมการเกษตร การจัดการความรู๎ การสร๎างมูลคําเพ่ิมของสินค๎าการเกษตร 
การวินิจฉัยปัญหาด๎านการสํงเสริมการเกษตรเพื่อก าหนดแนวทางในการสํงเสริม
การเกษตร 
 Definition, philosophy and principle of agricultural 
extension, method practices, media and medium selection in 
agricultural extension, innovation and adoption process, principle 
of planning and evaluation process of agricultural extension, 
knowledge management, value adding of agricultural product, 
problem clarification in agricultural for agricultural extension.  

 

5162101 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้      3(2-2-5)  
Potential Economic Crops of Southern Thailand  
 ชนิดและความส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต๎ แหลํงปลูก พันธุ์ 
การจ าแนก การปลูก การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว         
การแปรรูป การตลาด  แนวทางการพัฒนาการผลิต 
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       Type and importance of major economic crops in Southern 
Thailand, planting area, variety, classification, cultivation, 
treatment, pest management, harvesting, processing, marketing, 
guidelines for the development of production. 
 

5162701 พืชอาหารสัตว ์        3(2-2-5) 
 Forage Crops  

การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์คุณคําทางอาหาร การปลูกสร๎าง และการจัดการทุํงหญ๎าและถั่ว
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช๎ประโยชน์จากพืชอาหาร
สัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอยํางอาหารสัตว์ตําง ๆ 

Identification and botanical characteristics, production and 
management of forage crops, nutritive value and conservation of 
forage crops. 

 

5163102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
Plant Growth Regulators and Application   

ความหมายและความส าคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ลักษณะและ
คุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแตํละกลุํม แนวทางในการใช๎
ประโยชน์ในทางการเกษตร วิธีการเตรียมและการใช๎สารแบบตําง ๆ และผล
ของสารที่มีตํอสภาวะแวดล๎อม                         

Description and Importance of plant growth regulators 
(PGRs). Categories and types of plant growth regulators. 
Characteristics and properties and of PGRs. Agricultural utilization 
of PGRs. Preparation and usage of PGRs and their effects on 
environment.   

 

5163201 เรือนเพาะช าและการจัดการสถานเพาะช า     3(2-2-5) 
  Nursery and Greenhouse Management 

ความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของเรือนเพาะช า และสถาน
เพาะช า การจ าแนกชนิดของสถานเพาะช า การจัดเตรียมสถานเพาะช า วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในสถานเพาะช า การควบคุมสภาพแวดล๎อม การบริหารจัดการ
พันธุ์ไม๎ในสถานเพาะช า  การวางแผนจัดการธุรกิจในสถานเพาะช า 
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Definition, benefits and importance of the nursery, 

identification of the nursery, nursery preparation, materials needed 
for nursery, environmental control, management of vegetation in 
the nursery, nursery business.  

 

5163401 หลักการไม้ดอกไม้ประดับ      3(2-2-5) 
Principles of Floriculture and Ornamental Plants  

ความส าคัญของไม๎ดอกไม๎ประดับ ชนิดและลักษณะของไม๎ดอกไม๎
ประดับ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา 
การป้องกันก าจัดโรคแมลง การน าเอาไม๎ดอกไม๎ประดับไปใช๎ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและใช๎ในการตกแตํงสถานที่ ศึกษาดูงานแปลงปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 

Importance of floriculture and ornamental plant, kinds and 
characteristics. Factors affecting growth, cultivation, propagation, 
management. Pest control, utilization of ornamental plants, field 
trip.  

 

5163402 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้       3(2-2-5) 
  Orchid Culture 

 ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล๎วยไม๎ การจ าแนกชนิดของกล๎วยไม๎ 
อนุกรมวิธานของกล๎วยไม๎ ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการผลิตกล๎วยไม๎  โรงเรือนและ
วัสดุเลี้ยงกล๎วยไม๎ การเพาะเมล็ดและการปั่นตาในหลอดทดลอง การปลูกและ
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุและการตลาดของกล๎วยไม๎ สถานการณ์
กล๎วยไม๎ไทยในปัจจุบัน 

Historical and development aspect of orchid culture. 
Classification of orchids. Taxonomy of orchids. Cultural factors of 
orchid production. Nursery and planting material of orchids. In vitro 
germination and vegetative propagation, growth, harvest and 
products packaging of orchids.  The current situation of Thai orchid 
management.  

 

5163601 พืชอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
Industrial Crops 
         ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตพืช 
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน แนวโน๎มการผลิตพืชอุตสาหกรรมในอนาคต การใช๎
ประโยชน์และการแปรรูป ปัญหาในการผลิต และแนวทางในการแก๎ไข 
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 The economic importance of industrial crops in Thailand, 
production situation today, the tendency of industrial crops 
production in the future, utilization and processing,  production 
problems and ways to improving industrial crops. 

 

5163602 พืชพลังงาน        3(2-2-5) 
  Energy Crops  

     ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชพลังงาน  สถานการณ์การผลิตพืช
พลังงานของประเทศไทย แนวโน๎มการผลิตในอนาคต การจ าแนกประเภทของ
พืชพลังงาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา และ
การเก็บเกี่ยว การจัดการวัตถุดิบและการใช๎ประโยชน์ 
          The economic importance of energy crops, production 
situation today, the tendency of energy crops production in the 
future, classification of energy crops, botanical characteristics, 
planting cultural practice and harvesting, raw material 
management and utilization such as producing biodiesel and 
ethanol.  
 

5173102 การผลิตเมล็ดพันธุ์       3(2-2-5) 
  Seed Production 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
Prerequistite :  5173101  Seed Technology  
  สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย การแบํงชั้นการผลิต
เมล็ดพันธุ์  มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์  การรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การจัดการในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ รูปแบบธุรกิจผลิต    
เมล็ดพันธุ์ และเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเฉพาะอยําง  
          Current situations of seed production in Thailand, 
classification of seeds, seed production standard, seed production 
system, seed quality certification, management in seed production 
field ,type of commercial seed production,  and techniques of 
producing seeds of certain crops. 
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5173203 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน    3(2-2-5) 
  Postharvest  for Horticultural Products  

บทบาทและความส าคัญของผลิตผลพืชสวน และวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว   ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยวและการป้องกันก าจัด 
บรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติที่ดีตํอผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว การศึกษาดูงานนอก
สถานที่  

Roles and Important of horticultural products and 
postharvest technology, impact factors of postharvest of 
horticultural product, quality and standard, postharvest diseases 
and insect pest and their control, packaging and good practice for 
horticultural products. Field trip is included.  

 

5173404 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร     3(2-2-5) 
  Plant Tissue Culture in Agriculture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป  และ   
      4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    
      หรือเรียนควบคู่ 

Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                      4331114 General Biology Laboratory or corequistite 

ทฤษฎีและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียม
ห๎องปฏิบัติการและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารส าหรับ         
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสํวนพืช ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์ใช๎การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ             
เพ่ือการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช 

The theory and advantages of plant cells and tissue 
culture. Preparations of laboratory rooms, instruments, media and 
explants. The methods of in vitro propagation. Types of in 
vitro propagated techniques. Application of in vitro techniques for 
crop production and crop improvement.   
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5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด       3(2-2-5) 
  Mushrooms and Mushrooms Production 

ค าจ ากัดความ บทบาทและความส าคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะ 
และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด๎วยวัสดุในท๎องถิ่น การใช๎ประโยชน์ของเห็ดชนิด  
ตําง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา 

Definition, role and significance of mushroom, culture 
techniques, production of spawn, local media for mushroom 
culture, utilization of various mushrooms. Field trips are included. 

 

5173406 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 
  Biotechnology for Agriculture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยาทั่วไป และ   
                                    4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
        หรือเรียนควบคู่ 
Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                      4331114 General Biology Laboratory  or corequistite 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
ศึกษาปัญหาทางด๎านการเกษตร และการผลิตอาหาร การน าเทคโนโลยีชีวภาพ
มาแก๎ปัญหาทางด๎านการเกษตรได๎  

Definitions and importance of agricultural biotechnology, 
study the problems of agriculture and food production, 
biotechnology solutions for agriculture. 

 

5173501 สารเคมีการเกษตร       3(2-2-5) 
Chemicals in Agriculture 

ความหมายและความส าคัญ ประเภทของสารเคมีทางการเกษตร การ
จ าแนก รูปแบบ คุณสมบัติและการออกฤทธิ์ วิธีการใช๎ที่ถูกต๎อง ความเป็นพิษ
ตํอมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม 

Definitions and importance of various types of chemical in 
agriculture, classification, formulation, properties and modes of 
action, proper application and toxicity to man, animal and 
environment. 
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5173602   ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 

Information System in Agriculture 
ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน การเก็บรวบรวมและจัดท าระบบฐานข๎อมูล 

การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการจัดการฟาร์ม การประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 

 Fundamental information system, information collection 
and database establishment, application of information 
technology for farm management. application of information 
technology in agricultural business. 

 

5173701 เกษตรยั่งยืน         3(3-0-6) 
  Sustainable Agriculture  

 กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน นโยบายการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรเ พ่ือประโยชน์ ในการผลิตทางการเกษตร ความส าคัญของ          
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ประโยชน์ในการเกษตร  และการผลิตพืชในบริบทของ
เกษตรยั่งยืน  
          Concepts of sustainable agriculture, agricultural policy and 
resource management for the benefit of agricultural production, 
the importance of biological diversity of natural resources, 
guidelines on the use of natural resources in agriculture, and crop 
production in the context for sustainable agriculture. 

 

5173702 การผลิตพืชอินทรีย์        3(2-2-5) 
  Organic Crops Production 

   ความส าคัญของการผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
การจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ การปลูกและประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ และการตลาดพืชอินทรีย์ 
  Importance of organic crop production, standard of organic 
crop production, soil and fertilizers management for organic crop 
production, cultivation and technology for organic crop production 
and marketing for organic crops.   
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5203101 การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร           3(2-2-5) 
  Project Analysis in Agribusiness 

  ความรู๎เบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ความหมายและลักษณะของ
โครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดวําด๎วยต๎นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ การตีคําต๎นทุนและผลตอบแทนของโครงการ แนวคิดวําด๎วย       
การวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดตําง ๆ ในการ
พิจารณาโครงการทั้งที่ค านึงถึงเวลาและไมํค านึงถึงเวลา การวิเคราะห์ระหวํางมี
และไมํมี โครงการ การวิ เคราะห์ โครงการทางการเงิน การวิ เคราะห์          
ความอํอนไหวของโครงการทางธุรกิจเกษตร 
  Basic of agricultural economics, definition and features of 
projects, project planning, cost and beneficial concepts of project, 
valuing project cost and benefits, financial and economic analysis 
concepts, discounting and non-discounting criteria, study of the 
probability of project investment, financial project analysis and 
sensitivity analysis in agribusiness. 
 

5203102 การตลาดสินค้าเกษตร        3(3-0-6)  
Agricultural Marketing 

ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค๎าเกษตร ลักษณะพิเศษ
ของสินค๎าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทตําง ๆ ของ
ตลาด การก าหนดราคาสินค๎าในแตํละตลาด หน๎าที่และสถาบันการตลาด                
ที่สํงผลถึงการวิเคราะห์สํวนเหลื่อมการตลาดและวิถีการตลาด การวางแผน
การตลาด การรวมกลุํมของเกษตรกรเพ่ือผลในการสร๎างอ านาจตํอรองทาง  
การตลาดและบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการตลาดสินค๎าเกษตร 
  Definition and principles of marketing, agricultural market, 
uniqueness of agricultural commodities, including supply and 
demand of agricultural commodities, product pricing of each 
commodity, roles of marketing functions and institutions made 
marketing margin and market channel, marketing planning, farmer 
group formation to marketing negotiation, roles of government on 
agricultural commodity marketing. 
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     3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             

 

5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์    2(1-2-3) 
 Preparation for Experience in Agriculture 

จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎ เรียนกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ ในด๎านลักษณะของอาชีพ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู๎ เรียนให๎มีความรู๎  ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณ์หรือรูปแบบ  
ตําง ๆ  

Providing activities to prepare the learner before taking 
field experience in agriculture focusing on characteristics and 
opportunities of careers. Prepared learners on knowledge, skills, 
attitudes, motivations and appropriate attributes for careers in 
different situation. 

 

5003901 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1      1(1-0-2) 
Special Problems in Agriculture I 

การเลือกหัวข๎อที่สนใจ การเขียนหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ และ
ปัญหาการวิจัย  การจัดท าโครงรํางปัญหาพิเศษ และน าเสนอ ทั้งนี้หัวข๎อปัญหา
พิเศษต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํอนด าเนินการ 

Practice writing special problem proposal, step by step. 
Select topic, write principle and reasons, objectives, and research 
problems. This proposal needs to be approved by the committee. 

 

5004805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์     3(320) 
 Field Experience in Agriculture 

ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทางการเกษตรศาสตร์ ในองค์กรที่
เกี่ยวข๎องทางเกษตร มีการท ารายงานและน าเสนอการปฏิบัติงาน โดยผําน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎ควบคุม 

Practical training to enhance professional experiences 
agriculture in organizations related to agricultural. practical report 
and presentation approved by the committee. 
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5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2      2(0-4-2) 

Special Problems in Agriculture II 
ค๎นคว๎า ท าการทดลอง โดยมีการวางแผนงานทดลอง การเก็บบันทึก

ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล และการเขียนรายงาน ภายใต๎การควบคุม
และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

Working on research: design steps of experiment, collect 
and record data, analyse data, summarise results, and write 
reports. The study will be performed under advisor’s supervision. 

 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     2(90) 
 Cooperative Education preparation 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู๎
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอการเขียน
รายงาน 

 Principle, concepts and processes of cooperative 
education, regulations, fundamentals and techniques in job 
application, fundamental in practice, communication, human 
relationship, personal development, quality management system 
in the workplace, technical report writing. 

 

7000490 สหกิจศึกษา        6(640) 
 Cooperative Education 

                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                  
     การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
      On the job as a temporary employee with assigned 
project to do the report and presentations. 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อสกลุ 
เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ  (สาขา) 
การส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
1 นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน x xxxx xxxxx xxx 

 
อาจารย ์ -  Ph.D. (Biological Sciences) 

 
-  วท.ม. (เกษตรศาสตร์)      
-  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

- Nara Institute of Science and   
  Technology, Japan 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2555 
 

2540 
2535 

24 24 24 24 24 

2 นายพินิจ   ด ารงเลาหพันธ์  x xxxx xxxxx xxx 
 

อาจารย ์ -  วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
-  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ

2533 
2522 

24 24 24 24 24 

3 นางสาวศุภัครชา อภิรติกร 
 

x xxxx xxxxx xxx 
 

อาจารย ์ -   ปร.ด. (พืชศาสตร์)   
-   วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
-   วท.บ. (พืชศาสตร์)  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ
- มหาวิทยาลัยแมํโจ ๎

2558 
2546 
2541 

30 30 30 30 30 

4 นายอภิชาติ  พันชูกลาง x xxxx xxxxx xxx อาจารย ์ -  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง  
            การเกษตร)   
-  วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง         
            (สัตวศาสตร์)   

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
  เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2551 
 

2547 

30 30 30 30 30 

5 นายวีรยุทธ  ทองคง     x xxxx xxxxx xxx 
 

อาจารย ์ -  วท.ม. (กีฏวิทยา)   
-  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

30 30 30 30 30 
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  3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 
   เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  
   1. หนํวยงานของกรมวิชาการเกษตร เชํน ศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา และศูนย์วิจัยข๎าวพัทลุง เป็นต๎น 
   2. หนํวยงานราชการอ่ืน ๆ เชํน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   3. บริษัทเอกชน เชํน บริษัทฟุกเทียน กรุ๏ป จ ากัด  
 
     



60 มคอ. 2 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกจิ   
   ศึกษา) 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู๎และประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษา  
ประกอบด๎วย การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ โดย
เป็นการฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานภาครัฐ เชํน ศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา 
ส านักวิจัยและพัฒนาเขตที่  8  ศูนย์วิจัยข๎าวพัทลุง และฟาร์มตัวอยํางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เป็นต๎น 
และหนํวยงานเอกชน โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึก นักศึกษาแตํละคนได๎รับการฝึกงานเป็นระยะเวลา   
ไมํน๎อยกวํา 360 ชั่วโมง  

2) การฝึกสหกิจศึกษา เป็นการปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ โดย
เป็นการปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียน เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างประสบการณ์ตรงจากการท างานและ
ปรับตัวให๎สามารถท างานได๎เมื่อส าเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในหนํวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน  โดยปฏิบัติภารกิจตามท่ีได๎รับมอบหมายจากองค์กรหรือการท าโครงงานแก๎ไขปัญหาขององค์กรภายใต๎
การดแูลของคณาจารย์และตัวแทนขององค์กรนั้น ๆ รวมระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 ผลการเรียนรู๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด๎านวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
   2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี  เข๎าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรม
      องค์กร 
   3. มีทักษะความเป็นผู๎น า และผู๎ตาม ปฏิบัติงานด๎วยความรับผิดชอบ 
   4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา อดทนและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
   5. มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิด วิเคราะห์ และน าเสนอ 
  4.1.2 ผลการเรียนรู๎ฝึกสหกิจศึกษา 
   1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด๎านวิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
   2. สามารถบูรณาการความรู๎เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทาง 
       แก๎ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 
   3. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี  เข๎าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรม
      องค์กร 
   4. มีทักษะความเป็นผู๎น า และผู๎ตาม ปฏิบัติงานด๎วยความรับผิดชอบ 
   5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา อดทนและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
   6. มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิด วิเคราะห์ และน าเสนอ 
   7. สามารถคิดและวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ 
   8. สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานอยํางสร๎างสรรค์  
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 4.2 ช่วงเวลา 
  ปีที่  4  ภาคการศึกษาท่ี 1   
 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ตามเวลาท างานของหนํวยงานที่เข๎าฝึกงาน 
          โดยต๎องมีเวลาการฝึกรวมครบตามก าหนดของหลักสูตร หรือ 

4.3.2 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา เป็นเวลาตํอเนื่อง     
         ไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าปัญหาพิเศษเพ่ือพัฒนาความก๎าวหน๎าทางวิชาการในด๎านพืชศาสตร์โดยท างานวิจัย
ของแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เปิดโอกาสให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนตามรหัสวิชา 5003901 ปัญหา
พิเศษทางการเกษตร 1 เพื่อจัดท าโครงรํางปัญหาพิเศษ และน าเสนอปัญหาพิเศษตํอคณะกรรมการที่สาขาวิชา
จัดขึ้น  และในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4 ให๎ลงทะเบียนวิชา 5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
เพ่ือปฏิบัติการหรือท าการวิจัย โดยการจัดท าปัญหาพิเศษนั้น  ต๎องอยูํภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
มีหน๎าที่ ให๎ค าปรึกษาและควบคุมการท าปัญหาพิเศษของนักศึกษาแตํละคน หรือกลุํมจนแล๎วเสร็จ                       
พร๎อมเรียบเรียงเขียนเป็นรูปเลํมปัญหาพิเศษ 
 

 5.2 ผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 สามารถแก๎ไขปัญหาโดยกระบวนการวิจัย และการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทั้งทาง 
          ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  5.2.2 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล 
  5.2.3 สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข๎อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.4 สามารถปรับตัวในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
  5.2.5 มีองค์ความรู๎จากการวิจัย 
  5.2.6 สามารถจัดท ารายงานและน าเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
 

 5.3 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 และ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2   
 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  5.4.1 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 (Special Problems in Agriculture I) 
          หนํวยกิต 1(1-0-2) 
  5.4.2 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 (Special Problems in Agriculture II) 
          หนํวยกิต 2(0-4-2) 
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 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร  อธิบายขั้นตอนและวิธีการ
          ตําง ๆ ที่ต๎องด าเนินการระหวํางการเรียนในรายวิชานี้ 
  5.5.2 อาจารย์ผู๎สอนท าหน๎าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให๎นักศึกษาเป็นรายบุคคล
          หรือรายกลุํม โดยนักศึกษาเป็นผู๎เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ตามความสนใจหรือความ
          ถนัด 
  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าปรึกษาในการเลือกหัวข๎อ จัดท าโครงรํางปัญหาพิเศษ 
  5.5.4 ก าหนดให๎นักศึกษาน าเสนอปัญหาพิเศษตํอคณะกรรมการที่สาขาวิชาจัดขึ้น 
  5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าปรึกษาในกระบวนการศึกษาค๎นคว๎า และประเมินผล 
  5.5.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช๎ใน
          การวิจัย 
  5.5.7 ก าหนดให๎นักศึกษาจัดท ารูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ์ สํงอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ประเมินคุณภาพข๎อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ 
          ที่สาขาวิชาจัดขึ้น 

  5.6.2 ประเมินความก๎าวหน๎าการด าเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
          รายวิชา 

  5.6.3 ประเมินผลการจัดท ารูปเลํมรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการวิจัย 
          โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความช านาญทักษะทางวิชาชีพ    ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไมํต่ ากวํา 180 ชั่วโมง

ตลอดหลักสูตร นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา 

2. มีความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษ     1. การเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ

การใช๎ภาษาอังกฤษ ของคณะ/มหาวิทยาลัย                     

ไมํต่ ากวํา 80% 

    2. สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ภาษาอังกฤษ 

ในการเรียนการสอนอยํางน๎อยร๎อยละ 20 ส าหรับ

รายวิชาเฉพาะด๎าน 

    3. ผํานเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
        เศรษฐกิจพอเพียง 
   (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงม่ันในการท างานให๎ส าเร็จ 
       เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม 
   (2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ 
       ด าเนินชีวิต 
   (3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะ ใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
   (4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ 
       กฎระเบียบ และข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 
       2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
        ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (1) ท าโครงการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม 
   (2) ศึกษาผู๎ประสบความส าเร็จในการใช๎ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   (3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
   (4) ยกตัวอยํางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุํม เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ 
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       2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต
        บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรม 
        จริยธรรม 
   (2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา  
             เศรษฐกิจพอเพียง 
   (3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
   (4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 
  2.1.2 ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
       2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
   (1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความ 
        หลากหลายทางวัฒนธรรม 
       2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความ
        เป็นไทย      
   (1) บทบาทสมมุต ิ
   (2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
   (3) ศึกษาชุมชน 
   (4) บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
   (5) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเป็นรายกลุํม/รายบุคคล 
       2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความ 
        เป็นไทย 
   (1) เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
   (2) ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
   (3) ประเมินจากการรายงาน 
   (4) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
   (5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม 
  2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่า 
          ของตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
       2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ
        และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   (1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ 
        น าไปใช๎ในการด าเนินชีวิต 
   (2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
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       2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
        มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
        ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   (1) มอบหมายหัวข๎องานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
       ของชีวิต 
   (2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันผําน 
       กิจกรรมกลุํม 
   (3) น าเสนองานโดยบูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ 
       ที่เก่ียวข๎อง  
   (4) มอบหมายให๎ค๎นคว๎าข๎อมูล  ค าศัพท์  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
       2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
        มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน  
        สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
   (1) ประเมินจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 
   (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
   (3) ประเมินผลจากการบ๎าน ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย 
  2.1.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง
        อย่างต่อเนื่อง 
   (1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการ 
       ด ารงชีวิต 
   (2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับ 
       บทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ 
   (3) สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
   (4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
   (5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด ารงชีวิตอยํางมีความสุข
       และยั่งยืน 
       2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้
        ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (1) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
   (2) มอบหมายงานที่สามารถใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค๎นคว๎า 
   (3) ก าหนดให๎นักศึกษาอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ค๎นคว๎า 
 



66 มคอ. 2 

 
       2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
        เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (1) สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 
   (2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
   (3) ตรวจสอบข๎อมูลอ๎างอิงของนักศึกษา 
  2.1.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
       2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตําง ๆ  
       เพ่ือแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 
   (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ไมํวําจะด๎วย
       การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพ่ือชี้ให๎เห็นความนําเชื่อถือ 
       และให๎ข๎อสรุปอันจะน าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม 
   (3) สามารถให๎ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก๎ปัญหาใน 
       สถานการณ์ตําง ๆ 
   (4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยําง 
       บูรณาการและสร๎างสรรค์ได๎ 
   (5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 
       และแนวทางความเป็นไปได๎ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได๎ผลของ 
       การคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
       2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   (1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิด 
       แบบตําง ๆ เพื่อแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 
   (2) ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบและใช๎ทักษะการคิด
       แก๎ปัญหาอยํางบูรณาการและสร๎างสรรค์ 
       2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   (1) พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน๎นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก๎ปัญหา 
       อยํางสร๎างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
   (2) ประเมินผลข๎อมูลจากการค๎นคว๎า ด๎วยการประเมินตามสภาพจริง  เชํน 
       ประเมินการน าเสนอชิ้นงาน  การตอบค าถาม 
   (3) ประเมินโดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  2.1.6 ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทย 
          และสังคมโลก 
       2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า 
        ของสังคมไทยและสังคมโลก 
   (1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรม 
       องค์กรได ๎
   (2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน และยอมรับในความแตกตําง                 
       หลากหลายของมนุษย์ 
   (3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน์สํวนรวม  
       และมีจิตส านึกรักท๎องถิน่ 
   (4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ทั้งในฐานะผู๎น า 
       และผู๎ตาม 
   (5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ 
       ประชาคมนานาชาติ 
       2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
        เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   (1) ท าโครงการ 
   (2) บทบาทสมมุต ิ
   (3) การน าเสนอ 
       2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
        เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   (1) ตรวจโครงการ 
   (2) ให๎เพ่ือนประเมิน 
   (3) ผู๎สอนรํวมประเมิน 
  2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
       2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   (1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตําง ๆ ได๎อยําง 
       มีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎ 
(3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน าเสนอข๎อมูลขําวสาร 
    ไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์ 
    โลกในปัจจุบัน 
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(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถ 
    เลือกใช๎เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎ 

     2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อย่างรู้เท่าทัน 
(1) ก าหนดหัวข๎อให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือน าเสนอผลงานโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) จัดกิจกรรมกลุํมในการรวบรวมข๎อมูลที่ก าหนดและรํวมอภิปรายความนําเชื่อถือ
(3) น าเสนอข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

     2.1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     อย่างรูเ้ท่าทัน 
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
(3) ประเมินผลจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร 

2.1.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 
(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม  

     2.1.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
     อย่างมีประสิทธิภาพ  
(1) บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอยํางการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     ในชีวิตประจ าวัน 
(2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาน าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     ในชีวิตประจ าวันเป็นรายกลุํม/บุคคล 
(3) มอบหมายให๎นักศึกษาค๎นคว๎า แสดงบทบาทสมมติ และท ากิจกรรม 
     เป็นรายบุคคล/กลุํม 

     2.1.8.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
     อย่างมีประสิทธิภาพ  
(1) ประเมินผลการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
(2) ประเมินผลงานกลุํม และประเมินซึ่งกันและกัน 
(3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน 
(4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
(5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(6) น าเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน มีดังนี้ 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
(3) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
(4) มีสัมมาคารวะ ให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส 

     2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ก าหนดข๎อตกลงรํวมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงตํอเวลา  
    ความซื่อสัตย์สุจริต การมีสัมมาคารวะและการแตํงกายถูกต๎องตามระเบียบ 
    ของมหาวิทยาลัย 
(2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษาจัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบในการท างาน 
    ทีเ่ป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม และปลูกฝังเรื่องการถือประโยชน์สํวนรวมเป็น 
    ทีต้ั่ง 
(3) การประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีของอาจารย์รวมถึงการสอดแทรก 
    คุณธรรมจริยธรรม ระหวํางจัดการเรียนการสอน 
(4) มีการสํงเสริมให๎ก าลังใจและยกยํองนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

     2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาจากการเข๎าชั้นเรียน และการสํงงาน 
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหวํางรํวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับ 
    ตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง 
(4) ประเมินความรับผิดชอบของนักศึกษาในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย  
    โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุํม 
(5) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ 

2.2.2 ด้านความรู้ 
     2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู๎ และหลักการทางด๎านการเกษตรในสาขาวิชาชีพ และเข๎าใจขั้นตอน   
    วิธีการปฏิบัติงาน 
(2) ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง 
(3) มีความสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
(4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ 
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     2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การจัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎ 
     แสดงความคิดเห็น ซักถามข๎อสงสัยและมีสํวนรํวมได๎อยํางเต็มที่ 
(2) การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชํน การบรรยาย การอภิปราย  

                                    การศึกษาค๎นคว๎า ท ารายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุํม การน าเสนอ และ 
                                    การฝึกปฏิบัติจริง เป็นต๎น 

(3) การเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ 
    นอกชั้นเรียน 
(4) การเชิญวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง มาบรรยายพิเศษ เพ่ือ  
    เพ่ิมทักษะความรู๎ทางวิชาชีพ 

     2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากการสอบยํอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(2) ประเมินจากผลงานที่ได๎รับมอบหมาย หรือผลการปฏิบัติงาน 
(3) สังเกตการท างานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุํม 
(4) สังเกตการรํวมกิจกรรมจากการเรียนการสอนที่จัดทั้งในห๎องเรียนและ 
    นอกห๎องเรียน 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดและวางแผนการท างานได๎อยํางเป็นระบบ 
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์  สรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางการแก๎ไข 

ได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู๎ทางทฤษฎีที่เก่ียวข๎อง และทักษะจาก   
ภาคปฏิบัติ 

(3) สามารถประยุกตค์วามรู๎เพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ 
     2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยใช๎รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ให๎นักศึกษามีโอกาส 
                                    ค๎นคว๎าข๎อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง น ามาบูรณาการ  
                                    น าเสนอ อภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชํน การอภิปรายกลุํม การ 
                                    เรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม การเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง และการปฏิบัติงานจริง 

(2) มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎คิด วางแผน วิเคราะห์  
                                    สรุปประเด็นปัญหา ลงมือปฏิบัติจริง และประยุกต์ใช๎ความรู๎ในการแก๎ปัญหา  
                                    เชํน การจัดท าโครงการ ( Project  based learning ) หรือการเรียนรู๎แบบ 
                                    แก๎ปัญหา ( Problem- based learning) 
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     2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากสอบยํอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(2) ประเมินจากผลงานที่ได๎รับมอบหมาย หรือผลการปฏิบัติงาน 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียน        
    การสอน 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
(2) สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน บนพื้นฐานของ 
    ตนเองและของกลุํม 
(3) มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคม 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง   
          บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการท างานเป็นกลุํม และงานที่ต๎องมี 
     ปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล 
(2) ก าหนดการท างานกลุํมโดยให๎นักศึกษาหมุนเวียนการเป็นผู๎น ากลุํม และ 
     ต าแหนํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในกลุํม 
(3) สํงเสริมให๎นักศึกษารู๎จักการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  

                                    รวมทั้งเปิดโอกาสให๎นักศึกษาทุกคนได๎รํวมแสดงความคิดเห็น 
(4) ปลูกฝังให๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายของตนเอง องค์กรและ 

                                    สังคม 
(5) สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การยอมรับผู๎อื่น การปรับตัวเข๎ากับ 

                                    สภาวะแวดล๎อม และการเข๎าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
     2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
               ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาระหวํางรํวม 
     กิจกรรมกลุํมและงานที่ต๎องมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล 
(2) ประเมินจากผลงานของกลุํมที่ได๎รับมอบหมาย 
(3) ประเมินเพื่อนรํวมชั้นและอาจารย์ผู๎สอน โดยใช๎แบบประเมินพฤติกรรม 

                                    ภาวการณ์เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี 
(4) ประเมินการท างานและการจัดการภายในกลุํม โดยแบบประเมินตนเองและ 
     เพ่ือนภายในกลุํม 
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
             เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห์ปัญหา  
    ค๎นคว๎าหาข๎อมูล และการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
(2) สามารถแก๎ปัญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข๎อง มา  
    ใช๎ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎ 
    อยํางสร๎างสรรค์ 
(3) มีทักษะในการสื่อสาร การใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 

     2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
               เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎ใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ ในการวิเคราะห์ปัญหา ค๎นคว๎าหาข๎อมูล  
จัดเก็บและน าเสนอได๎    

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสค๎นคว๎า เรียบเรียงข๎อมูล  
พร๎อมการอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูล และสามารถน าเสนอให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎ 
อยํางถูกต๎อง และให๎ความส าคัญในการอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูล 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ใช๎ความสามารถในการ 
                                    น าเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช๎ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นฝึกทักษะภาษา (ฟัง พูด อําน เขียน) เพ่ือ 
                                    การสื่อสารที่ถูกต๎องและเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 

     2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
               การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ    
     การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

พ้ืนฐานและสถิต ิ
(2) ประเมินจากผลงานทั้งในรูปแบบการน าเสนอรายงานหน๎าชั้นเรียนและรายงาน 
     ที่เป็นรูปเลํม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 

แสดงให๎เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ในแตํละรายวิชาในหลักสูตรวํามีสํวนในการเสริมสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎และสอดคล๎องตํอมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎านใดบ๎าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน     
ผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา ดังนี้  

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา 

         เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงม่ันในการท างานให๎ส าเร็จ เป็น  

         แบบอยํางที่ดีของสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ 

         ด าเนินชีวิต 
   (3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะ ใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน
   (4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ  
         ระเบียบ และข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความ 

                                   หลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ 

                            และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
(1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ 

                                    น าไปใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
(2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง 
                           อย่างต่อเนื่อง 

(1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการ 
                                    ด ารงชีวิต 

(2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับ 
                                    บทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ 

(3) สามารถเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด 
     (4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย 
     (5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให๎ด ารงชีวิตอยํางมีความสุข 
                                    และยั่งยืน 
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3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  

(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตําง ๆ เพื่อแก๎ไข 
                                    ปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ไมํวําจะด๎วย 
                                    การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพื่อชี้ให๎เห็นความ 
                                    นําเชื่อถือ และให๎ข๎อสรุปอันจะน าไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม 

(3) สามารถให๎ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก๎ปัญหาใน 
                                    สถานการณ์ตําง ๆ 

(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยําง   
                                    บูรณาการและสร๎างสรรค์ได๎ 

(5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ 
                                    แนวทางความเป็นไปได๎ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได๎ผลของการคิด 
                                    เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 

3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของ 
                           สังคมไทยและสังคมโลก 

(1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรม 
                                    องค์กรได ๎

(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน และยอมรับในความแตกตําง                  
                                    หลากหลายของมนุษย์ 

(3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน์สํวนรวม และมี 
                                    จิตส านึกรักท๎องถิ่น 

(4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ทั้งในฐานะผู๎น า 
                                    และผู๎ตาม 

(5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ 
                                    ประชาคมนานาชาติ   

3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตําง ๆ ได๎อยํางม ี

                                    ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎ 
(3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและน าเสนอข๎อมูลขําวสารได๎ 

                                    อยํางมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์ 

                                    โลกในปัจจุบัน 
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(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช๎ 

                                    เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎ 
3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 

(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.

ตระหนัก 
และส านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎
อยําง
กว๎าง  
ขวาง 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ     
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณคําของสังคมโลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางรู๎เทําทัน 

8.  ใช๎
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยํางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                              

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน                              

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                              

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร                              

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ  
              สื่อสาร                              

GEL0303  ภาษาพมําเพื่อการส่ือสาร                              

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                              

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
                             

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสาร 
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ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.

ตระหนัก 
และส านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎
อยําง
กว๎าง  
ขวาง 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ     
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณคําของสังคมโลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางรู๎เทําทัน 

8.  ใช๎
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยํางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
GEH0401  วิถีลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา                              

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา                              

GEH0403  มนุษย์กับความงาม                              
GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการ 
              พัฒนาตน 

                             

GEH0405  มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง                              

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎                              
GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ 
              ชีวิต 

                             

GEH0408  เรียนรู๎คุณธรรมน าชีวิต 
               พอเพียง 

                             

GEH0409  วิถีอาเซียน                              

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

GES0501  วิเคราะห์การคิด                              

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม                              
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ผลการเรียนรู้ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.

ตระหนัก 
และส านึก
ในความ
เป็นไทย 

3.มีความ
รอบรู๎
อยําง
กว๎าง  
ขวาง 

 

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู๎ตลอดชีวิต เพื่อ

พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบ     
องค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณคําของสังคมโลก 

7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางรู๎เทําทัน 

8.  ใช๎
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อยํางมี
ประสิท
ธิภาพ 

รายวิชา 1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

2.1
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.5
 

5.1
 

5.2
 

5.3
 

5.4
 

5.5
 

6.1
 

6.2
 

6.3
 

6.4
 

6.5
 

7.1
 

7.2
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

8.1
 

8.2
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี                              

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 
                             

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องต๎น                              

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
                             

GES0801  งานชํางในชีวิตประจ าวัน                              
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

  3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 

                      (3) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
                      (4) มีสัมมาคารวะ ให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส 

3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1)  มีความรู๎ และหลักการทางด๎านการเกษตรในสาขาวิชาชีพ และเข๎าใจขั้นตอน  

                                   วิธีการปฏิบัติงาน 
                      (2) ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง 
                      (3) มีความสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ 
                      (4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎ 

3.2.3 ผลการเรียนรู้ทางทักษะทางปัญญา 
                      (1) สามารถคิดและวางแผนการท างานได๎อยํางเป็นระบบ 
                      (2) สามารถศึกษาวิเคราะห์  สรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางการแก๎ไขได๎ 
                                    อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู๎ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง และทักษะจาก                
                                    ภาคปฏิบัติ 
                      (3) สามารถประยุกต์ความรู๎เพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎ 
           3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                      (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

(2) สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน บนพื้นฐานของตนเอง 
                                    และของกลุํม 
                      (3) มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคม 
           3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                         สารสนเทศ 
              (1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห์ปัญหา  

    ค๎นคว๎าหาข๎อมูลและการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 
                      (2) สามารถแก๎ปัญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข๎อง  

    มาใช๎ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎   
    อยํางสร๎างสรรค์ 

                      (3) มีทักษะในการสื่อสาร การใช๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  2) หมวดวชิาเฉพาะ  
2.1 กลุ่มวิชาแกน (บงัคับเรยีน)  
4131009  ฟิสิกส์ทั่วไป                  

4211113  เคมีทั่วไป                  

4211114  ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป                  

4212513  เคมีอินทรีย์ทั่วไป                  

4213305  ชีวเคมีทั่วไป                  

4331113  ชีววิทยาทัว่ไป                  

4331114  ปฏิบัตกิารชีววิทยาทั่วไป                  

4333406  พันธุศาสตร์ทั่วไป                  

4362109  จุลชีววิทยาทัว่ไป                  

4571211  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  

2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์  

5004909  สัมมนาทางการเกษตร                  

5004912  สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร                  

5012102  ปฐพีวิทยา                  

5082105  ศัตรูพืชและการปอ้งกันควบคุม                  
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5112102  เทคโนโลยีการให๎น้ าแกํพืช                  

5121102  ทักษะพื้นฐานงานชํางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร                  

5161101  หลักพืชศาสตร์                  

5163101  สรีรวิทยาการผลิตพืช                  

5172101  หลักการขยายพันธุ์พืช                  

5173301  การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น                  

5181601  หลักการผลิตสัตว ์                  

5202101  การประกอบการทางธุรกจิเกษตร                  

2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา           

  บังคับเรียน  

1552608  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร                  
5003109  มาตรฐานและกฏหมายการเกษตร                  

5003110  เกษตรเพื่อชุมชน                  

5162301  หลักการผลิตผัก                  

5162601  พืชไรํเศรษฐกิจ                  

5163501  หลักการไม๎ผล                  

5173101  วิทยาการเมล็ดพันธุ ์                  

5173601  อุตุนิยมวิทยาเพือ่การเกษตร                  

  เลือกเรียน   

5013204  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                  

5014604  เทคนิคการปลูกพืชไร๎ดิน                  
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5083202  กีฏวิทยาทางการเกษตร                  

5083302  โรคพืชและการควบคุม                  

5083401  วัชพืชและการควบคุม                  

5133102  หลักการสํงเสริมการเกษตร                  

5162101  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต๎                  

5162701  พืชอาหารสัตว ์                  

5163102  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการประยกุต์ใช๎                  

5163201  เรือนเพาะช าและการจัดการสถานเพาะช า                  

5163401  หลักการไม๎ดอกไม๎ประดับ                  

5163402  การเพาะเล้ียงกล๎วยไม๎                  

5163601  พืชอุตสาหกรรม                  

5163602  พืชพลังงาน                  

5173102  การผลิตเมล็ดพันธุ ์                  

5173203  วิทยาการหลังการเก็บเกีย่วผลิตผลพืชสวน                  

5173404  การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเพือ่การเกษตร                  

5173405  เห็ดและการผลิตเห็ด                  

5173406  เทคโนโลยีชีวภาพเพือ่การเกษตร                  

5173501  สารเคมีการเกษตร                  

5173602  ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร                  

5173701  เกษตรยั่งยืน                  

5173702  การผลิตพืชอินทรยี ์                  
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ผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5203101  การวิเคราะห์โครงการทางธรุกิจเกษตร                  

5203102  การตลาดสินค๎าเกษตร                  

  3) กลุ่มวิชาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   

     กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาพิเศษ   

5003802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์                  

5003901  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร  1                                           

5004805  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์                  

5004906  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร  2                                         

     กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา   

7000390  การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา                  

7000490  สหกิจศึกษา                  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช๎เกณฑ์การประเมินตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 ให๎มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตําง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้  
1.1 ระบบคําระดับคะแนน แบํงเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน  ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
       A      ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
   B+   ดีมาก (Very Good)  3.5 
   B   ดี (Good)   3.0 
   C+   คํอนข๎างดี (Fairly Good)  2.5 
   C   พอใช๎ (Fair)   2.0 
   D+   อํอน (Poor)   1.5 
   D   อํอนมาก (Very Poor)  1.0 
   E   ตก (Fail)   0.0 

1.2 ระบบไมํมีคําระดับคะแนนก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
       ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    P (Pass)        ผําน 
    F (Fail)         ไมํผําน 
      ระบบคะแนนนี้ใช๎ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให๎ประเมินผลโดยไมํมีคําระดับคะแนน และวิชา     
ที่ได๎ผลประเมิน F นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะสอบผําน  
   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อสอบกับวัตถุประสงค์ 
       ของรายวิชา และผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.1.2 อาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให๎เป็นไป 
       ตามเกณฑ์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของบัณฑิตท่ีมีตํอหลักสูตร 

2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
  2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก๎าวหน๎า หรือความต๎องการการพัฒนาของบัณฑิต 

       เพ่ือเป็นข๎อมูลในการจัดโครงการพัฒนาศิษย์เกํา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 9 การส าเร็จการศึกษา 

ข๎อที่ 27 การขอรับและอนุมัติปริญญา 
27.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชาตําง ๆ ครบถ๎วน และผํานเกณฑ์อ่ืนตาม

ข๎อก าหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแตํ 2.00 ขึ้นไป 
ไมํมีผลการสอบตกในรายวิชาบังคับและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

27.2 ให๎นักศึกษายื่นค าร๎องขอรับปริญญาตํอส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 30 วัน 
นับแตํวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาคาดวําจะสอบได๎หนํวยกิตครบถ๎วนตามหลักสูตร และ
ในกรณีที่นักศึกษายังไมํขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ด๎วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติมในภาค
การศึกษาถัดไป นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์กํอนการสอบปลายภาค 
โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพ่ิมเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล๎วต๎องไมํเกินระยะเวลาการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

27.3 นักศึกษาจะต๎องไมํมีพันธะใด ๆ ตํอมหาวิทยาลัยจึงจะได๎รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญา 
27.4 นักศึกษาที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความประพฤติที่ไมํขัดตํอ

กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย วําด๎วยวินัยนักศึกษา 
  27.5 นักศึกษาต๎องผํานการเตรียมความพร๎อมและการท ากิจกรรมครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  27.6 นักศึกษาต๎องสอบผํานการประเมินผลความรู๎และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  27.7 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติการให๎ปริญญา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศให๎กับอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร        

และมหาวิทยาลัย 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวข๎อง เชํน รายละเอียด

หลักสูตร คูํมือการศึกษาและหลักสูตร คูํมืออาจารย์ กฎระเบียบตําง ๆ 
   1.3 สํงเสริมให๎อาจารย์ใหมํเข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
    1.4 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าในการท างานของอาจารย์ใหมํ 
   1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการท างานอยํางตํอเนื่อง 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยํางตํอเนื่อง สนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร             
ตําง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 
   2.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
   2.2.1 สํงเสริมให๎มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ การรํวม
เครือขํายวิชาชีพ 
   2.2.2 สํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านตําง ๆ เชํน การวิจัย การท าผลงานทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ การอบรมระยะสั้น 
   2.2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู๎รับผิดชอบโดยด าเนินการตามระบบ      
การประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบในการประกัน 6 ด๎าน คือ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน                 
อยํางน๎อย 5 คน โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ไมํเกิน 1 หลักสูตร 
และมีคุณสมบัติเชํนเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือด ารง
ต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ และต๎องมีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานวิชาการที่ได๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนํงทาง
วิชาการอยํางน๎อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และท าหน๎าที่สอนและค๎นคว๎า วิจัยในสาขาดังกลําว อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 5 ปี ของการปรับปรุง  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได๎มีการด าเนินงานให๎เป็นไปตามตัวบํงชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ เชํน อาจารย์ประจ าหลักสูตรไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมวางแผน ติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการจัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3 
และ มคอ.4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
อาจารย์ใหมํของหลักสูตรได๎รับการปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงแนวทางในการท างาน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได๎รับการพัฒนาความรู๎ในแตํละปีการศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได๎รับผลการประเมินความพึงพอใจตํอการสอนจากนักศึกษาในแตํละรายวิชาไมํต่ ากวํา 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 และประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ ไมํน๎อยกวํา 3.50  จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 มคอ. 2 

 
 

2. บัณฑิต 
 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ได๎มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว๎ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎าน
คือ (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม  (2) ด๎านความรู๎  (3) ด๎านทักษะทางปัญญา  (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข๎อมูลจากผู๎ใช๎บัณฑิตด๎วย
การขอเข๎าสัมภาษณ์ หรือการสํงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมํที่จบการศึกษาและเข๎า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ และจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวํา              
ร๎อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ านวนของบัณฑิต (ร๎อยละ) ที่ได๎งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกลในการรับนักศึกษา และน าระบบและกลไกดังกลําวมาใช๎ในการรับ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว๎ ในแตํละปีการศึกษา โดยส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู๎ด าเนินการในการรั บนักศึกษา 
และ มีตัวแทนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน๎าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการก ากับติดตามนักศึกษาโดย
ก าหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางการให๎ค าแนะน าและค าปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตําง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พร๎อมทั้งสํงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษท่ี 21 
 

4. อาจารย ์
 

  มีการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยอาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอยํางน๎อยในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูํเ ดิมอยําง
ตํอเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตํอ) รํวมกับคณะเพ่ือให๎อาจารย์ได๎
ศึกษาตํอระดับปริญญาเอก และสํงเสริมการท าผลงานวิชาการและการท าวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
นอกจากนี้หลักสูตรรํวมกับคณะจัดสรรงบประมาณให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎มีการเผยแพรํผลงานวิจัย 
มีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความช านาญของอาจารย์ผู๎สอนและมีการเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให๎มีความ
เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดท ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดท าหลักสูตรโดยมีการวิจัยรายงานการศึกษาความเป็นไปได๎ในการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย นักเรียน ผู๎ใช๎
บัณฑิต (ทั้งเอกชนและราชการ) ศิษย์เกํา, ศิษย์ปัจจุบัน นักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาจารย์
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ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะที่ได๎มาใช๎ในปรับปรุงหลักสูตร พร๎อมทั้งได๎จัดให๎
มีการยกรําง และสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงโดยเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร์ด๎านเกษตรมารํวมให๎ข๎อมูล จากนั้นจึงยื่นตํอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) เพ่ือรับรอง
หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท าหลักสูตรได๎รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชา
แล๎ว อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องค านึงถึงการวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ให๎ผู๎สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกัน   
ทุกกลุํม ผู๎สอนใช๎วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย 
และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเรียนการสอน  
 

  ส าหรับการประเมินผู๎เรียน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในเอกสาร มคอ.2 แตํละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นภายในแตํละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาโดยใช๎การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชํน ข๎อสอบปรนัย ข๎อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลํา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการฝึกภาคสนาม มีการก ากับให๎มีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาที่มีหลายกลุํมเรียนให๎ได๎มาตรฐานเดียวกัน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เพ่ือ
น ามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให๎ เหมาะสมยิ่ งขึ้น เชํน ความพร๎อมของห๎องปฏิบัติการและ  
สถานีปฏิบัติการ การเตรียมความพร๎อมของห๎องเรียน สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ทั้งในด๎านแสงสวําง 
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นท่ีใช๎สอยในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกทางด๎านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ  
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์ โต๏ะ เก๎าอ้ี ในห๎องเรียนให๎พร๎อมส าหรับใช๎งาน การจัดหาหนังสือ  
สื่อสิ่ งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิ เลคทรอนิกส์ ในส านัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนเครือขํายแบบไร๎สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
        โปรแกรมวิชาและคณะมีความพร๎อมทั้งด๎านห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ สถานีปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน อยํางเพียงพอ รวมทั้งความพร๎อมด๎านหนังสือ ต ารา ซีดีรอม และการ
สืบค๎นผํานฐานข๎อมูล บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน๎าที่บริหาร
จัดการ   
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.2.1 โปรแกรมวิชา และอาจารย์ผู๎สอนประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ เพ่ือจัดหา หนังสือ ต ารา และ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต๎องการเพิ่มเติม 
6.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งกํอสร๎าง โปรแกรมวิชารํวมกับคณะวางแผนเพื่อจัดสรร 
        งบประมาณให๎เป็นไปตามหลักสูตร 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ 
    ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ  

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
 ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน 
 การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผล 
 การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี)  ตามแบบ  
 มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
 เรียนรู๎  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ามี )  อยํางน๎อย 
 ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ 
 สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎  จากผลการประเมินการ 
 ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

     

8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
 ด๎านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ  
    และ/หรือวิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการ 
  พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี 
  ตํอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ 
     เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบํงชี้บังคับ            
(ตัวบํงชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบํงชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย     
ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวมในแตํละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

    การประเมินกระบวนการที่ใช๎ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได๎วางแผนไว๎เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนให๎มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให๎พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอน
จะต๎องประเมินผู๎เรียนวํามีความเข๎าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไมํ โดยประเมินจากการทดสอบยํอย        
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต๎ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไมํ หากผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาบทเรียนต่ ากวําเกณฑ์ที่
ก าหนดหรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต๎องจัดล าดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให๎งํายตํอการท าความเข๎าใจ และหรือให๎มีการประชุม
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และขอค าแนะน า 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีความ
เข๎าใจในเนื้อหาที่ได๎สอนไปหรือไมํ หากพบวํามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะท าให๎ผู๎เรียน
มีความเข๎าใจดีขึ้น สามารถสอบผํานเกณฑ์ที่ก าหนดได๎ 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด๎านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน  ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช๎สื่อการสอนประกอบ  
ทั้งนี้ให๎ท าทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให๎สรุปผลการประเมินคุณภาพให๎กับอาจารย์ผู๎สอน เพ่ือเป็นข๎อมูล
ย๎อนกลับและน าไปปรับปรุงการสอนอยํางตํอเนื่อง 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุํมยํอย จาก 

   1) นักศึกษาปีสุดท๎าย และหรือ บัณฑิต 
   2) ผู๎ใช๎บัณฑิต และหรือ และสถานประกอบการ 
   3) ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ด าเนินการประเมินผลตามตัวบํงชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข๎อมูล ท าให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละวิชา 
กรณีที่พบปัญหาให๎จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น เพ่ือวางแนวทางแก๎ไขปัญหาให๎เหมาะสมกับเวลา 
เชํน ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรด าเนินการแก๎ไขในภาคการศึกษาตํอไป หรือปัญหาในเชิงนโยบาย
ควรเสนอมหาวิทยาลัยได๎รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตามผู๎บริหารระดับ
สาขาวิชาจะต๎องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรและการจัดการเรียน     
การสอนมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก  ก 
 

ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 

 

ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา วาํด๎วยการโอนผลการเรียน  
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 มคอ. 2 

 

 
 



109 มคอ. 2 

 

 
 



110 มคอ. 2 

 

 
 
 



111 มคอ. 2 

 

 
 
 



112 มคอ. 2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1.  ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
                     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science  
                     Program in Agriculture  

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
                     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science  
                     Program in Agriculture  

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                   (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อยํอ  (ภาษาไทย)   :   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Science  
                                   (Agriculture) 
ชื่อยํอ  (ภาษาอังกฤษ)   :   B.Sc. (Agriculture) 

2.  ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  
                                   (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อยํอ  (ภาษาไทย)   :   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Science  
                                   (Agriculture) 
ชื่อยํอ  (ภาษาอังกฤษ)   :   B.Sc. (Agriculture) 

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
    - พืชศาสตร์ 
    - สัตวศาสตร์ 

 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
    - พืชศาสตร์ 

 

    มีการเปลี่ยนแปลงปรับลด
จ านวนวิชาเอกเหลือเพียงพืช
ศาสตร์ เนื่องจากความต๎องการ
ของตลาดแรงงานด๎านสัตวศาสตร์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ใน พ้ืนที่ ค วามรับผิ ดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามี
จ า น ว น น๎ อ ย แ ล ะ มี จ า น ว น
นักศึกษาให๎ความสนใจเลือกเรียน
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์คํอนข๎าง
น๎อย 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุํงผลิต
บัณฑิตให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถน าความรู๎ไปสูํการพัฒนา 
การเกษตรในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุํงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น าวิชาการความรู๎สูํทักษะปฏิบัติ
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

มีการเปลี่ยนแปลงให๎เกิด             
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นตาม
ค าแนะน าของผู๎ทรงคุณวุฒิ 

5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      มุงํให๎นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ครอง
ตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ประกอบอาชีพ
ด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
น าความรู๎ความเข๎าใจทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และประสบการณ์
การฝึกงานในวิชาชีพ มาปรับใช๎ในการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาใน
การประกอบอาชีพอยํางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเข๎ากับ
ผู๎ อ่ืนได๎อยํางมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีความรู๎ พ้ืนฐานเพียง
พอที่จะศึกษาตํอในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทางสาขาวิชาการเกษตร 

5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอยํางเหมาะสมตํอ
ตนเองและสังคม                                        
      2. มีความรู๎และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได ๎
      3. มีทักษะทางปัญญาในการคิด วางแผนการท างาน และ
สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ใน การแก๎ปัญหาได๎ 
      4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืนได๎ มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 

มีการเปลี่ยนแปลงปรับตามตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552  และปรับ
เพ่ือสอดคล๎องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู๎  ในหมวดวิชาเฉพาะ
ด๎านของคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 

      5. มีความสามารถด๎านภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหนวํยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    133  หนํวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               30 หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร                      9  หนวํยกิต 
- กลุํมวิชามนุษยศาสตร์                                6   หนํวยกิต 
- กลุํมวิชาสังคมศาสตร์                                6   หนํวยกิต 
- กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9  หนํวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 97 หน่วยกิต 
    1) กลุํมวิชาแกน                                      15  หนํวยกิต 
    2) กลุํมวิชาเฉพาะสาขา                             68  หนํวยกิต 
 3) กลุํมวิชาวิทยาการจัดการ                          6  หนํวยกิต 
 4) กลุํมวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8   หนํวยกิต     

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6  หนํวยกิต 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหนวํยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    133  หนํวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30 หน่วยกิต 
- กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร                    12  หนํวยกิต 
- กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           9  หนวํยกิต 
- กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9  หนวํยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ              97 หน่วยกิต     
   1) กลุํมวิชาแกน                                        26 หนํวยกิต 
   2) กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน                                63 หนํวยกิต  
      2.1) กลุํมวิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์              33  หนํวยกิต 
      2.2) กลุํมวิชาเนื้อหา                               30  หนํวยกิต 
            บังคับเรียน                                    21  หนํวยกิต 
            เลือกเรียน                                 9  หนํวยกิต 
   3) กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 8 หนํวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต 

มีการเปลี่ยนแปลง ลดกลุํมวิชา
เพ่ือจัดกลุํมวิชาให๎มีความ
เหมาะสมและกะทัดรัด 
 
 
 
 
 
มีการเปลี่ยนแปลงกลุํมวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะด๎านให๎มีความ
เหมาะสม  
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
           การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟัง   
การ พูด การอําน และการ เขียน ให๎สามารถใช๎สื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL1101 GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  Thai for Communication 
     พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง  การพูด  
การอําน  และการเขียน  ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  
และวัฒนธรรมไทย 
     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing, in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts.   

 
เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
ค ร อ บ ค ลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       3(3-0-6) 
    English for Communication 1 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดตํอในสถานการณ์ตําง ๆ เพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    3(3-0-6) 
     English for Today’s World 
     พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช๎ในการศึกษา
และการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมยิ่งขึ้นและ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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     Develop learners in using English as a medium 
to access and retrieve information for education and daily life 
applications. 

1500304   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      3(3-0-6) 
  English for Communication 2  
  การฝึกทักษะและกลวิธีการอํานรวมทั้งการเขียน
ข๎อความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสารและฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด
เพ่ือให๎ข๎อมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน    3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในบริบทของการท างาน  
และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการหางาน  สมัครงาน สัมภาษณ์งาน  
และบริบทอ่ืน ๆ ของการท างาน 

Practice English skills in work-related contexts. 
Make use of English for job seeking, job applying, job 
interviewing, and other work-related contexts. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

1500310   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
    Chinese for Communication   
 การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ

การเขียนภาษาจีน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6 ) 
     Chinese for Communication  
  เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน  วิธี การเขียนอักษรจีน       
ฝึกทักษะฟัง  พูด  อําน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  เรียนรู๎
การศึกษาค๎นคว๎าภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  พร๎อมทั้ง
เรียนรู๎และเข๎าใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน 
 
 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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     Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, speaking, 
reading and writing skills with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness.  

1500311  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  

การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
การเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     Japanese for Communication 
     ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุ่น โดยเน๎นทักษะการฟังและ
การพูดเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎าน
สังคมและวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุ่น 
     Study and practice skills in Japanese, focusing 
on listening and speaking for daily communication and  
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Malay for Communication 

การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
การเขียนภาษามาเลย์ โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการ
สื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6 ) 
     Malay for Communication 
     การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการ
เขียน  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรก
บริบททางด๎านวัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

เ ป ลี่ ย น รหั ส วิ ช า   แล ะปรั บ
ค าอธิบายรายวิชาให๎เหมาะสม
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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      Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Malay, focusing on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Malay cultures. 

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Korea for Communication 

การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
การเขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  
และการเขียนภาษาพมํา  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  และการ
เขียนภาษาพมํา  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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     Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

 GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 

การฝึกทักษะด๎านการฟัง  การพูด  การอําน และ    
การเขียน  โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร  
สอดแทรกบริบททางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  เพ่ือการน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Study and practice Skills in listening, speaking, 
reading and writing in Indonesian, focusing on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures.  

เพ่ิมรายวิชานี้ เ พ่ือให๎นักศึกษา   
มีความรู๎ ความเข๎าใจ วัฒนธรรม
ภาษาในกลุํ มอาเซี ยน  พร๎อม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า      3(3-0-6) 

 Information for Study Skills and  
  Research 

ความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศใน

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    3(3-0-6) 
     Information for Learning 
     ความหมาย   ความส าคัญ   และความต๎ องการ
สารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  แหลํงสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค๎น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ๎างอิงและ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํมวิชา
จากกลุํมวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุํ ม วิ ช า ม นุ ษย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และ
เ พ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษา 



121 มคอ. 2 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

การศึกษาค๎นคว๎าภายในมหาวิทยาลัย และแหลํงสารสนเทศอ่ืน ๆ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาเพ่ือใช๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง และวิธีการน าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  

บรรณานุกรม  การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึง
จริยธรรมสารสนเทศ  
     Meaning and significance of information, 
information sources, information resources, electronic 
information searching strategy, information evaluation, 
information ethics, citation and bibliography, information 
presentation in various forms. 

อังกฤษ 

1510313 ปรัชญาและศาสนา       3(3-0-6) 
   Philosophy and Religions 

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การวิเคราะห์
ปัญหาของปรัชญาและศาสนาสาขาของปรัชญาให๎ เห็นถึ ง
ความสัมพันธ์และความแตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา เข๎าใจ
คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา เรียนรู๎และเข๎าใจแนวคิด
ของปรัชญาและหลักค าสอนของศาสนาตํางๆ  สามารถน า
หลักธรรมค าสอนของศาสนาดังกลําวมาใช๎พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให๎เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม  

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6)
 Philosophy and Religions 
     ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกตําง
ระหวํางปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลัก
ค าสอนของศาสนาตําง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข 
     Analytical elements of philosophy and 
religions, the relations between philosophy and religions, the 
real value of philosophy and religions, teachings and 
philosophical concepts of different  school of philosophy and 
religions for peace of life and peaceful societies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุํมวิชาจาก
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์เป็นกลุํม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให๎ได๎ใจความ 
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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2000302 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
   Aesthetic of Life 

   ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและข๎อแตกตําง
ของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความส าคัญของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได๎ยิน  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  
สูํทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผํานขั้นตอนการ
เรียนรู๎เชิงคุณคํา ระดับการร าลึก ความคุ๎นเคย และความซาบซึ้ง 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม     3(3-0-6) 
     Human and Aesthetics 
     แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น  องค์ประกอบทาง
ศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, beauty in 
daily life. 

ได๎น าวิชาสุนทรียภาพของชีวิต
และวิชาศิลปะในชีวิตประจ าวัน
มาบูรณาการใหมํ แล๎วเปลี่ยน
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํมวิชาจาก
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุํม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า พ ร๎ อ ม
ภาษาอังกฤษให๎มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 Art in Daily Life 

  ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  รสนิยม  องค์ประกอบ
ทางศิลปะและหลักการออกแบบ โครงสร๎างและการตกแตํง การ
น าเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช๎กับการแตํงกาย อาหาร การ
ตกแตํงบ๎านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

   Human Behavior and Self  
  Development 

 ความหมาย แนวทาง และวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
สาเหตุปัจจัยแหํงพฤติกรรม การเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจผู๎ อ่ืน 

GEH0404       พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
                   Human Behavior and Self-Development 
     การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข๎าใจตนเองและผู๎อ่ืน  
การพัฒนาตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง      
มีความรับผิดชอบตํอสังคม  มีทักษะชีวิต  ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํมวิชา
จากกลุํมวิชามนุษยศาสตร์เป็น
กลุํ ม วิ ช า ม นุ ษย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค าอธิ บายรายวิช า  และเ พ่ิม
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ตลอดจนการพัฒนาตนให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การสร๎าง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการท างาน  และ
การเสริมสร๎างชีวิตให๎เป็นสุข 

 

สร๎างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยูํรํวมกัน การท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
     The study of human behaviors, self-realization 
and self-development, physical, mental, emotional and 
social Self-discipline, self and social responsibility with public 
mind, life-skills, awareness of Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to work together efficiently 
and happily. 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให๎มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง      3(3-0-6) 
                    Moral Principles Leading to Self  
  Sufficiency 
     ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน า
หลักธรรมมาใช๎ในการป้องกัน แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง     3(3-0-6)
           Moral Principles Leading to self Sufficiency 
  ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การน าหลักธรรม
มาใช๎ในการป้องกัน แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
สังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, application 
of Self-Sufficiency principles in life. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุํมวิชาจาก
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุํม
วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์   และ เ พ่ิม เติ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย         3(3-0-6)  

   Thai Living 
 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไทย  วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคม
และแนวทางแก๎ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย  โดยศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       
ภูมิปัญญาชาวบ๎านและท๎องถิ่น การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอด
ถึงวิสัยทัศน์ ด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 

Man and Changing World 
     ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน๎นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     General knowledge about human and the 
world he lives in, visions for the changing world emphasizing 
Thainess, ways of thinking and public minded activities based 
on the sufficiency economy philosophy.   

 
ได๎น าวิชาวิถี ไทย  วิชาวิถี โลก  
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม  และ
วิชามนุษย์กับสังคมมาบูรณการ 
แล๎วเปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ก ลุํ ม วิ ช า จ า ก ก ลุํ ม วิ ช า
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ก ลุํ ม วิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และมีการปรับค าอธิบายรายวิชา
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

2500303 วิถีโลก         3(3-0-6)  
   Global Living 

ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการสร๎างสรรค์
อารยธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก๎ปัญหาของ
สังคมโลก แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นความรู๎พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
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แหํงปัญญาและข๎อมูลขําวสาร  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 

   Man and Environment 
ความหมาย ความส าคัญของสิ่งแวดล๎อม ความรู๎

ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตําง ๆ  ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อม   ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและผลกระทบตํอชีวิตมนุษย์ แนว
ทางการแก๎ปัญหา และการมีสํวนรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
การสํงเสริมบ ารุงรักษา ตลอดจนสร๎างแนวคิดและจิตส านึกเพ่ือการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 

  

2500305 มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 
   Man and Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบ
โครงสร๎างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในมิติตํางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ตําง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการปกครอง แนวทางการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคม
ปัจจุบัน  
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 
   Sufficient Economy 

 ความหมาย ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ 

  

2500307 สันติศึกษา        3(3-0-6) 
   Peace Studies 

  ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพ
และสันติภาพศึกษา ปัญหาความขัดแย๎งและความรุนแรงในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวํางประเทศ และการจัดการความ
ขัดแย๎งโดยสันติวิธี 

  

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
                  Local Development Studies                                         
  ความหมาย ความส าคัญ ความเชื่อมโยง และ
ความสัมพันธ์ของท๎องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท๎องถิ่น และแนวทางในการ
แก๎ไขป้องกันปัญหา พัฒนาเหตุการณ์ให๎เกิดคุณประโยชน์ตํอตนเอง 
ผู๎ อ่ืนและสังคม การประยุกต์ความรู๎เพ่ือเสนอแนวทางการ

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา   3( 3 -0 -6 )
     Songkhla Lake Basin Living 
     ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 
สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชด าริ  รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ  สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน๎าที่พลเมือง 
 

น ารายวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท๎องถิ่นมาบูรณาการใหมํ เพ่ือให๎
นั กศึกษามี ความเข๎ า ใจ  และ
เรียนรู๎พ้ืนที่ของลุํมน้ าทะเลสาบ
สงขลา และมีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหน๎าที่ความเป็นพลเมือง
ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ข๎ า ใ จ
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แก๎ปัญหากรณีศึกษา               History, physical characteristics, ecology, 
society, economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. 
Sufficiency economy and Royal Project. Educate students to 
have public mind, virtues, ethics, and civic duties. 

ประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

2500310   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Law in Daily Life 
  ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความ 
ส าคัญของกฎหมายตํอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของ
กฎหมาย หลักทั่วไปอ่ืน ๆ ของกฎหมายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิตประจ าวัน 

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
Fundamental Law for Quality of Life  

     วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมด๎านการป้องกันการทุจริต  
     Evolution of the Law, human rights, 
constitutional Law and fundamental rights, emphasizing, on 
Laws related to student Life, and educate students to have 
virtue, morality, and corruption prevention.    

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํมวิชา
จากกลุํมวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุํ ม วิ ช า ม นุ ษย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เ ห ม า ะ ส ม ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2500311 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
                    ASEAN  Studies 
  ศึกษาความเป็นมา ความหลากหลายทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัวของประชาคมอาเซียน 

GEH0409 วิถีอาเซียน      3(3-0-6) 
ASEAN Ways     

     พัฒนาการความรํ วมมือของประชาคมอาเซียน 
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ทิศทางการปรับตัวของไทยใน

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา กลุํมวิชา
จากกลุํมวิชาสังคมศาสตร์เป็น
กลุํ ม วิ ช า ม นุ ษย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
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กลไก กฏบัตร ความรํวมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค๎าเสรี
อาเซียน อาเซียนในปัจจุบัน และประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบ ความพร๎อมและการปรับตัวของ
สังคมไทยในประชาคมอาเซียน 
 

บริบทอาเซียนทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
     Development of ASEAN Community, its status 
and role in the current world in politic, economic, social and 
cultural dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 

เ ห ม า ะ ส ม ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1000308 กีฬาและการออกก าลังกาย 
   เพื่อสุขภาพ        3(2-2-5) 

   Sports and Exercise for Health 
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย ความรู๎ เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเลํนกีฬาและการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเลํนกีฬา
และการออกก าลังกายตามวิถีไทยและสากล 

 
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ    3(2-2-5)  
     Integrated Health Care  
     ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ  ด๎านอาหาร  การออกก าลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด  เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิด
ทางด๎านสุขภาพ  
     Definition and composition of wellness, 
integrated health care exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of 
wellness. 
 
 
 

 
น ารายวิชากีฬาและการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพมาบูรณา
การ แล๎วเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให๎
นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพเพ่ือให๎มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
   Science for Quality of Life  

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจตคติ
เชิ งวิทยาศาสตร์  กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุขภาพซึ่งเป็น
องค์ประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีตํอคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และการ
ประเมินคณุภาพชีวิต 

  

4000306 การคิดและการตัดสินใจ        3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 

กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบ
ตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจและการใช๎คณิตศาสตร์เพ่ือการแก๎ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

GES0501  วิเคราะห์การคิด        3(2-2-5) 
     Thinking Analysis 
     กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข๎อมูล 
     Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information technology for 
data analysis and presentation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห๎
นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช๎
ในวิเคราะห์ข๎อมูลได๎  และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

4000307   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 

              ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบตํอชีวิตและสังคม การใช๎เทคโนโลยี

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี       3(2-2-5) 
     Life and Technology 
     เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 
ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห๎
นักศึกษา  มีความรู๎ความเข๎าใจ
และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงใน
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สารสนเทศ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล การ
จัดการและการใช๎งานข๎อมูล การใช๎โปรแกรมระบบและโปรแกรม
ประยุกต์   การสืบค๎นข๎อมูล การแสวงหาความรู๎ การสื่อสารข๎อมูล
บนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข๎อมูลและแหลํงข๎อมูล
อ่ืน ๆ การเคารพกฎหมายและสิทธิทางปัญญา 

     Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

ยุคปัจจุบัน และการใช๎สารสนเทศ
ตามกฎหมายและจริยธรรม และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน        3(3-0-6) 
   Life and Energy 

          ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต  
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม  พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน 

  

4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์       3(3-0-6) 
   Reproductive Health 

ความหมาย  ความเป็นมา  และขอบขํายของ
อนามัยการเจริญพันธุ์  สถานการณ์และแนวโน๎มด๎านอนามัย
การเจริญพันธุ ์  การเลือกคูํครอง  การเตรียมแตํงงาน  การ
แตํงงาน  การสร๎างเสริมสุขภาพครอบครัว   การวางแผน
ครอบครัว  การเตรียมตัวเป็นพํอ -แมํ  การดูแลสุขภาพแมํ 
ตลอดการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  และการดูแลและ
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สํงเสริมสุขภาพลูก 
4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น      3(3-0-6) 

             Introduction to Food and Nutrition 
ความหมาย  ความส าค ัญของอาหารและ

โภชนาการตํอสุขภาพ  อาหารหลัก  5  หมูํ  สารอาหาร  ข๎อ
ปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  ภาวะ
โภชนาการ ความต๎องการพลังงานและสารอาหารของรํางกาย 
ก า ร เ ล ือ ก ซื ้อ อ า ห า ร  ห ล ัก ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร
พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    3(3-0-6) 
Introduction to Food and Nutrition 

     อาหารและโภชนาการ  ความต๎องการพลังงานและ
สารอาหารของรํางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
ที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
     Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation of 
food and nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ให๎มีความ
เ ห ม า ะ ส ม ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น       3(3-0-6) 
   Local Science 

บริบทของแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นลุํมน้ าทะเลสาบ
สงขลา   ปฏิบัติการส ารวจทั่วไป  ค๎นหาองค์ความรู๎หรือสาระการ
เรียนรู๎ตําง ๆ แบบมีสํวนรํวม  น าข๎อมูลที่ ได๎มาวางแผนการ
ด าเนินงาน  ปฏิบัติการตามแผน  ประเมินผล  วิเคราะห์และ
สรุปผล  สามารถน าผลที่ได๎มาสร๎างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท๎องถิ่น  
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4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก       3(3-0-6) 
   Earth System Science 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ 
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบที่ส าคัญของโลก  ได๎แกํ  ด๎าน
ธรณีวิทยา  อุตุนิยมวิทยา  ดาราศาสตร์  สมุทรศาสตร์  รวมทั้ง
ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาติ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยํ างยั่ งยืน  โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

  

4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   Chemical and Drugs in Daily Life 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสารเคมีและยา รวมถึง
เครื่องส าอาง และยาจากสมุนไพรที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข๎อง
กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช๎และการจัดการเพ่ือให๎เกิดความ
ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
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4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   Environment in Daily Life 

ความรู๎ เ กี่ ยวกับสิ่ งแวดล๎อมที่ เ กี่ ยวข๎อง ใน
ชีวิตประจ าวัน ด๎านน้ า อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย 
พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิต การป้องกันผลกระทบ และการน าไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
Life and Environment 

     ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและมลพิษสิ่งแวดล๎อมใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษ ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการ
ด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ในสภาพธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือน าไปสูํแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง  
      Knowledge of environment in daily life, 
environmental preservation and technologies for the 
prevention and control of pollution, relations between 
energy and life, principle of energy conservation, Earth and 
Nature System, environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
   Plant for Life 

 ความส าคัญและคุณคําของพืชพรรณตํอชีวิต 
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการใช๎
ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6) 
   Agriculture for Quality of Life 

 ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน การ
ใช๎ความรู๎ทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการ
แปรรูปเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม เละเพ่ือ
นันทนาการ มีความเข๎าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
Agriculture for Life 

     การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ 
เกษตรปลอดภัย และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร  
     Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
การปรับค าอธิบายรายวิชาให๎มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   Mental Health in Daily Life 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต 
ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก๎ไข การวิเคราะห์ การปรับปรุง
ตนเองให๎เข๎ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตตํอสุขภาพ 
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก๎ไข การสํงเสริมสุขภาพจิต 

  

 GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน  
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าภายในบ๎านและส านักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสวําง  การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎ 
  Study and practice on the use of basic hand 
tools, the maintenance of electrical equipments in the home 
and office, the sanitary system, the lighting system,           
the materials linkage, and the value-added materials. 

เพ่ิมรายวิชานี้เพ่ือให๎นักศึกษามี
ค ว าม  คว าม เ ข๎ า ใ จ เ กี่ ย วกั บ
เครื่องมือชํางและสามารถน าไป
ปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสม และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหา 
1) กลุ่มวิชาแกน 
4101101    ฟิสิกส์พื้นฐาน                 3(3-0-6) 
                Fundamental of Physics 
       การวัดและหนํวยการวัดทั้งระบบมาตรฐานนานาชาติ 
และระบบการค๎า ความแมํนย าในการวัด ลักษณะปริมาณทาง
ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบตํางๆ ทั้งเชิงเส๎นและเชิงมุม มวลและ
โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบ
ตําง ๆ งานก าลังและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ พลังงานและ
โมเมนตัม โดยเน๎นที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันและวิชาชีพของแตํ
ละสาขาวิชาชีพ 
 
 
 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 
4131009   ฟิสิกส์ท่ัวไป                3(2-3-6) 
  General Physics 
  ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหนํวย แรงและการ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล  
ไฟฟ้า คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าเบื้องต๎น และปฏิบัติการที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อ
เหลํานี้ 
                    Physical quantities, measurements and unit 
systems, forces and motions, work and energy, fluid 
mechanics, thermodynamics, mechanical waves, electricity, 
introduction to electromagnetic waves, and experiments 
involving these topics. 

 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                1(0-3-2) 
  Fundamental of Physics Laboratory   
  ปฏิบัติการ การวัด โดยใช๎เครื่องมือวัดพ้ืนฐาน
ในทางฟิสิกส์ และเครื่องมือประยุกต์ที่อาศัยหลักทางฟิสิกส์ 
ปฏิบัติการทดลองการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของ              
นิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบตําง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือการ
ทดลองจากห๎องปฏิบัติการ หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามความ
เหมาะสม 
4201101 เคมีพื้นฐาน                         3(3-0-6) 

  Fundamental of Chemistry 
          หลักพ้ืนฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร๎าง
อะตอม ตารางธาตุพันธะเคมี เบื้องต๎น เคมี อินทรีย์ เบื้องต๎น        
สารชีวโมเลกุล ของเหลวและสารสะลาย 

4211113    เคมีทั่วไป        3(3-0-6) 
  General Chemistry 
                   โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต๎น เคมี
อินทรีย์เบื้องต๎น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๏ส ของเหลวและสารละลาย 
สมดุลเคมีเบื้องต๎น ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์ 
                   Atomic structures, periodic table of elements, 
fundamentals of chemical bonding, stoichiometry, gases, 
liquids and solution, fundamentals of chemical equilibria, 
acid-base theories, salts and buffers. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4201102 ปฏิบัติเคมีพื้นฐาน                1(0-3-2) 
  Fundamental of Chemistry Laboratory 
           ปฏิบั ติการ เกี่ ยวกับ เทคนิคเบื้ องต๎น ในการ
ปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช๎
เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบตําง ๆ เชํน การกรอง 
การตกผลึก การกลั่น การใช๎ตัวท าละลาย และโครมาโทกราฟี การ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์ และการเตรียม
สารละลาย 

4211114   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                         1(0-3-2) 
      General Chemistry Laboratory  
                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211113  เคมีทั่วไป   
                                                    เรียนควบคู่กัน 

Prerequistite :  4211113 General Chemistry  
                     or corequistite 

                     เทคนิคทั่วไปและเครื่องมือที่ใช๎ในปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี การสกัดด๎วยตัวท าละลาย โครมา
โตกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล าดับสํวน การหา
จุดเดือดและจุดหลอมเหลว การหาคําคงที่ของแก๏ส การเตรียมสารละลาย 
สมดุลเคมีเบื้องต๎น การหาคํา    พีเอชของสารละลายโดยใช๎อินดิเคเตอร์ 
สมดุลไอออนิก สารละลายบัฟเฟอร์ 
                     General techniques and instruments in general 
chemistry , safety of chemical laboratory,  extraction using 
sovent, paper chromatography, normal distillation and 
fractional distillation, boiling points and melting points, 
determination of gas constant, preparation of solutions, 
fundamentals of chemical equilibria, pH of solution 
determination by using indicators, ionic equilibria and buffer 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมยิ่งขึ้นและ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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solutions. 
 4212513   เคมีอินทรียท์ั่วไป               3(2-3-6) 

  General Organic chemistry 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป  
                                                    และ 4211114 
                                                    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Prerequistite :  4211113 General Chemistry  
                                        and 4211114 General 
                                        Chemistry Laboratory  
                   โครงสร๎างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน แอโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน 
แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอก      ซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่
เกี่ยวข๎อง 
                   Structures and general properties, 
nomenclature, preparation and essential chemical reactions 
of hydrocarbons; aromatic hydrocarbons, organohalogens, 
alcohols, phenols ethers, amines, aldehydes, ketone, 
carboxylic acids and derivatives and related laboratories. 

รายวิชาใหมํ เ พ่ือเตรียมความ
พร๎อมให๎นักศึกษากํอนเรียนวิชา
ชีวเคมีทั่วไป พร๎อมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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4202301 ชีวเคมี                      3(3-0-6) 
  Biochemistry 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4201101         
                                                     เคมีพื้นฐาน 
                      จุดเริ่มต๎นของชีวิต น้ าและสารชีวโมเลกุลขนาด
ใหญํภายในเซลล์  สมบัติทางเคมีกายภาพและหน๎าที่ ของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิค กระบวนการ 
เมแทบอลิซึมที่ส าคัญของสัตว์  พืช และจุลชีพ รวมทั้ งการ
สังเคราะห์แสง ความส าคัญของวิตามิน เกลือแรํ และฮอร์โมน 

4213305   ชีวเคมีทั่วไป                3(2-3-6) 
                    General Biochemistry 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212513 เคมีอินทรีย ์                
                                                     ทั่วไป 

Prerequistite :  4212513 General Organic  
                                        chemistry 
                     น้ า โครงสร๎าง สมบัติ  และหน๎าที่ของชีวโมเลกุล 
เอนไซม์ เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม หลักการ
ทางพันธุวิศวกรรมเบื้องต๎น และบทปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง 
                     Water, structures, properties and roles of 
biomolecules, enzymes, metabolisms, gene expression 
controlling, principles of basic genetic engineering and 
related laboratories. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมยิ่งขึ้น และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

4202302 ปฏิบัติการชีวเคมี       1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4202301 ชีวเคมี 
หรือเรียนควบคู่กัน 
                      การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิบัติการการ
ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและ
โปรตีน ปฏิบัติการจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ 
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4301101 ชีววิทยาพื้นฐาน                 3(3-0-6) 
  Fundamental of Biology 
  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบ
เคมีในสิ่งชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของ
ระบบตําง ๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อม 

4331113  ชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
                   General Biology 
                   คุณสมบัติของสิ่ งมีชีวิต สารเคมี ในสิ่ งมีชีวิต เซลล์ 
โครงสร๎างและหน๎าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การ
จ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
               Properties of organism, chemical substance in 
organism, cells, structure and function of plants and animals, 
genetics, evolution, classification of organism, ecology. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมยิ่งขึ้น และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

4301102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน      1(0-3-2) 
  Fundamental of Biology Laboratory 
  กล๎องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์  การแบํงเซลล์  เนื้อเยื่อ การท างานของระบบตําง  ๆ 
พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

4331114  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป              1(0-3-2) 
                    General Biology Laboratory  
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4331113 ชีววิทยา  
                                                      ทั่วไปหรือเรียนควบคู่กัน 

         Prerequistite :  4331113 General Biology or  
                                        Corequistite 
                    วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล๎องจุลทรรศน์ สารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ   การสังเคราะห์ด๎วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโตและพัฒนา การแบํงเซลล์ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศวิทยา 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                    Scientific methods, microscopy, chemical 
substance in organism, cell, respiration, photosynthesis, 
tissues, reproduction, growth and development, cell division, 
classification of organism, ecosystem. 

4303401 พันธุศาสตร ์                         3(3-0-6) 
  Genetics 
                     ศึกษากฎเมนเดล กลไกการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์ปริมาณ 
พันธุศาสตร์ประชากร พันธุ์ศาสตร์โมเลกุล และพันธุ์วิศวกรรม 

4333406   พันธุศาสตร์ทั่วไป                        3(2-3-6) 
  General Genetics 
                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยา  
                                                   ทั่วไป  
                    Prerequistite :  4331113 General Biology  
                     ความรู๎พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล 
บทขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความนําจะเป็นและการทดสอบ       
ไคแสควร์ พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี พันธุศาสตร์
ปริมาณ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน 
การกลาย พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร  อิทธิพลของพันธุกรรม
ฝ่ายแมํและการถํายทอดพันธุกรรมที่อยูํนอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ 
   Basic knowledge on genetics, Mendelian 
genetics,  extension of Mendelian genetics,  genetic 
probability and Chi-square test,  genetic of sex and pedigree 
analysis,  quantitative genetics, gene and chromosome, DNA 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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replication, gene expression, mutation, genetic engineering,  
population genetics, maternal effect and extrachromosomal 
inheritance and practices. 

4312102 จุลชีววิทยา                3(3-0-6) 
  Microbiology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4301101   
                                                      ชีววิทยาพื้นฐาน  
                     พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบ     
โพรคาริโอตและยูคาริโอต การจ าแนกประเภทสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ พันธุกรรม การควบคุม
จุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ตํออาหาร น้ า ดิน อากาศ             
การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตํอและภูมิต๎านทาน   

4362109  จุลชีววิทยาทั่วไป               3(2-3-6) 
                   General Microbiology 
                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยา  
                                                       ทั่วไป และ 4331114 
                                                     ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                               4331114 General Biology Laboratory  
                    ประวัติความเป็นมา กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและ
หน๎าที่ของเซลล์ เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเม
แทบอลึซึม พันธุกรรมของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช๎ การจ าแนก
ประเภทของจุลินทรีย์  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์ใช๎      
การควบคมุโรคและการติดเชื้อ และวิทยาภูมิค๎ุมกัน 
                   The historical foundations of microbiology, 
microscopes,  the structures and function of microbial cells, 
fundamental microbial techniques, growth and metabolisms 
of microorganisms, microbial genetics and its applications, 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4312103 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                1(0-3-2) 
  Microbiology Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4312102             
                                                    จุลชีววิทยา หรือ 
                                                    เรียนควบคู่กัน 
                   วิธีการใช๎กล๎องจุลทรรศน์ เ พ่ือศึกษาจุลินทรีย์ 
เทคนิคการท าปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ 
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เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์  การทดลองชีวเคมี การวินิจฉัย
จุลินทรีย์เบื้องต๎น การควบคุมจุลินทรีย์ การตรวจหาจุลินทรีย์ใน
อาหาร น้ าและดิน   

the classification of microbes, microbial environment and its 
applications, disease controls and infections, and immune 
system. 

4501201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental Mathematics 
  ระบบจ านวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล าดับและอนุกรม 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน       3(3-0-6) 

                    Fundamental Mathematics 
  ระบบจ านวนจริง ฟังก์ชันและกราฟ ฟังก์ชันพีชคณิต 
ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล าดับและอนุกรม 
  Real system, functions and graphs, algebraic 
functions, transcendental functions, analytic geometry, 
sequences and series. 

 
 
เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์  
     บังคับเรียน 
5004904 สัมมนาทางการเกษตร       1(0-3-2)         
           Seminar in Agriculture  
  การอภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับ
วิทยาการใหมํ ๆ การรวบรวม ข๎อมูลตําง ๆ รวมทั้งปัญหาตํางๆ       
ที่เก่ียวข๎องกับงานของประเทศไทย และ/หรือของตํางประเทศ 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ 
5004909 สัมมนาทางการเกษตร     1(1-0-2) 
  Seminar in Agriculture 
                   การค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการในหัวข๎อที่นําสนใจของ
งานวิจัยทางเกษตรศาสตร์ที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงานและ
น าเสนอภายใต๎การแนะน าของอาจารย์ผู๎ควบคุม 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                     Review literatures on current interesting topics 
in agricultural sciences, analyses, writing report and then 
giving presentations under advisor’s supervision. 

5004905 การวางแผนการทดลอง       3(3-0-6)  
  Experimental Designs  
          หลักการวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง 
วิธีการวางแผนการทดลองแบบตําง ๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 
การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

5004912 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร       3(2-2-5) 
  Statistics for Agricultural Research 
                   สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลาง
และการกระจาย การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอยําง 
ไคสแควร์ หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลองและ
การวิ เคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟกตอเรี ยล การ
เปรียบเทียบคําเฉลี่ย การถดถอยและสหสัมพันธ์อยํางงําย                                                   
                   Statistic and statistical methods, measurement 
of central tendency and distribution, hypothesis testing, 
comparison of two samples, chi-square, concepts of 
experimental design,  experimental design and analysis of 
variance,. factorial experiment, comparison of means, simple 
linear regression and correlation.          

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5011101 ปฐพีวิทยา                 3(2-2-5) 
  Soil Science 
  ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย 
การปฏิบัติบ ารุงรักษาดินและน้ าส าหรับปลูกพืช การพังทลายของ
ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า ชนิดของดินในประเทศไทย 

5012102 ปฐพีวิทยา                 3(2-2-5) 
                   Soil Science 
                   ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน การส ารวจและการ
จ าแนกดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา สมบัติทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย
และการใช๎ปุ๋ย  การอนุรักษ์ดินและน้ า  ปฏิบัติการการก าเนิดดิน               
กา ร วิ เ ค ร าะห์ สมบั ติ ตํ า ง  ๆ  ของดิ น  กา รหาความชื้ น ของดิ น                       
การเปรียบเทียบสมบัติของปุ๋ยโดยการปลูกหรือทดลอง การผลิตและการ
ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดินและพืช 
                   The importance of soils, soil genesis, soil survey 
and soil classification, Geographic information system (GIS) in 
soil science, soil physical, chemical and biological properties, 
soil organic matter, mineral plant nutrition, fertilizers and 
theirs application, soil and water conservation, laboratory of 
soil genesis, analysis of soil properties, moisture of the soil, 
comparison of fertilizer properties by plant or experimental, 
composting, production and application of organic fertilizer 
to improve soil and plants. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด      3(2-2-5) 
  Plant Pests and their Control 
                    ความส าคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภท
ของศัตรูพืช แนวทางการป้องกันศัตรูพืชแตํละประเภท การ
ควบคุมและก าจัดศัตรูพืชด๎วยวิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ 
ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ข๎อปฏิบัติตําง ๆ 
เพ่ือความปลอดภัยตํอชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใช๎สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

5082105 ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม    3(2-2-5) 
           Plant Pests and their Control 
                    นิยามและความส าคัญของศัตรูพืช (วัชพืช แมลงศัตรูพืช 
โรคพืช และสัตว์ศัตรูพืช) การเข๎าท าลายและความเสียหาย การจัดการ
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการควบคุมโดยชีววิธี และมีการศึกษานอก
สถานที่  
                   Definitions and important roles of plant pests 
(weed, pest insects, plant diseases-with various causing 
agents, and animal pests) destructions and damages, pest 
management using control integrated  approaches and 
biocontrol,  field trip.   

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5112101 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช      3(2-2-5) 
  Irrigation Technology 
                     ความสัมพันธ์ระหวํางดิน น้ า พืช หลักการและ
เทคนิคการให๎น้ าแกํ พืช แหลํงน้ าการวางแผนผังการให๎น้ า 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให๎น้ ากับพืช ความก๎าวหน๎าของการ
ให๎น้ าแกํพืช 

5112102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช      2(1-2-3) 
  Irrigation Technology 
                   ความสัมพันธ์ระหวํางดิน น้ า พืช หลักการและเทคนิค
การให๎น้ าแกํพืช แหลํงน้ า  การวางแผนผังการให๎น้ า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในการให๎น้ ากับพืช ความก๎าวหน๎าของการให๎น้ าแกํพืช 
                   Soil- water- plant relationship,  principles and 
techniques of irrigation  for crop, water body, water 
application planning, tools and equipment used in irrigation, 
the progress of irrigation for crops. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5121101 งานช่างทางการเกษตร       3(2-2-5) 
  Principles of Farm Mechanics 
                     ประวัติและความส าคัญ การพัฒนาเครื่องมือชําง
เกษตร ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับงาน  ชํางโลหะ ชํางไม๎ ชํางปูน และ
เครื่องจักรกลโรงงาน การบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน 
การจัดการโรงงาน 

5121102       ทักษะพื้นฐานงานช่างและเครื่องจักรกลทางการ 
                   เกษตร                          3(2-2-5) 
                   Basic Skill of Construction Work and  
                   Agricultural Machinery     
                   ประวัติ ความส าคัญ และการพัฒนาเครื่องมือชํางเกษตร 
ความปลอดภัยในการท างาน งานโลหะ งานไม๎ งานปูน งานไฟฟ้า และ
งานประปาเบื้องต๎น หลักการท างานของเครื่องยนต์ต๎นก าลังและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
                   The history, importance and development of 
construction work for agriculture. Work safety. Metal, wood, 
cement, electrical and water supply work. Principle of power 
engine and agricultural machinery. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมยิ่งขึ้น และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

5001102 หลักพืชศาสตร์                 3(2-2-5)  
  Principles of Plant Science 
  การจ าแนกประเภทพืช ลักษณะทางรูปพรรณ                       
สัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร๎างและหน๎าที่ส าคัญของราก 
ล าต๎น ใบ ดอก ผลและเมล็ดของพืช กระบวนการโภชนาการในพืช 
การเจริญ เติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีตํ อก าร
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่

5161101 หลักพืชศาสตร์        3(2-2-5) 
  Principles of Plant Sciences 
                   การจ าแนกประเภทพืช ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐาน 
สรีรวิทยาและกายวิภาคของพืช  โครงสร๎างและหน๎าที่ส าคัญของราก   
ล าต๎น ใบ ดอก ผลและเมล็ดของพืช กระบวนการโภชนาการในพืช     
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีตํอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักการปลูกพืช

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ปลูก หลักการปลูกพืชและระบบการปลูกพืช การบ ารุงรักษาพืช 
หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
หลักการเก็บเก่ียวและวิทยาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

และระบบการปลูกพืช การบ ารุงรักษาพืช หลักการขยายพันธุ์และ
ปรับปรุงพันธุ์ พืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการเก็บเก่ียวผลผลิต 
  Plant classification, morphological characters, 
anatomy and physiology of plants, structure and function of 
roots, stems, leaves, flowers and seeds of plants, nutrition in 
plants, growth and development of plants, factors affecting 
the growth and development of plants, criteria of crops 
selection, cropping systems, plant management, propagation 
and plant breeding, plant pest control, harvest and post 
harvest.                                                       

 5163101 สรีรวิทยาการผลิตพืช                     3(2-2-5) 
  Physiology of Crop Production 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยา 
                                    ทั่วไป และ  4331114 
                                   ปฏิบัติการชีววิทยา 
                                   ทั่วไปหรือเรียนควบคู่ 
Prerequistite : 4331113 General Biology and  

                                        4331114 General Biology  
                                        Laboratory or corequistite 

เป็นรายวิชาใหมํ เพ่ือให๎นักศึกษา
มีความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการทาง
สรีรวิทยาของพืชและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการ
ผลิตพืชได๎  และเพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                   กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข๎องกับผลผลิต 
เชํน การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ า การขนถํายธาตุอาหาร
และน้ า การเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
ความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงผลิตอาหารและแหลํงสะสมอาหารของพืช 
และการปรับตัวของพืชในสภาพแวดล๎อมวิกฤติ 

                     Physiological processes of plant related to 
crop production for examples: photosynthesis, respiration, 
plant nutrient and water movement. Plant growth and 
development, yield and yield component, relationship 
between source and sink in plants and plant adaptation to 
environmental stress. 

5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช       3(2-2-5) 
  Principles of Plant Propagation 
  หลักการขยายพันธุ์พืช วิธีการตําง ๆ อุปกรณ์
และการเตรียมสถานที่ให๎เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์
และความส าคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตําง ๆ การดูแล
รักษา การใช๎สารเคมี และเทคนิคตําง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช 

5172101 หลักการขยายพันธุ์พืช                     3(2-2-5) 
  Principles of Plant Propagation 
                   ประโยชน์และความส าคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช 
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตําง ๆ 
อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให๎เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช การดูแล
รักษา การใช๎สารเคมี และเทคนิคตําง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช 
                   Benefits and importance of plant propagation, 
factors related to plant propagation, plants propagated by 
various methods, equipment and place arranged for 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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propagation, management, use to chemical substance and 
techniques to plant propagation. 

5004102   หลักการและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  3(2-2-5) 
    Principles and Techniques in Plant Breeding 
                 หลักการและวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธี
ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และวิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งเทคนิคที่ใช๎ปฏิบัติ
ในการผสมพันธุ์ พืช  เทคนิคการผลิตลูกผสม และการใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

5173301 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Plant Breeding 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4333406  พันธุศาสตร์  
                                                     ทั่วไป หรือเรียนควบคู่กัน 
  Prerequistite : 4333406 General Genetics or   
                                        corequistite 
                    ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช  หลักพันธุศาสตร์
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสม
ข๎าม การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการกํอกลายพันธุ์ 
การปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือต๎านทานตํอโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืช
เพ่ือทนทานตํอสภาวะแวดล๎อมเครียด และเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
                    Importance of plant breeding, concepts in 
genetic principles of plant breeding, methods to select self-
and-cross-pollinated crops, hybrid breeding, methods of 
mutation breeding, breeding for diseases and insects 
resistance, breeding for environmental stress resistance, and 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมและเ พ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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biotechnology in plant breeding. 
5041101 หลักการผลิตสัตว์       3(2-2-5) 
  Principles of Animal Production 
                     ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์  การจัดการ
และการเลี้ยงดู อาหารและการให๎อาหารสัตว์ โรคและการป้องกัน 
การจัดจ าหนําย ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ และการพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์ในประเทศไทย 

5181601 หลักการผลิตสัตว์     3(2-2-5) 
                   Principles of Animal Production 
                   ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู 
อาหารและการให๎อาหารสัตว์ โรคและการป้องกัน การจัดจ าหนําย 
ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ และการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย               
                    Utilization and potential of livestock, breeds of 
livestocks, animal mating, animal breeding, animal husbandry 
and animal management, animal feed and feeding, animal 
diseases and principle of disease control, problems in 
development of animal husbandry. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5003302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร    3(2-2-5) 
                    Agribusiness Entrepreneurship  
                     วิสัยทัศน์และแนวคิดในการจัดการธุรกิจเกษตร 
ทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับสากล การด าเนินธุรกิจการเกษตร
แบบตํางๆ การวางแผน การจัด การควบคุมและการบริหารองค์กร 
การก าหนดทิศทางของธุรกิจเกษตร การด าเนินธุรกิจการเกษตร
แบบตําง ๆ กฎหมายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจเกษตร 

5202101 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร    3(2-2-5) 
           Entreneurship in Agribusiness 
           ก า ร เ ป็ น ผู๎ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห มํ  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู๎ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และ
กลยุทธ์ด๎านการตลาด การจัดการด๎านการผลิต การเงิน การบริหาร
องค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตร 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมและเ พ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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การจัดการเรื่องแหลํงทุน ระบบภาษีการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ 
ความรู๎พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลง
ระหวํางประเทศท่ีกระทบตํอการด ารงธุรกิจเกษตร    

                   New entrepreneurship, qualifications of 
successful entrepreneur, business opportunity assessment, 
business feasibility analysis, managing business plan, 
marketing strategies and analysis, production management, 
financial management, organizations management, related 
laws, government services for agribusiness. 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทาง 
     2.3.1 วิชาเอกบังคับ 
5004110  ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  2(1-2-3) 
                    English for Agricultural Technology 
                   เรียนรู๎ค าศัพท์พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
การอําน และการแปลความหมายบทความ รายงาน ขําวสาร คูํมือ
การใช๎งานอุปกรณ์ตําง ๆ ทางเทคโนโลยีการเกษตร การกรอก
แบบฟอร์มตําง ๆ และไวยากรณ์ที่ใช๎ส าหรับการเขียนรายงาน 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตําง ๆ และบทความทางวิชาการ 
 

2.2.2  กลุ่มวิชาเนื้อหา 
     บังคับเรียน 
1552608 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   2(1-2-3) 
  English for Agriculture Technology 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร๎อมเน๎น
ค าศัพท์และบทอํานเฉพาะทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการ
ค๎นคว๎าและน าเสนองานที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีการเกษตร 
                  Develop the communicative English skills in 
agricultural contexts with an emphasis on specific vocabulary 
and reading from printed and on-line materials. Inquiry and 
presentation tasks related to agricultural technology are 
included. 
 

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 5003109     มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร               3(3-0-6) 
                 Agricultural standards and laws 
        มาตรฐานสินค๎าเกษตร การรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตร
ระบบตําง ๆ  และหนํวยงานรับรองมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตพืชตาม
มาตรฐานสินค๎าเกษตรของไทย ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมาย ข๎อบังคับตําง ๆ 
และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเกษตร 
        Agricultural standards, certificate of various 
standard systems to agricultural products and accreditation 
standards, crop production process under Thai agricultural 
standards, general knowledge of the laws, regulations, and 
acts about agriculture. 

เ ป็ น ร า ย วิ ช า วิ ช า ใ ห มํ ต า ม
ค า แนะน า ของผู๎ ท ร ง คุณวุฒิ  
เ พ่ือให๎สอดรับกับการปรับทิศ
ทางการผลิตในภาคการเกษตรที่
ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค๎าเกษตร ทั้งทางการค๎าและ
การคุ๎มครองผู๎บริโภค และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 5003110     เกษตรเพื่อชุมชน     1(0-2-1) 
                 Agriculture  for Community 
                   ศึกษานอกสถานที่ถึงความส าเร็จ ความล๎มเหลว หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทางการผลิตพืช หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตพืช
ของชุมชนใกล๎เคียง และน าปัญหาเหลํานั้นมาวิเคราะห์และอภิปราย   
  Field studies on success and problems in 
plant production and related activities from nearby 
communities. Students are required to analyse  and discuss 

เ ป็ น ร า ย วิ ช า วิ ช า ใ ห มํ  เ พ่ื อ
ต อ บ ส น อ ง ตํ อ ป รั ช ญ า ข อ ง
หลั กสู ตรฯ และพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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the problems. 
032201 หลักการผลิตผัก                 3(2-2-5) 
           Principles of Vegetable Production 
           ประโยชน์และความส าคัญของพืชผัก การจ าแนก
และการแบํงชนิดของพืชผัก ชนิด และลักษณะประจ าพันธุ์ การ
จัดการในการผลิต การวางแผน การเลือกพ้ืนที่ในการปลูก การหา
ความงอก และวิธีเรํงการงอกของเมล็ดพันธุ์ผัก การขยายพันธุ์ การ
คัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต การปลูก และการ
ดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวการตัดแตํง การ
บรรจุ และการจัดจ าหนําย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมํโดยไมํใช๎
ดิน 

5162301 หลักการผลิตผัก      3(2-2-5) 
                   Principles of Vegetable Production 
                   ความส าคัญและประโยชน์ของผัก การจ าแนกผัก ปัจจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผัก พันธุ์และเมล็ดพันธุ์
ผัก การวางแผนการผลิต การปลูกและการบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การ
เก็บรักษา การตลาด และเทคโนโลยีการผลิตผักที่ทันสมัย 
                     Importance and utilization of vegetables, 
vegetable classification, growth and development factors of 
vegetables, vegetable cultivar and seed, production planning, 
cultural practices, harvesting, storage, marketing and modern 
technology for vegetable production.      

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
และ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

 5022501 พืชไร่เศรษฐกิจ                            3(2-2-5)  
                    Economic Field Crops 
          ความส าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ 
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม การเขตกรรม  การดูแลรักษา  การ
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บเก่ียว และการใช๎ประโยชน์
พืชไรํเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น อยํางน๎อย 3 ชนิด 

5162601 พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
  Economic Field Crops 
                   ค ว า ม ส า คั ญ  ลั ก ษ ณ ะท า ง พฤ ก ษ ศ า ส ต ร์  พั น ธุ์ 
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยวและการใช๎ประโยชน์ พืชไรํ
เศรษฐกิจอยํางน๎อย 3 ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น  
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                    Importance of economic field crops, botanical 
characteristics, varieties of economic field crops, suitable 
areas for cultivation, cultural control,  cultural practice, plant 
disease and insect pest control, harvesting and  utilization, 
economic field crops (at least three species) for local area 
condition. 

5033401 หลักการไม้ผล                         3(2-2-5) 
           Principles of Pomology 
                     ไ ม๎ ผ ล แ ล ะ ก า ร แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ไ ม๎ ผ ล 
สํวนประกอบตําง ๆ ของไม๎ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออก
ดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผล และการสุกของผล การเลือก
พ้ืนที่ปลูก  การเลือกชนิดของพันธุ์ไม๎ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก 
และความต๎องการของตลาด การเตรียมพ้ืนที่ การดูแลรักษา 
วิธีการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
การตลาดและการจ าหนํายทั้งในประเทศ และการสํงออก มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

5163501 หลักการไม้ผล                        3(2-2-5) 
  Principles of Pomology 
                   ประโยชน์และความส าคัญของไม๎ผล การจ าแนกประเภท
ของไม๎ผล สํวนประกอบตําง ๆ ของไม๎ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการ
ออกดอก การติดผล และการสุกของผล การเลือกชนิดของพันธุ์ไม๎ให๎
เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกและความต๎องการของตลาด การเตรียมพ้ืนที่ การ
ดูแลรักษา วิธีการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการ    
เก็บเกี่ยว การตลาดและการจ าหนํายทั้งในประเทศ และการสํงออก      
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
                   Benefits and importance of pomology, 
Classification and composition of the fruit, physiology of 
flowering, fruit setting and ripening, growing area for 
cultivation and management, propagation, harvesting and 
post harvesting, marketing–both import and export, field trip. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5004103 การผลิตและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-2-5) 
  Seed Production and Technology  
                   ประโยชน์และความส าคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ปัญหาของเมล็ดพันธุ์ พืช สัณฐานและสรีรวิทยา การผลิต การเก็บ
รักษา การคัดเลือก การตรวจสอบรับรองคุณภาพ การเตรียมเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการค๎า 

5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์   3 ( 2 -2 -5 )
           Seed Technology  
                    ความส าคัญและหน๎าที่ของเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาและ
การสุกแกํของเมล็ดพันธุ์  การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ด
พันธุ์ การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพและรับรองเมล็ด
พันธุ์ และบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
                     The importance and function of seed, seed 
development and maturation, seed germination, seed 
dormancy, seed deterioration, seed harvesting and 
processing, seed storage, seed quality control and its 
certification, seed quality testing and laboratory analysis. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

5003105 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 
  Agricultural Meteorology 
                     หลักการเบื้องต๎นของอุตุนิยมวิทยา ปัจจัย
ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตํอการเกษตร การใช๎ข๎อมูลเพ่ือประโยชน์
ทางการเพาะปลูก การชลประทาน การพยากรณ์อากาศทางการ
เกษตร 

5173601 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร       3(2-2-5) 
                   Agricultural Meteorology 
                   ความรู๎พ้ืนฐานทางด๎านอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ความส าคัญ
และขอบเขตของอุตุนิยมวิทยาเกษตร ปัจจัยภูมิอากาศทีมีผลตํอ
การเกษตร การตอบสนองของพืชตํอจุลภูมิอากาศ การประยุกต์ใช๎ข๎อมูล
ภูมิอากาศเพ่ือการวางแผนการปลูก  และการบริหารจัดการพืชปลูก  
 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า แ ล ะ ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน า
ข อ ง ผู๎ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                    Fundamentals of meteorology, importance and 
scope of meteorology, environmental factors affecting 
agriculture, plant responses to macroclimate, application of 
meteorology data for crop planning and crop management. 

2.3.2 วิชาเอกเลือก 
5013201 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน      3(2-2-5) 
  Soil Fertility                                   
           ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุ
อาหารและความเป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารตํอ
การเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการปรับปรุงดิน 
ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการ
แก๎ปัญหา 

       เลือกเรียน 
5013204   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน             3(2-2-5) 
  Soil Fertility 
                   ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและ
ความเป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารตํอการเจริญเติบโตของ
พืช ชนิดและสมบัติของดิน การปรับปรุงดิน ปัญหาเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแก๎ปัญหา 
                    ปฏิบัติการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช ศึกษาความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตใน
ดินที่มีความสมบูรณ์แตกตํางกัน 
                     Factors affecting plant growth, plant nutrients 
and their benefits, the relationship of nutrients on plant 
growth, types and properties of soil, soil improving, problems 
of soil fertility in Thailand and problem solving. 
 

 
เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                    Testing: soil fertility, soil and plants analysis, 
study on the plant growth and yield in soil from different soil 
fertility. 

5014602 เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน                3(2-2-5) 
  Soilless Culture Techniques for Plants 
  ความหมายและวิธีการตําง ๆ ที่ใช๎ในการปลูกพืช
ไร๎ดิน ข๎อดี – ข๎อเสีย โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง ธาตุอาหาร
ที่ส าคัญตํอการเจริญเติบโตของพืช สูตรสารละลายธาตุอาหาร 
ส าหรับการปลูกไร๎ดินแบบตําง ๆ การเลือกใช๎วัสดุแทนดิน การ
ปลูกพืชในสารละลาย เทคนิคและวิธีการใหมํ ๆ ส าหรับการปลูก
พืชระบบไร๎ดิน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5014604 เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน              3(2-2-5) 
  Techniques of  Soilless Culture 
                    หลักการและเทคนิคการปลูกพืชไร๎ดิน วัสดุอุปกรณ์ 
สารละลายธาตุอาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต 
การตลาด ปัญหาและการแก๎ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
                    Principles and techniques in soilless culture, 
materials and equipments, nutrient solution, preparation and 
management, production planning, marketing, production 
problems and solutions. Field trips required. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 5083202 กีฏวิทยาทางการเกษตร        3(2-2-5) 
  Agricultural Entomology 
                   พ้ืนฐานเกี่ยวกับแมลง  สัณฐานวิทยาของแมลง การ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรําง การจ าแนกอันดับของแมลง  
นิเวศวิทยา ความส าคัญของแมลงตํอการเกษตร แมลงที่มีประโยชน์  
ปัจจัยที่มีผลตํอการแพรํระบาดของแมลง และเทคนิคการควบคุมแมลง
ศัตรูทางการเกษตร 

เป็นรายวิชาใหมํ เพ่ือให๎นักศึกษา
มีความรู๎เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชที่
ส าคัญและการป้องกันก าจัดอยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                   General entomology, morphology of insects, 
development and metamorphosis, classification of insects, 
ecology,  importance of insects to agriculture, beneficial  
insects, factors affecting mass reproduction , and control 
techniques. 

5083201 โรคพืชและการป้องกันก าจัด      3(2-2-5) 
  Plant Diseases and Their Control 
                     ประวัติ และความส าคัญของโรคพืช ลักษณะ
อาการ และสาเหตุของโรคพืช การแพรํระบาด หลักการป้องกัน
ก าจัดโรคพืชด๎วยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทางฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิธีการใช๎พันธุ์ต๎านทาน ตัวอยํางโรคพืชที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด การเก็บรักษาพืชที่เป็นโรคด๎วยวิธีตําง ๆ เพ่ือใช๎ใน
การศึกษา 

5083302 โรคพืชและการควบคุม                   3(2-2-5) 
  Plant Diseases and Their Control 
                   ความหมายและความส าคัญ การส ารวจ และการเก็บ
ตัวอยําง การวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต๎น จากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส๎เดือนฝอย 
ไวรัส การแพรํระบาดและการควบคุม 
                     Definition and significance, survey and sample 
collections, basic plant disease diagnosis of fungi, bacteria, 
nematode, and viruses, plant disease epidemiology and 
control. 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทย และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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  5083401  วัชพืชและการควบคุม        3(2-2-5) 
  Weeds and Weed Control  
                     ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การ
รวมรวบและการเก็บตัวอยําง การแพรํกระจายและการขยายพันธุ์วัชพืช 
นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของวัชพืช การเจริญเติบโตและการแขํงขันกับ
พืชปลูก และการป้องกันก าจัดวัชพืช  
                     Morphology, weed classification, sample 
collection and preservation, distribution and propagation of 
weeds, ecology and evolution of weed plants, weed growth 
and its competition to crop plants, and methods of weed 
control. 

เป็นรายวิชาใหมํ เพ่ือให๎นักศึกษา
สามารถคิดวิเคราะห์และเลือกใช๎
วิ ธีการควบคุมวัช พืชได๎อยํ าง
ถูกต๎องและเหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5133101  หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(2-2-5) 
  Principles of Agricultural Extension 
  ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของการ
สํงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ และวิธีการสํงเสริมการเกษตร 
การวางแผนและการประเมินผลส าเร็จในงานสํงเสริมการเกษตร 
ปัญหาอุปสรรคในการสํงเสริมการเกษตรและแนวทางแก๎ไข 

5133102 หลักการส่งเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
  Principles of Agricutural Extension 
  ความหมาย ปรัชญา หลักการสํงเสริมการเกษตร 
วิธีการสํงเสริมการเกษตร สื่อและการเลือกใช๎สื่อในงานสํงเสริม
การเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมด๎านการเกษตร หลักการและ
กระบวนการวางแผนในงานสํงเสริมการเกษตร การจัดการความรู๎ การ
สร๎างมูลคําเพ่ิมของสินค๎าการเกษตร การวินิจฉัยปัญหาด๎านการสํงเสริม
การเกษตรเพ่ือก าหนดแนวทางในการสํงเสริมการเกษตร 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับหนํวยกิต 
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุม และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ขึ้น 
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          Definition, philosophy and principle of 
agricultural extension, method practices, media and medium 
selection in agricultural extension, innovation and adoption 
process, principle of planning and evaluation process of 
agricultural extension, knowledge management, value adding 
of agricultural product, problem clarification in agricultural for 
agricultural extension.  

5002108 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้      3(2-2-5)  
           Potential Economic Crops of Southern   
                    Thailand 
           ชนิดและความส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลักของ
ภาคใต๎ ลักษณะพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจ แหลํงปลูก พันธุ์ 
การจ าแนก การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การ
เก็บเก่ียว การแปรรูป การตลาด แนวทางการพัฒนาการผลิต 

5162101 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต้    3(2-2-5)  
                    Potential Economic Crops of Southern  
                    Thailand  
           ชนิดและความส าคัญของพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต๎ 
แหลํงปลูก พันธุ์ การจ าแนก การปลูก การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช 
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด  แนวทางการพัฒนาการผลิต 
                    Type and importance of major economic crops 
in Southern Thailand, planting area, variety, classification, 
cultivation, treatment, pest management, harvesting, 
processing, marketing, guidelines for the development of 
production. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5022601 พืชอาหารสัตว์                 3(2-2-5) 
  Forage Crops 
                   การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณคําทางอาหาร การปลูกสร๎าง และ
การจัดการทุํงหญ๎าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การ
แปรรูป และการใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวม
ตัวอยํางอาหารสัตว์ตําง ๆ 

5162701 พืชอาหารสัตว ์        3(2-2-5) 
           Forage Crops  
                    การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์คุณคําทางอาหาร การปลูกสร๎าง และการจัดการ      
ทุํงหญ๎าและถั่วการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช๎
ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอยํางอาหารสัตว์ตํางๆ 
                   Identification and botanical characteristics, 
production and management of forage crops, nutritive value 
and conservation of forage crops. 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า   แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 5163102        สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการ 
                    ประยุกต์ใช้                       3(2-2-5) 
                    Plant Growth Regulators and Application   
                    ความหมายและความส าคัญของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแตํ
ละกลุํม แนวทางในการใช๎ประโยชน์ในทางการเกษตร วิธีการเตรียมและ
การใช๎สารแบบตําง ๆ และผลของสารที่มีตํอสภาวะแวดล๎อม    
 
                      

เป็นรายวิชาใหมํ เพ่ือให๎นักศึกษา
มีความรู๎เกี่ยวกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการ
ผลิ ต พืช ได๎  พร๎ อมค า อธิ บาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ  
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                     Description and Importance of plant growth 
regulators (PGRs). Categories and types of plant growth 
regulators. Characteristics and properties and of PGRs. 
Agricultural utilization of PGRs. Preparation and usage of PGRs 
and their effects on environment.   

5033502  เรือนเพาะช าและการจัดการสถานเพาะช า 3(2-2-5) 
         Nursery and Greenhouse Management 
                  ความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของเรือน
เพาะช า และสถานเพาะช า การจ าแนกชนิดของสถานเพาะช า การ
จัดเตรียมสถานเพาะช า วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในสถานเพาะช า การ
ควบคุมสภาพแวดล๎อม การบริหารจัดการพันธุ์ไม๎ในสถานเพาะช า  
การวางแผนจัดการธุรกิจในสถานเพาะช า 

5163201 เรือนเพาะช าและการจัดการสถานเพาะช า   3(2-2-5) 
           Nursery and Greenhouse Management 
                    ความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของเรือน   
เพาะช า และสถานเพาะช า การจ าแนกชนิดของสถานเพาะช า          
การจัดเตรียมสถานเพาะช า วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในสถานเพาะช า      
การควบคุมสภาพแวดล๎อม การบริหารจัดการพันธุ์ไม๎ในสถานเพาะช า  
การวางแผนจัดการธุรกิจในสถานเพาะช า 
                    Definition, benefits and importance of the 
nursery, identification of the nursery, nursery preparation, 
materials needed for nursery, environmental control, 
management of vegetation in the nursery, nursery business. 
 
 
 

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5032301        การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า  3(2-2-5)  
           Floriculture and Ornamental Plants   
                    Production for Commercial  
  ความส าคัญของไม๎ดอกไม๎ประดับ คุณลักษณะ
ของไม๎ดอกไม๎ประดับ ที่ผลิตเป็นการค๎า การจ าแนก การปลูก การ
ปฏิบัติดูแลรักษา การปฏิบัติหลักการเก็บเกี่ยว ธุรกิจไม๎ดอกไม๎
ประดับ แนวโน๎มการผลิตสนองตลาด หลักการน ามาใช๎ประโยชน์
ในการตกแตํงสถานที่ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5163401 หลักการไม้ดอกไม้ประดับ      3(2-2-5) 
                    Principles of Floriculture and Ornamental 
                    Plants  
                     ความส าคัญของไม๎ดอกไม๎ประดับ ชนิดและลักษณะของ
ไม๎ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต การปลูก การ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคแมลง การน าเอาไม๎
ดอกไม๎ประดับไปใช๎ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและใช๎ในการตกแตํง
สถานที่ การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 
                      Importance of floriculture and ornamental 
plant, kinds and characteristics. Factors affecting growth, 
cultivation, propagation, management. Pest control, 
utilization of ornamental plants, field trip. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

5033302 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้                3(2-2-5) 
           Orchid Culture 
  ประวัติ การพัฒนาการเลี้ยงกล๎วยไม๎ การจ าแนก
ประเภทของกล๎วยไม๎ สกุลของกล๎วยไม๎ที่นิยมเลี้ ยง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการเจริญเติบโต โรงเรือน และวัสดุ การขยายพันธุ์ การ
ปลูก และดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการตลาด       
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5163402 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้                3(2-2-5) 
  Orchid Culture 
           ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล๎วยไม๎ การจ าแนก
ชนิดของกล๎วยไม๎ อนุกรมวิธานของกล๎วยไม๎ ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการผลิต
กล๎วยไม๎  โรงเรือนและวัสดุเลี้ยงกล๎วยไม๎ การเพาะเมล็ดและการปั่นตาใน
หลอดทดลอง การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุและ
การตลาดของกล๎วยไม๎ สถานการณ์กล๎วยไม๎ไทยในปัจจุบัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                     Historical and development aspect of orchid 
culture. Classification of orchids. Taxonomy of orchids. 
Cultural factors of orchid production. Nursery and planting 
material of orchids. In vitro germination and vegetative 
propagation, growth, harvest and products packaging of 
orchids.  The current situation of Thai orchid management. 

5022502 พืชอุตสาหกรรม                       3(2-2-5) 
                    Industrial Field Crops 
           คว ามส า คัญ  ป ระ โ ยชน์ แ ละชนิ ดของ พื ช
อุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรค และแมลง
ศัตรู การเก็บเก่ียว การแปรรูปและการจ าหนําย 

5163601       พืชอุตสาหกรรม                 3(2-2-5) 
                   Industrial Crops 
                   ความส า คัญทาง เศรษฐกิ จของ พืช อุตสาหกรรม 
สถานการณ์การผลิตพืช อุตสาหกรรมในปัจจุบัน แนวโน๎มการผลิตพืช
อุตสาหกรรมในอนาคต การใช๎ประโยชน์และการแปรรูป ปัญหาในการ
ผลิต และแนวทางในการแก๎ไข 
          The economic importance of industrial crops in 
Thailand, production situation today, the tendency of 
industrial crops production in the future, utilization and 
processing,  production problems and ways to improving 
industrial crops. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมครอบคลุมและเ พ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5022201 พืชน้ ามัน        3(2-2-5) 
                    Oil Crops 
  ความส าคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชน้ ามัน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขต
กรรม การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บ
เกี่ยว การแปรรูปและการตลาด 

5163602 พืชพลังงาน                 3(2-2-5) 
  Energy Crops  
           ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชพลังงาน  สถานการณ์
การผลิตพืชพลังงานของประเทศไทย แนวโน๎มการผลิตในอนาคต การ
จ าแนกประเภทของพืชพลังงาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก 
การปฏิบัติดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การจัดการวัตถุดิบและการใช๎
ประโยชน์ 
                   The economic importance of energy crops, 
production situation today, the tendency of energy crops 
production in the future, classification of energy crops, 
botanical characteristics, planting cultural practice and 
harvesting, raw material management and utilization such as 
producing biodiesel and ethanol. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ปรับเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชาให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์ความ
ต๎ อ ง ก า ร พื ช พ ลั ง ง า น  แ ล ะ
ศักยภาพการผลิตพลังงานจาก 
พืชพลังงานและเพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

5023503 การผลิตยางพารา                        3(2-2-5)  
                    Rubber Production 
           ประวัติ ความส าคัญของยางพารา ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  พันธุ์  และการคัดเลือกพันธุ์    การขยายพันธุ์ 
ข๎อพิจารณาในการปลูก วิธีปลูก การบ ารุงรักษา การกรีดยาง    
การแปรรูป การจัดการ และการตลาด    

 ปรับออก 
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 5173102 การผลิตเมล็ดพันธุ์             3(2-2-5) 
  Seed Production 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5173101 วิทยาการ  
                                                     เมล็ดพันธุ์ 
                    Prerequistite :  5173101  Seed Technology 
  สถานการณ์การผลิต เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย      
การแบํงชั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์  มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบบ     
การผลิตเมล็ดพันธุ์  การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การจัดการในแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์   รูปแบบธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์   และเทคนิคการผลิต   
เมล็ดพันธุ์พืชเฉพาะอยําง  
                     Current situations of seed production in 
Thailand, classification of seeds, seed production standard, 
seed production system, seed quality certification, 
management in seed production field ,type of commercial 
seed production,  and techniques of producing seeds of 
certain crops. 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว      3(2-2-5) 
           Postharvest Technology 
  ความส าคัญปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของผลิตผล
หลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยว คุณภาพ และมาตรฐาน โรค และแมลงหลังเก็บเกี่ยว 
การป้องกันก าจัด และบรรจุภัณฑ์ 

5173203       วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน   3(2-2-5) 
          Postharvest  for Horticultural Products  
                   บทบาทและความส าคัญของผลิตผลพืชสวน และ
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว   ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของผลิตผลพืชสวน
หลังการเก็บเก่ียว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว
และการป้องกันก าจัด บรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติที่ดีตํอผลิตผลหลังการ
เก็บเก่ียว การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
                   Roles and Important of horticultural products 
and postharvest technology, impact factors of postharvest of 
horticultural product, quality and standard, postharvest 
diseases and insect pest and their control, packaging and 
good practice for horticultural products. Field trip is included. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห๎
เหมาะสมและเ พ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

5034502  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร    3(2-2-5) 
  Plant Tissue Culture in Agriculture 
                     ความหมาย และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช การเตรียมห๎อง และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสํวนพืช
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช 

5173404 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 
  Plant Tissue Culture in Agriculture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยา  
                                    ทั่วไป และ 4331114 
                                   ปฏิบัติการชีววิทยา 
                                   ทั่วไปหรือเรียนควบคู่ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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Prerequistite :  4331113 General Biology and  
                                        4331114 General Biology 
                                        Laboratory  or corequistite 
                  ทฤษฎีและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เตรียมห๎องปฏิบัติการและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหาร
ส าหรับ  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสํวนพืช ขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์ใช๎
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช 
                    The theory and advantages of plant cells and 
tissue culture. Preparations of laboratory rooms, instruments, 
media and explants. The methods of in vitro propagation. 
Types of in vitro propagated techniques. Application of in 
vitro techniques for crop production and crop improvement.   

5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด                    3(2-2-5) 
           Mushroom and Mushroom Production 
  ชีววิทยาของเห็ด เห็ดชนิดตําง ๆ ที่ส าคัญใน
ประเทศไทย เทคนิคการเตรียม และการผลิตเห็ดในระดับการค๎า
และอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5173405 เห็ดและการผลิตเห็ด              3(2-2-5) 
  Mushrooms and Mushrooms Production 
                   ค าจ ากัดความ บทบาทและความส าคัญของเห็ด เทคนิค
ในการเพาะ และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด๎วยวัสดุในท๎องถิ่น การใช๎
ประโยชน์ของเห็ดชนิดตําง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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                     Definition, role and significance of mushroom, 
culture techniques, production of spawn, local media for 
mushroom culture, utilization of various mushrooms. Field 
trips are included. 

5034504 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร      3(2-2-5)  
  Biotechnology for Agriculture  
                    ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร ศึกษาปัญหาทางด๎านการเกษตร และการผลิต
อาหาร การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาแก๎ปัญหาทางด๎านการเกษตรได๎ 
การปรับปรุงพันธุ์พืชให๎ต๎านทานโรค แมลง และยาปราบวัชพืช 

5173406 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร    3(2-2-5) 
  Biotechnology for Agriculture 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4331113 ชีววิทยา  
                                    ทั่วไป และ 4331114 
                                    ปฏิบัติการชีววิทยา 
                                    ทั่วไปหรือเรียนควบคู่ 

                   Prerequistite :  4331113 General Biology and                                         
                                         4331114  General Biology              
                                         Laboratory  or corequistite 
                   ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร ศึกษาปัญหาทางด๎านการเกษตร และการผลิตอาหาร การน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาแก๎ปัญหาทางด๎านการเกษตรได๎  
                   Definitions and importance of agricultural 
biotechnology, study the problems of agriculture and food 
production, biotechnology solutions for agriculture. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5003101 สารเคมีการเกษตร       3(2-2-5) 
                    Chemicals in Agriculture  
  ความเป็นมาและความส าคัญของสารเคมีที่ใช๎ใน
การเกษตร การจ าแนกกลุํมของสารเคมี กลไกของสารเคมีที่มีผล
ตํอการเพ่ิมผลผลิต และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม การเลือกและ
การประยุกต์ใช๎ ความปลอดภัยในการใช๎สารเคมีเกษตร และ
กฏหมายที่ เกี่ยวข๎องกับการเกษตร เชํน พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ร.บ.
วัตถุมีพิษ 

5173501      สารเคมีการเกษตร              3(2-2-5) 
                  Chemicals in Agriculture 
                   ความหมายและความส าคัญ ประเภทของสารเคมีทาง
การเกษตร การจ าแนก รูปแบบ คุณสมบัติและการออกฤทธิ์ วิธีการใช๎ที่
ถูกต๎อง ความเป็นพิษตํอมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม 
                     Definitions and importance of various types of 
chemical in agriculture, classification, formulation, properties 
and modes of action, proper application and toxicity to man, 
animal and environment. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร      3(2-2-5) 
           Information System in Agriculture 
  ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ก า ร จั ด ก า ร  ก า ร จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร               
การประยุกต์ใช๎สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 

5173602   ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร    3(2-2-5) 
                    Information System in Agriculture 
                     ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การประยุกต์ใช๎
สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 
                    Fundamental information system, management 
information system, MIS for agriculture, application of 
information technology in agricultural business. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  



173 มคอ. 2 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สรุปสาระการปรับปรุง 

5003201  การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6)  
             Agricultural Production Based on  
             Sufficiency Economy 
   ความส าคัญ ความหมาย ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรเกษตร ความยั่ งยืนและการพัฒนาที่ยั่ งยืน การ
ประยุกต์ใช๎ การพัฒนาการทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การสร๎างภาวะผู๎น า การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การสร๎างจิตส านึกใหมํ
แบบพ่ึงตนเอง 

5173701 เกษตรยั่งยืน                         3(3-0-6) 
  Sustainable Agriculture  
  กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน นโยบายการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร 
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ประโยชน์ในการเกษตร  และ
การผลิตพืชในบริบทของเกษตรยั่งยืน  
              Concepts of sustainable agriculture, 
agricultural policy and resource management for the benefit 
of agricultural production, the importance of biological 
diversity of natural resources, guidelines on the use of 
natural resources in agriculture, and crop production in the 
context for sustainable agriculture. 

เป็นรายวิชาวิชาใหมํ เนื่องจาก
แนวทางการพัฒนาการเกษตร
จ า เป็ นต๎ อ ง ตร ะหนั ก ถึ ง ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สภาพแวดล๎อมในการผลิตพืช 
พ ร๎ อ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
 

 5173702 การผลิตพืชอินทรีย์             3(2-2-5) 
  Organic Crops Production 
  ความส าคัญของการผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานการผลิต
พืชอินทรีย์ การจัดการดินและปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ การปลูกและ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชอินทรีย์ และการตลาดพืชอินทรีย์ 
 

เ ป็ น ร า ย วิ ช า วิ ช า ใ ห มํ  เ พ่ื อ
ตอบสนองตํ อ กร ะแสนิ ยมที่
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น 
อีกนี้ เ พ่ือสร๎ างมาตรฐานและ
ความปลอดสินค๎าเกษตรและ
อาหาร พร๎อมค าอธิบายรายวิชา
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  Importance of organic crop production, 
standard of organic crop production, soil and fertilizers 
management for organic crop production, cultivation and 
technology for organic crop production and marketing for 
organic crops.   

ภาษาอังกฤษ 

 5203101         การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร      3(2-2-5) 
   Project Analysis in Agribusiness 
   ความรู๎เบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ความหมาย
และลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิดวําด๎วยต๎นทุน
และผลตอบแทนของโครงการ การตีคําต๎นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการ แนวคิดวําด๎วย การวิเคราะห์โครงการทางการเงินและทาง
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดตําง ๆ ในการพิจารณาโครงการทั้งที่ค านึงถึงเวลาและ
ไมํค านึงถึงเวลา การวิเคราะห์ระหวํางมีและไมํมีโครงการ การวิเคราะห์
โครงการทางการเงิน การวิเคราะห์ความอํอนไหวของโครงการทางธุรกิจ
เกษตร 
  Basic of agricultural economics, definition and 
features of projects, project planning, cost and beneficial 
concepts of project, valuing project cost and benefits, 
financial and economic analysis concepts, discounting and 

เป็นรายวิชาวิชาใหมํ ทั้งนี้เพราะ
การเกษตรในปัจจุบันและอนาคต
เป็นการประกอบการเกษตรเชิง
การค๎า จึงจ าเป็นต๎องเรียนรู๎เรื่อง
ธุรกิจทางการเกษตร และเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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non-discounting criteria, study of the probability of project 
investment, financial project analysis and sensitivity analysis 
in agribusiness. 

 5203102 การตลาดสินค้าเกษตร                 3(3-0-6)  
                   Agricultural Marketing 
                   ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค๎าเกษตร 
ลักษณะพิเศษของสินค๎าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค 
ประเภทตําง ๆ ของตลาด การก าหนดราคาสินค๎าในแตํละตลาด หน๎าที่
และสถาบันการตลาดที่สํงผลถึงการวิเคราะห์สํวนเหลื่อมการตลาดและวิถี
การตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุํมของเกษตรกรเพ่ือผลใน
การสร๎างอ านาจตํอรองทาง  การตลาดและบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎อง
กับการตลาดสินค๎าเกษตร 
  Definition and principles of marketing, 
agricultural market, uniqueness of agricultural commodities, 
including supply and demand of agricultural commodities, 
product pricing of each commodity, roles of marketing 
functions and institutions made marketing margin and market 
channel, marketing planning, farmer group formation to 
marketing negotiation, roles of government on agricultural 

เ ป็ น ร า ย วิ ช า วิ ช า ใ ห มํ  ทั้ ง นี้
เ นื่ อ งจ ากข๎ อมู ลตลาดสิ นค๎ า
เกษตรมีความจ าเป็นตํอการผลิต
ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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commodity marketing. 
4) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
5003802      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         2(90) 
                  เกษตรศาสตร์                                         
         Preparation for Professional   
                  Experience in Agriculture  
                 จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน
กํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ ในด๎านการ
รับรู๎ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบ  
ตําง ๆ ซึ่งเก่ียวข๎องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                           
    กลุ่ม 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาพิเศษ 
5003802     การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              2(1-2-3) 
                เกษตรศาสตร์  
        Preparation for Experience in Agriculture 
                จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ ในด๎านลักษณะของอาชีพ 
และโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ     
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณ์
หรือรูปแบบตําง ๆ  
                Providing activities to prepare the learner before 
taking field experience in agriculture focusing on 
characteristics and opportunities of careers. Prepared learners 
on knowledge, skills, attitudes, motivations and appropriate 
attributes for careers in different situation. 
 
 
 

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้นและเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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5004805   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  6(360) 
  Field Experience in Agriculture  
                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ 
ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนด จนท าให๎เกิดความมั่นใจและมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐาน
วําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 

5004805     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์     3(320) 
        Field Experience in Agriculture 
                 ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทางการเกษตรศาสตร์ ใน
องค์ กรที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทาง เกษตร  มี การท า ร ายงานและน า เสนอ              
การปฏิบัติงาน โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎ควบคุม 
                  Practical training to enhance professional 
experiences agriculture in organizations related to 
agricultural. practical report and presentation approved by 
the committee. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5004902 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร            3(1-4-4) 
  Special Problems in Agriculture 
           ค๎นคว๎า ทดลอง และวิจัยด๎านการเกษตรหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับพืชหรือสัตว์ วิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอ
เป็นรายงาน ภายใต๎การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ 

5003901       ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1             1(1-0-2) 
                  Special Problems in Agriculture I 
                   การเลือกหัวข๎อที่สนใจ การเขียนหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ และปัญหาการวิจัย  การจัดท าโครงรํางปัญหาพิเศษ และ
น า เสนอ ทั้ งนี้ หั วข๎อปัญหาพิ เศษต๎อง ได๎ รั บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํอนด าเนินการ 
                    Practice writing special problem proposal, step 
by step. Select topic, write principle and reasons, objectives, 
and research problems. This proposal needs to be approved 
by the committee. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหนํวยกิต ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎ เหมาะสมและเพ่ิม
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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5004906 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2    2(0-4-2) 
                    Special Problems in Agriculture II 
                     ค๎นคว๎า ท าการทดลอง โดยมีการวางแผนงานทดลอง 
การเก็บบันทึกข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล สรุปผล และการเขียนรายงาน 
ภายใต๎การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
                    Working on research: design steps of 
experiment, collect and record data, analyse data, 
summarise results, and write reports. The study will be 
performed under advisor’s supervision. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา
ปรับหนํวยกิต ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และปรับค าอธิบาย
รายวิชาให๎เหมาะสมครอบคลุม
ยิ่งขึ้น และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา        2(90) 
  Cooperative Education Preparation  
                     หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงานอาชีพ ความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอการเขียน
รายงาน 

    กลุ่ม 2  สหกิจศึกษา 
7000390      การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                2(90) 
         Cooperative Education preparation 
                  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู๎พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน าเสนอการเขียนรายงาน 
                 Principle, concepts and processes of cooperative 
education, regulations, fundamentals and techniques in job 

 
เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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application, fundamental in practice, communication, human 
relationship, personal development, quality management 
system in the workplace, technical report writing. 

7000490 สหกิจศึกษา          6(640) 
  Cooperative Education  
  วิชาบังคับกํอน : 7000390 การเตรียมความ
พร๎อมสหกิจศึกษา 
                   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตาม
โครงการที่ได๎รับมอบหมายตลอดจนการจัดท ารายงานและการ
น าเสนอ 

7000490 สหกิจศึกษา         6(640) 
           Cooperative Education 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390 การเตรียม  
                                                    ความพร้อมสหกิจศึกษา           
                    การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงาน
ที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
                   On the job as a temporary employee with 
assigned project to do the report and presentations. 

เ พ่ิ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่  708/2559 

เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและผู๎เขา๎รํวมโครงการปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                 
และหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่   708/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     

 ด๎วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กิจกรรมที่ 1 : อภิปรายจัดท ารํางหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จัดโครงการวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับสภาพภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF : HEd) 
  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
ดังตํอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
1.4 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
1.5 ผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
1.6 รักษาการแทนหัวหน๎าส านักงานคณบดีฯ   กรรมการและเลขานุการ 

               หน้าที ่ ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ และอ านวยการให๎การจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย   
                        และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

2.1.1 ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
2.1.2 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์  รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ์  กรรมการ 
2.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์  กรรมการ 
2.1.5 รศ.ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
2.1.6 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
2.1.7 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี  กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต) 
2.1.8 นางอุษา  ศรีใส   กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต) 
2.1.9 นายวิโชค  คลองนาวี  กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
2.1.10 นางสาวอนุธิดา  ชูแก๎ว   กรรมการ (ศิษย์เกํา)  
2.1.11 นายอภิชัย  เพ็ชรชํวย  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)  
2.1.12 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)                         
2.1.13 นายอภิชาติ  พันชูกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง        
                    พ.ศ. 2559) 
 2.2.1 ผศ.สบาย  ตันไทย   ประธานกรรมการ 
 2.2.2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี  รองประธานกรรมการ 
 2.2.3 ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง   กรรมการ 
 2.2.4 นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์  กรรมการ  
 2.2.5 นายกานตกานท์  เทพณรงค์  กรรมการ 
 2.2.6 นางสาววิจิตรา  ตุ๎งซี่   กรรมการ 
  2.2.7 รศ.ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.2.8 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.2.9 ดร.อัตรา  ไชยมงคล  กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต) 
  2.2.10 นายสุริยน  เสียมไหม  กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต) 
  2.2.11 นายทวีศักดิ์  คงทองค า  กรรมการ (ศิษย์เกํา)  
  2.2.12 นายสหภัทร์  ดือราซอ   กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
  2.2.13 นายณัฐพล  ธีระกุล   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.14 นางสาวกุลนิดา รัตณบุตรศรี  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.15 นายไพศาล  หนูแก๎ว   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.2.16 นางสาววานิต๎า  เส็นทอง   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
 2.2.17 นางณิศา  มาชู   กรรมการและเลขานุการ 
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 2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  2.3.1 ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร  ประธานกรรมการ 
  2.3.2 ดร.ธิติมา  พานิชย์   รองประธานกรรมการ 
  2.3.3 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด  กรรมการ 
  2.3.4 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์  กรรมการ 
  2.3.5 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์  กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.3.6 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.3.7 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์  กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)    
  2.3.8 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ   กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
  2.3.9 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน  กรรมการ (ศิษย์เกํา)  
  2.3.10 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.3.11 นางสาวอาภาภรณ์ แซํหลี   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)   
  2.3.12 นางสุเพ็ญ  ด๎วงทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  

 2.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  
                    พ.ศ. 2559) 
  2.4.1 นายสันติ  หมัดหมัน  ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นายรัญจวน  อิสรรักษ์   รองประธานกรรมการ 
  2.4.3 นายทวีศักดิ์  ทองไฝ   กรรมการ 
  2.4.4 นายจิรพงศ์  สุขจันทร์  กรรมการ 
  2.4.5 นายปริญญา  พานิชย์   กรรมการ 
  2.4.6 นายวิณากร  ที่รัก   กรรมการ 
  2.4.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.4.8 ผศ.ดร.รํวมจิตร  นกเขา   กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
  2.4.9 นายวินิจ  ค าสังข ์   กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)     
  2.4.10 นางค าปั่น  หวานสง   กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)    
  2.4.11 นายธีระพงศ์  คงอินทร์   กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
  2.4.12 นายศุภฤกษ์  พลูสวัสดิ์  กรรมการ (ศิษย์เกํา) 
  2.4.13 นายชัยรัตน์  ชุมพล   กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)   
  2.4.14 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม  กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน) 
  2.4.15 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม  กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที ่ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบตํางๆ ที่เก่ียวข๎องเพ่ือด าเนินการยกรํางหลักสูตร                 
      และจัดอภิปรายยกรํางหลักสูตร (มคอ.2) ตามก าหนดวันและเวลาของแตํละ

หลักสูตร        
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 3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 

3.1 ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
3.2 ผศ.ดร.จักรกริช   อนันตศรัณย์  กรรมการ 
3.3 ดร.ธิติมา   พานิชย์   กรรมการ 
3.4 ดร.ทนงศักดิ์   ธนูทอง   กรรมการ 
3.5 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์  กรรมการ 
3.6 ผศ.สบาย   ตันไทย   กรรมการ 
3.7 ดร.อวิกา   ศิริรัตนากร  กรรมการ 
3.8 นายสันติ   หมัดหมัน  กรรมการ 
3.9 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการ 
3.10 นางธัญญาภรณ์  รักษ์ทอง  กรรมการ 
3.11 นางสาวปณัฏฐา  ศรีบัวจับ  กรรมการ 
3.12 นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา  กรรมการ 
3.13 นางสาวศุจิรัตน์   สรประสิทธิ์  กรรมการ 
3.14 นายเอกชัย   เบําอุบลย์  กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ เข๎ารํวมประชุมวางแผนงาน จัดท าเอกสาร ติดตํอประสานงานผู๎ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู๎ใช๎ 
         บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เกํา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ภายในหลักสูตรและผู๎ที่ 
        เกี่ยวข๎อง 

4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 4.1 ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายสันติ   หมัดหมัน  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายรัญจวน   อิสรรักษ์   กรรมการ 
 4.4 ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง   กรรมการ 
 4.5 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมโครงการ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอ านวยความสะดวกแกํผู๎เข๎ารํวม 
              อภิปราย  

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 
 5.1 นายเอกชัย   เบําอุบลย์  ประธานกรรมการ 
 5.2 นางมลิ    ลํองเซํง   กรรมการ 
 5.3 นางสาวเพ็ญพร   นพกุล   กรรมการ 
 5.4 นางสาวเยาวลักษณ์  รัตนพงศ์  กรรมการ 
 5.5 นางทศพร   แสนสุข   กรรมการ 

 5.6 นายวชิรพันธ์   จันทร์พาณิชย์  กรรมการ 
 หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม  
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6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 6.1 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  ประธานกรรมการ 
 6.2 นางมลิ    ลํองเซํง   กรรมการ 
 6.3 นางสุกัญญา   หนูหลง   กรรมการ 
 6.4 นางสาวเพ็ญพร   นพกุล   กรรมการ 
 6.5 นางสาวเยาวลักษณ์  รัตนพงศ์  กรรมการ 
 6.6 นางสุชีรา   โพธิพงษา  กรรมการ 
 6.7 นางทศพร   แสนสุข          กรรมการ 
 6.8 นางสาวปณัฏฐา   ศรีบัวจับ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ จดัเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม และผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เข๎ารํวม

โครงการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผลโครงการ 
 7.1 นายเอกชัย   เบําอุบลย์  ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา  กรรมการ 
 7.3 นางสาวกัญญรัตน์  ปิ่นแก๎ว   กรรมการ 
 7.4 นางสาวปณัฏฐา   ศรีบัวจับ  กรรมการ 
 7.5 นางสาวฝนทิพย์   ทองนุ๎ย   กรรมการ 
 7.6 นางสาวศุจิรัตน์   สรประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  จัดท ารายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมอภิปราย ลงทะเบียน และสรุปประเมินผลโครงการ          

 

 8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 8.1 นางณิศา   มาชู   ประธานกรรมการ 

8.2 นางสาวเกศสุพร   มากสาขา  กรรมการ 
8.3 นางธัญญาภรณ์   รักษ์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จําย คําใช๎จํายในโครงการ 
 

9. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.1 รศ.ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 9.2 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

9.3 รศ.ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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9.4 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน  สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9.5 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
9.6 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
9.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี  สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 9.8 ผศ.ดร.รํวมจิตร  นกเขา  สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร  
                                                                     ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 9.9 รศ.ไพบูลย์    ธรรมรัตน์วาสิก ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 
 9.10 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี สังกัดร๎านหมื่นไม๎การเกษตร 
 9.11 นางอุษา  ศรีใส  สังกัดส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา 
 9.12 ดร.อัตรา  ไชยมงคล สังกัดสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
                                                                   สงขลา 
 9.13 นายสุริยน  เสียมไหม สังกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จ ากัด 
 9.14 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์ สังกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 9.15 นายวินิจ  ค าสังข์  สังกัดสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา 
 9.16 นางค าปั่น  หวานสง  สังกัดร๎านค าปั่นไม๎ไทย 
 ตัวแทนศิษย์เก่า 
 9.17 นายวิโชค  คลองนาวี ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.18 นางสาวอนุธิดา  ชูแก๎ว  ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.19 นายทวีศักดิ์  คงทองค า ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.20 นายสหภัทร์  ดือราซอ  ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.21 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ  ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.22 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.23 นายธีระพงศ์  คงอินทร์  ตัวแทนศิษย์เกํา 
 9.24 นายศุภฤกษ์  พลูสวัสดิ์ ตัวแทนศิษย์เกํา 
 ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.25 นายอภิชัย  เพ็ชรชํวย ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.26 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.27 นายณัฐพล  ธีระกุล  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
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 9.28 นางสาวกุลนิดา  รตัณบุตรศรี ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.29 นายไพศาล  หนูแก๎ว  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.30 นางสาววานิต๎า  เส็นทอง  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.31 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.32 นางสาวอาภาภรณ์ แซํหลี  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.33 นายชัยรัตน์  ชุมพล  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 9.34 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
 หน้าที่  อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงแก๎ไขการจัดท ารําง 
       หลักสูตรของแตํละหลักสูตร 
 

 10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
     จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301  
             ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้   

10.1.1 ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน   
10.1.2 นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์   
10.1.3 นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ์   
10.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์   
10.1.5 นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
10.1.6 รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา 
10.1.7 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  
10.1.8 นายบุญชาญ  บุญพงษ์มณี 
10.1.9 นางอุษา  ศรีใส 
10.1.10 นายวิโชค  คลองนาวี 
10.1.11 นางสาวอนุธิดา ชูแก๎ว 
10.1.12 นายอภิชัย  เพ็ชรชํวย 
10.1.13 นายณัฐสิทธิ์  รัตนะ                           

 10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

     จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน 
             คณบดีฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้   

  10.2.1 ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร   
  10.2.2 ดร.ธิติมา  พานิชย์ 
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  10.2.3 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
  10.2.4 นางสาวณิศรา  ปรีชานนท์   
  10.2.5 นางสุเพ็ญ  ด๎วงทอง 
  10.2.6 ผศ.ดร.มณี  วิทยานนท์ 
  10.2.7 ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม 
  10.2.8 นายอดิศร์  กปิลกาญจน์ 
  10.2.9 นางสาวไหวสะเราะ ไทยยะ 
  10.2.10 นางสาวลีลา  แสละมุหมีน 
  10.2.11 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา 
  10.2.12 นางสาวอาภาภรณ์ แซํหลี 
     10.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  
                      พ.ศ. 2559) 

     จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301  
             ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้ 
    10.3.1 นายสันติ  หมัดหมัน   

  10.3.2 นายรัญจวน  อิสรรักษ์    
  10.3.3 นายทวีศักดิ์  ทองไฝ    
  10.3.4 นายจิรพงศ์  สุขจันทร์   
  10.3.5 นายปริญญา  พานิชย์    
  10.3.6 นายวิณากร  ที่รัก    
  10.3.7 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
  10.3.8 ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักด ี
  10.3.9 ผศ.ดร.รํวมจิตร นกเขา 
  10.3.10 รศ.ไพบูลย์    ธรรมรัตน์วาสิก 
  10.3.11 นายวินิจ  ค าสังข ์
  10.3.12 นางค าปั่น  หวานสง 
  10.3.13 นายธีระพงศ์  คงอินทร์ 
  10.3.14 นายศุภฤกษ ์  พลูสวัสดิ์ 
  10.3.15 นายชัยรัตน์  ชุมพล 
  10.3.16 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม 
  10.3.17 นางสาวเกศสุพร มากสาขา 
  10.3.18 นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง 
  10.3.19 นางสาวกัญญรัตน์ ปิ่นแก๎ว 
  10.3.20 นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา 
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  10.3.21 นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ 
  10.3.22 นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ 
  10.3.23 นางสาวฝนทิพย์ ทองนุ๎ย 
  10.3.24 นายวชิรพันธ์  จันทร์พาณิชย์ 
  10.3.25 นายเอกชัย  เบําอุบลย์ 
  10.3.26 นางมลิ  ลํองเซํง 
  10.3.27 นางสุกัญญา  หนูหลง 
  10.3.28 นางสาวเพ็ญพร นพกุล 
  10.3.29 นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนพงศ์ 
  10.3.30 นางสุชีรา  โพธิพงษา 
  10.3.31 นางทศพร  แสนสุข  
 10.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง  
                       พ.ศ. 2559) 

    จัดโครงการวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301  
             ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้ 

 10.4.1 ผศ.สบาย  ตันไทย    
 10.4.2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี   
 10.4.3 ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง    
 10.4.4 นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์  
 10.4.5 นายกานตกานท์ เทพณรงค์   
 10.4.6 นางสาววิจิตรา  ตุ๎งซี่    
 10.4.7 นางณิศา  มาชู    
  10.4.8 รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 
  10.4.9 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
  10.4.10 ดร.อัตรา  ไชยมงคล 
  10.4.11 นายสุริยน  เสียมไหม 
  10.4.12 นายทวีศักดิ์  คงทองค า 
  10.4.13 นายสหภัทร์  ดือราซอ 
  10.4.14 นายณัฐพล  ธีระกุล 
  10.4.15 นางสาวกุลนิดา รัตณบุตรศรี 
  10.4.16 นายไพศาล  หนูแก๎ว 
  10.4.17 นางสาววานิต๎า เส็นทอง 
  หน้าที่  เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ 1 : อภิปรายจัดท ารํางหลักสูตร  
    ในวันและเวลาดังกลําวข๎างต๎นตามแตํละหลักสูตรก าหนด    
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ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย           

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํหนํวยงาน โดยเบิกจํายจากงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ        พ.ศ.2559 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์       และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตร งบรายจํายอ่ืน จ านวนเงินทั้งสิ้น 
160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) 

   สั่ง  ณ   วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

 

                                                                                                  
(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก จ 

 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ 

และประสบการณ์การสอน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ-สกุล   นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 

     
วุฒิการศึกษา    สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
Ph.D. Biological 

Sciences 
Nara Institute of Science 
and Technology 

ญี่ปุ่น 2555 

Research Student Horticulture Shiga University ญี่ปุ่น 2541-2543 
(non-degree program)                         Japanese Government (Monbusho) Scholarship 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2540 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2535 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
ภัทรพร  ภักดีฉนวน, พินิจ ด ารงเลาหพันธ์, จิรพงศ์ สุขจันทร์ และฉลอง เกิดศรี. 2559. การประเมินลักษณะ 
 ทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา. รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
 ระดับชาติ ครั้งที่ 4 : 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 สิงหาคม 2559.                       
 หน๎า 886-892. 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1.  หลักพืชศาสตร์ 
2.  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
3.  หลักการและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 
4.  พืชไรํเศรษฐกิจ 
5.  สัมมนาทางการเกษตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ – สกุล    นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ์ 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา    สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2533 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ไทย 2522 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
ภัทรพร  ภักดีฉนวน, พินิจ ด ารงเลาหพันธ์, จิรพงศ์ สุขจันทร์ และฉลอง เกิดศรี. 2559. การประเมินลักษณะ 
 ทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา. รายงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
 ระดับชาติ ครั้งที่ 4 : 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 สิงหาคม 2559.                       
 หน๎า 886-892. 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 
 1. หลักพืชศาสตร์ 
 2. พืชไรํเศรษฐกิจ 1 
 3. พืชไรํเศรษฐกิจ 2 
 4. การปรับปรุงพันธุ์พืช 
 5. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข๎องทางการเกษตร 
 6. การวางแผนการทดลอง 
 7. สัมมนาทางการเกษตร 
 8. ปัญหาพิเศษ 
 9. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
 10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ – สกุล    นางสาวศุภัครชา อภิรติกร 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา    สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปร.ด. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2558 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ไทย 2546 
วท.บ. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ไทย 2541 
 
4. ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน        
อมรรัตน์ ชุมทอง, คริษฐ์พล หนูพรหม, ศุภัครชา อภิรติกร และ ธัชวีร์ ขวัญแก๎ว. 2559. ผลของน้ าหมัก 
 ชีวภาพจากเปลือกจ าปาดะด้วยเชื้อ Bacillus sp. ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
 ผักกวางตุ้ง. การประชุมวิชาการพืชสวนแหํงชาติ ครั้งที่ 15 : 2559 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซํา 
 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559. 

          5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 
 1. สรีรวิทยาการผลิตพืช 
 2. อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร 
 3. หลักการไม๎ผล  
 4. พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคใต๎ 
 5. การผลิตผักอินทรีย์ 
 6. เกษตรเพื่อชีวิต 
 7. การเตรียมฝึกทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
 8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
 
  
 
 
 
 
 
 



202 มคอ. 2 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ – สกุล    นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา    สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง   

ไทย 2551 

วท.บ. สัตวศาสตร์  
(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 
หันตรา   

ไทย 2547 

  
4. ผลงานทางวิชาการ 
อภิชาติ พันชูกลาง, รัญจวน อิสรรักษ์ และภวิกา บุณยพิพัฒน์. 2559. การประเมินคุณภาพของชุดสกัด                  

ดีเอ็นเอที่หมดอายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 : 2559                       
: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน๎า 841-848. 

อภิชาติ พันชูกลาง, จิรพงศ์ สุขจันทร์ และโอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ . 2559. การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทาง
ชีววิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสุกรพื้นเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่  6 : 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.                        
หน๎า 1104-1109. 

อภิชาติ พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร และณิศรา ปรีชานนท์. 2559. การตรวจสอบ                
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และการย้อมสีแกรม. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 : 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.                  
หน๎า 1192-1196. 

อภิชาติ พันชูกลาง, นุชธิดา มินุด, และจิรามาศ ด านวล. 2559. คุณภาพของ dNTP และ Taq DNA 
 Polymerase ที่หมดอายุการใช้งานเกินกว่า 6 ปี ในการท าปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส. รายงาน
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 : 2559 ณ ศูนย์ประชุม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. หน๎า 1187-1191. 

อภิชาติ พันชูกลาง, รัญจวน อิสรรักษ์, ภวิกา บุณยพิพัฒน์ และศรัณยา สถิตมั่นวิวัฒน์. 2558.  การประเมิน
 คุณภาพของชุดสกัดดีเอ็นเอที่หมดอายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี ทดสอบโดยปฏิกิริยาลูกโซ่          
 พอลิเมอเรสของยีน heat shock protein 70. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 : 
2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. หน๎า 12-15. 



203 มคอ. 2 

 
5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

1. หลักการผลิตสัตว์ 
2. หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
3. การผสมเทียมปศุสัตว์ 
4. โภชนศาสตร์สัตว ์
5. การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญํ 
6. เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
7. จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ชื่อ – สกุล    นายวีรยุทธ ทองคง 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา    สาขา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2553 
วท.บ.  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2549 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
วีรยุทธ  ทองคง. 2558. ความหลากหลายทางนิเวศและพันธุศาสตร์ของแมลงวันผลไม้และแมลงเบียน 

ภาคใต้ของประเทศไทย. การประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 : 2558  
ณ อาคารภักดีด ารงฤทธิ์ วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

วิทธิพงษ์  สุขศุข, สุกัญญา  จายอ าพันธ์ และวีรยุทธ  ทองคง. 2558. การเปรียบเทียบสูตรอาหารและสัดส่วน 
 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของด้วงสาคู. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ลุํมน้ าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 : 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 28-29 พฤษภาคม 
2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน๎า 1014-1025. 

5. ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน 

 1. กีฏวิทยา 
2. นิเวศวิทยา 

 3. เทคนิคทางชีววิทยา 
 4. การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางชีววิทยา 
 5. ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 6. ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 7. วิจัยเฉพาะทาง 
 
 
 
 
 
 


