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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

หลักสตูรปรบัปรุง พุทธศักราช 2560 

*************************** 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คณะ    :  เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

หมวดที่ 1 ลกัษณะและขอ้มูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Agriculture 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์)  

      :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science (Agriculture) 

      :  B.Sc. (Agriculture) 
 

3. วิชาเอก  :  3 วิชาเอก (Major) ได้แก่ 

3.1  พืชศาสตร์ (Plant Science) 

3.2  การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Agricultural Resource  

       and Environmental Management) 

   3.3  เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) 
 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     : ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ี

 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................... 

5.2 ประเภทของหลักสตูร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ปริญญาตรีทางวิชาวิชาชีพ 

 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบตัิการ 

 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 

 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบตัิการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................................. 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………. 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

  เป็นหลักสูตรที่ได้รบัความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบนัอ่ืน 

   ช่ือสถาบนั......................................................................................... 

   รปูแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................... 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
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  ช่ือสถาบนั.............................................ประเทศ................................. 

  รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ เปน็ผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รบัปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

 5.6 การให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ในการประชุมครั้งที่ 21(2/2559) เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม

ครั้งที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 58(6/2559) เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม
ครั้งที่ 127(11/2559) เมื่อวันที่  26  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2562 หลังจาก

เปิดสอนเป็นเวลา 2 ป ี
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆ  

8.2 พนักงานราชการ พนักงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

8.3 นักวิชาการและนักวิจัย 

8.4 พนักงานในองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ฯลฯ 

8.5 พนักงานในหน่วยงานเอกชน ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

8.6 อาชีพอิสระด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ

อาหาร ฯลฯ 

8.7 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาต่างๆ  เช่น  พืชศาสตร์  พืชไร่  พืชสวน 

เทคโนโลยีชีวภาพ ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา การพัฒนาสังคม ฯลฯ 
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9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

  วิชาเอกพืชศาสตร์ 

1. วีระพงษ์  อินทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม.  

วท.ม.  

วท.บ.  

พืชไร่นา

บริหารการศึกษา 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2550 

2530 

2525 

2. สุดารัตน์ สุตพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ.  

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2536 

2532 

3. ขนิษฐา  ไชยแก้ว อาจารย์ วท. ม. 

วท.บ.  

พืชสวน

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 

2533 

 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

1. จักรกฤช ศรีละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.

วท.ม. 

วท.บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 

2551 

2546 

2. ชัชวินทร์  นวลศรี  อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2554 

2551 

3. ปุณณดา  ทะรังศรี อาจารย์ ส.ม.

วท.บ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

2558   

2551 
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ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

 วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 

1. อรพิน  เสละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

ครุศาสตร์เกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2541 

2531 

2. กฤษณชัย  คลอดเพ็ง อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)   

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

3. อารยา บุญศักดิ์ อาจารย์

 

วท.ม.

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลัง

ประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ.

2560-2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(ปี พ.ศ.2555-2559) และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก

สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสําคัญกับการกําหนด

ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่

มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 

11.1.2 สถาบันการศึกษาเป็นที่พ่ึงพาของชุมชนท้องถิ่นและสังคมในการเป็นแหล่ง

ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์

ความคิดวิเคราะห์ นํามาสู่การพัฒนาภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรและทัน

ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นการผลิตบุคลากรท่ี

สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถ่ินและสังคม

จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศและ

เทคโนโลยีกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประชากรในแถบพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศโดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ซ่ึงปัจจุบันภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องจากความแปรปรวนของ

สภาพภูมิศาสตร์โลก ก่อให้เกิดวิกฤติต่อการผลิตทางการเกษตรและอาหารท่ีไม่มีความย่ังยืนและ

มั่นคง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

“มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน” ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ซ่ึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนา

หลักสูตรทางด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น

และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมา
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ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาในภาคการเกษตร เพ่ือให้ได้

ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีปริมาณที่มากข้ึน และถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ชุมชนผ่านบัณฑิต

นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ย่ังยืน 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะเห็นว่า

สถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ภาคเกษตรกรรมมีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จึงต้องมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง

ในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้เลือกเรียนในส่ิงที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาบุคลากรทางภาคการเกษตร ที่ให้สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและ

ยั่งยืน โดยการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ

ประสบการณ์จากการฝึกทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน และพร้อมพัฒนาตน โดยจัดให้มีการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานท่ีจริงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการศึกษาวิจัย

สร้างสรรค์ ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู ้สู ่ท้องถิ่นและสากล สืบสานโครงการอัน

เนื ่องมาจากแนวพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตระหนักถึงการบริการ

วิชาการแก่สังคมภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อฝึกให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ และมีความ

อดทนนอกจากนั้นยังมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยการสอดแทรกในการเรียนการ

สอน และการจัดโครงการฝึกอบรม และมีการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้บัณฑิตมี

การพัฒนาตนเอง  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกนและวิชาเอก ในกลุ่มวิชาดังนี้ 
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1) กลุ่มวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม จัดสอนโดย

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

3) กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ในหมู่วิชาระบบเกษตร รายวิชาภูมิสังคมในระบบเกษตร

ภาคเหนือตอนล่าง และวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยเพื่อการเกษตร 

13.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

การดําเนินการ 

13.3.2 มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตร ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

13.3.3 จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การบูร

ณาการองค์ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

13.3.4 กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามร่าง 

มคอ.1ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดย

ใช้ความรู้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 

5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผลและถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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13.3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประสานร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์รวมทั้งการจัดอบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา 

13.3.6 จัดระบบการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เช่นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสตูร และคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  มีความรู้ ด้านการเกษตร  สามารถนําทักษะและ

ประสบการณ์ไปบูรณาการเกิดองค์ความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ อย่างกว้างขวางในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ตอบสนองต่อท้องถ่ิน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ให้สามารถ

แก้ปัญหา ปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและเป็นผู้นําการพัฒนาทางการเกษตรได้อย่าง

ยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในด้านการเกษตร ทรัพยากรเกษตร หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถนําไปปรับ

ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และช้ีนําสังคมในการแก้ไข

ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติ 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม

พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 

1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิผล และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได้ 

1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นให้

ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ 

ศักยภาพและสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.4.2 มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

1.4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้

ความรู้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.4.4 มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 

1.4.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล และถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายในรอบการศึกษา 5 ป ี

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี  ตามที่  สกอ .

กําหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรและเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์หลักสูตร 

1. รายงานผลการประเ มิน

หลักสูตร 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา

รายวิชาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง

และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงของ

สังคม  และภาคการผ ลิตทาง

การเกษตร รวมถึงความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีและพัฒนาปรับปรุง

สาระของราย วิชาต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของหลักสูตร 

2. ติดตามความเปล่ียนแปลงความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

1. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ

เ รี ยนการสอนและการบริ การ

วิชาการ 

1. อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรม เกี่ยวกับ

วิ ธี ก า ร ส อ น ก า ร วั ด แ ล ะ ผ ล

ประเมินผลแบบต่างๆ 

1. ผลการประเมินการเรียนการ

สอนโดยนักศึกษา 

2. ปริมาณงานวิจัย และบริการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2. ส่งเสริมอาจารย์ทํางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้มีการนําความรู้จาก

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

4. สนับสนุนการพัฒนาตําแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์

วิชาการของอาจารย์

3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการวิชาการ 

4. ปริมาณอาจารย์ท่ีพัฒนา

ตําแหน่งทางวิชาการ 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. มีอาคารปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 

ฟาร์มเกษตร แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน 

ประกอบการเรียนการสอน และฝึก

ป ฏิ บั ติ ท า ง ด้ า น วิ ช า ชี พ  อ ย่ า ง

เพียงพอ 

1. จัดหาอาคารปฏิบัติการครุภัณฑ์ 

ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือฝึกทักษะ

ทางวิชาชีพ 

1. อาคารปฏิบัติการ ครุภณัฑ์ 

ประกอบการเรียนการสอน 

2. มีห้องปฏิบัติการกลางที่ทุกสาขาวิชา 

สามารถใช้ร่วมกันได้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

1. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการของ

ส า ข า วิ ช า แ ล ะ คณ ะ  ใ ห้ เ ป็ น

ห้องปฏิบัติการกลาง 

1. ห้องปฏิบตัิการกลางของคณะ

2.3 การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

และทางด้านกิจกรรม เพื่อให้คํา 

ปรึกษาและช่วยเหลือทั้งในด้าน

วิชาการ กิจกรรม และการดําเนิน

ชีวิต คุณธรรม จริยธรรม  

1. จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับ

นักศึกษาแต่ละช้ันป ีและจัดให้มีช่ัวโมง

สําหรับให้คํา ปรึกษาอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. มีการติดตามประเมินผลการให้

คําปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. ตารางสอนนักศึกษา

2. รายงานผลการประเมินการ

ให้คําปรึกษา 

2. มีการแนะแนวอาชีพ ให้คําแนะนํา 

ด้านการออกไปประกอบวิชาชีพ 

ก่อนจบการศึกษา 

1. จัดให้มีการแนะแนวอาชีพ 1. โครงการหรือกิจกรรมการ

แนะแนวอาชีพ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตหลัง

สําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาเป็น

แนวทางในการให้คําปรึกษาและ

1. จัดเกบ็รวบรวมข้อมูลบณัฑิต

หลังสําเรจ็การศึกษา 

1. รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล

บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ความช่วยเหลือต่อนักศึกษาในการ

ประกอบวิชาชีพ 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างตอ่คุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. มีการทําวิจัยสถาบนัเพ่ือติดตาม

ผลการได้งานทําของบัณฑิตความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาํมาเปน็

แนวทางการปรบัปรุงหลักสูตร 

1. ทําวิจัยสถาบันเพ่ือติดตามผล

ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต 

1. รายงานภาวะการมีงานทาํ

ของบัณฑิตของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1. ศึกษาความต้องการและแนวโน้ม

ของตลาดแรงงาน เพื่อนํามา

ปรบัปรุงหลักสูตร และการจัดการ

เรียนการสอน 

1. รายงานสรปุความต้องการ

และแนวโน้มตลาดแรงงาน 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้ระยะเวลา

การศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีภาคฤดูร้อน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 

2. การดําเนินการหลักสตูร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 วัน - เวลาดําเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

     นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) 

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

2.1.3 การลงทะเบียนเรียน 

แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

1) การวัดผล 

1.1) รายวิชาบังคับถ้าสอบได้เกรด F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

แต่ถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอ่ืนแทนได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
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1.2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

2) การสําเรจ็การศึกษา 

2.1) ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอก

สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาและคณะฯ จัดข้ึนตามความ

เหมาะสม โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือได้รับการรับรองจากคณะฯ 

2.2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 

2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 หมวด 1 ข้อ 6 และประกาศมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวด้านการใช้ชีวิต การวางตน และการศึกษา 

เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ต้องมาอยู่หอพักร่วมกับเพ่ือนซ่ึงต้องมีการปรับตัว

และมีปัญหาด้านการเรียน เนื่องจากพ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้แตกต่างกัน โดยนักศึกษาต้อง

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลักซ่ึงแตกต่างกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทําให้นักศึกษา

บางส่วนมีการตกออก 

2.3.2 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในระดับที่ต้องส่งเสริมพัฒนา  

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษา แนะนํา และดูแลนักศึกษา 

2.4.2 จัดให้มีระบบการแนะแนวทางการศึกษา 

2.4.3 จัดการอบรมปรับระดับความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทยคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและมีระบบแนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษารุ่นพ่ีให้กับรุ่นน้อง 

2.4.4 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี  

กับรุ่นน้อง 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564

ช้ันปทีี่ 1 80 80 100 100 100 

ช้ันปทีี่ 2 - 80 80 100 100 

ช้ันปทีี่ 3 - - 80 80 100 

ช้ันปทีี่ 4 - - - 80 80

รวม 80 160 260 360 380

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

ค่าบํารุงการศึกษา  
ค่าลงทะเบียน 1,280,000 2,560,000 4,160,000 5,760,000 6,080,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 320,000 640,000 1,040,000 1,440,000 1,520,000

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 5,200,000 7,200,000 7,600,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564

ก.งบดําเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 835,200 1,670,400 2,714,400 3,758,400 3,967,200

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 278,400 556,800 904,800 1,252,800 1,322,400

รวม (ก) + (ข) 1,113,600 2,227,200 3,619,200 5,011,200 5,289,600

จํานวนนกัศึกษา * 80 160 260 360 380

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 

* หมายเหตุ  

1. จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 13,920 บาทต่อป ี

2. ค่าลงทะเบียนค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเท่ากับ 16,000 บาทต่อ

คนต่อปี  
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2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเงื่อนไขของ

หลักสูตร 

 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา                 ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

1.5) กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย    ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 97     หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน                                               59 หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

2.2.1) เอกบังคับ     22 หน่วยกิต 

2.2.2) เอกเลือก                   ไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต 

2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา         7 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GELN100 Thai for Communication  

ศท.ภษ.101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

GELN101 English for Communication  

ศท.ภษ.102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6)

GELN102 English for Learning  

ศท.ภษ.103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)

GELN103 English for Specific Purposes  

ศท.ภษ.104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)

GELN104 Foundation English  

ศท.ภษ.105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GELN105 French for Communication  

ศท.ภษ.106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

GELN106 Chinese for Communication  

ศท.ภษ.107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

GELN107 Japanese for Communication  

ศท.ภษ.108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6)

GELN108 Vietnamese Language and Culture  

ศท.ภษ.109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 3(3-0-6)

GELN109 Indonesian Language and Culture  

ศท.ภษ.110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

GELN110 Korean Language and Culture  

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ศท.มษ.100 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)

GEHU100 Contemplative  Education  

ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวิต 3(3-0-6)

GEHU101 Philosophy of Life 
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ศท.มษ.102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU102 Meaning of Life  

ศท.มษ.103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

GEHU103 Human Behavior and Self Development  

ศท.มษ.104 สุนทรียะของชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU104 Aesthetic of Life  

ศท.มษ.105 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation  

ศท.มษ.106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์  3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic  

ศท.มษ.107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatics Art Aesthetic in Thai  

ศท.มษ.108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่  3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library  

ศท.มษ.109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life   

ศท.มษ.110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography  

ศท.มษ.111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

GEHU111 Planning for Life with the Elderly  

ศท.มษ.112 ดุลยภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

GEHU112 Gesture of Balance  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศท.สว.100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society  

ศท.สว.101 วิถีไทย 3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living  

ศท.สว.102 วิถีโลก  3(3-0-6) 

GESO102 Global Living  

ศท.สว.103 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy  
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ศท.สว.104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)

GESO104 Law for Living   

ศท.สว.105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

GESO105 Economics in Daily Life  

ศท.สว.106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft  

ศท.สว.107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6)

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region  

ศท.สว.108 การส่ือสารเพื่อชีวิต 3(2-2-5)

GESO108 Communication for Life  

ศท.สว.109 ความรู้เท่าทันส่ือและการใช้สารสนเทศ 3(3-0-6)

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information  

ศท.สว.110 พิษณุโลกศึกษา 3(3-0-6)

GESO110 Phitsanulok Study  

ศท.สว.111 รู้ทันการเงิน 3(3-0-6)

GESO111 Cognizant of Finances  

ศท.สว.112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)

GESO112 Democratic Citizenship Education  

ศท.สว.113 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

GESO113 General Psychology  

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

GESC100 Science in Daily Life  

ศท.วท.101 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)

GESC101 Life and Environment  

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)

GESC102 Thinking and Decision Making  

ศท.วท.103 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

GESC103 Statistics in Daily Life  

ศท.วท.104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

GESC104 Mental Health in Daily Life  
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ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

GESC105 Information Technology for Life  

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development

ศท.วท.107 

GESC107 

พลังงานกับชีวิต 

Energy and Life 

3(3-0-6) 

ศท.วท.108 อาหารอาเซียน 3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods  

ศท.วท.109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Products from Local Wisdom  

1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศท.สส.100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

GESS100 Exercises for Health  

ศท.สส.101 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for Life  

ศท.สส.102 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life  

ศท.สส.103 งานช่างในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

ศท.สส.104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life  

ศท.สส.105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 3(3-0-6) 

GESS105 Family Dimension of Science and Art  

ศท.สส.106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

GESS106 Creation Inspiration in Artworks  

ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ 3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life  

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน       59 หน่วยกิต 

วท.คณ.115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

MATH115 Fundamental Mathematics  
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วท.คม.111 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

วท.คม.231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

CHEM231 Elementary Organic Chemistry 

วท.คม.232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-1) 

CHEM232 Elementary Organic Chemistry Laboratory 

วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 

BIOL111 General Biology 

วท.ชว.112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-1) 

BIOL112 General Biology Laboratory 

วท.ฟส.111 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

PHYS111 Elementary Physics 

วท.ฟส.112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) 

PHYS112 Elementary Physics Laboratory 

วท.วท.340 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

GSCI340 Technical English for Science and Technology 

วท.สถ.111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

STAT111 Principle of Statistics 

วจ.ศศ.371  เศรษฐศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 

EC371  Agricultural Economics 

กอ.สศ.101  หลักการผลิตสัตว์  3(2-2-5) 

ANS101  Principles of Animal Production 

กอ.ปฐ.211 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5) 

SOIL211 Introduction to Soil Science 

กอ.พศ.212  หลักการผลิตพืช  3(2-3-5) 

PTS212  Principles of Plant Production 

กอ.รก.131   ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง  3(3-0-6) 

AGS131  Geosocial of Agricultural Systems in Lower Northern Region 

กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1  1(45) 

AGS190 Practical Training in Agriculture 1 
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กอ.รก.202 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร  3(3-0-6) 

AGS202 Agricultural Meteorology 

กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2  1(45) 

AGS290 Practical Training in Agriculture 2 

กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3  1(45) 

AGS291 Practical Training in Agriculture 3 

กอ.รก.351 ผู้ประกอบการธรุกิจเกษตรและอาหาร  3(3-0-6) 

AGS351 Agrifood Entrepreneurs 

กอ.รก.395   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจยัเพื่อการเกษตร  3(2-3-5) 

AGS395 Research and Statistical Methods for Agriculture  

กอ.รก.491  สัมมนาเกษตร  1(0-2-1) 

AGS491 Seminar in Agriculture 

กอ.ศก.441  ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม  3(3-0-6) 

AGEC441 Farm System and Farm Management 

กอ.สส.351  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การพัฒนา    

  และบริการทางการเกษตร  3(2-2-5) 

AGET351 Information Technology for Communication, Development and Services 

  in Agriculture 

กอ.กก.311 งานช่างเกษตรเบื้องต้น  3(2-3-5) 

FM311   Fundamental of Agricultural Handiworks 

2.2) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอกพืชศาสตร์   

บังคับ        22 หน่วยกิต 

วท.คม.251  ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

CHEM251 Elementary Biochemistry 

วท.คม.252  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-1) 

CHEM252 Elementary Biochemistry Laboratory 

วท.ชว.240 พันธุศาสตร์ 3(2-3-5) 

BIOL240 Genetics 

กอ.พศ.213   สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-5) 

PTS213  Physiology of Crop Physiology 

กอ.พศ.341 หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-5) 

PTS341  Principles of Plant Propagation and Plant Tissue Culture  
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กอ.พศ.451  การปรบัปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

PTS451  Plant Breeding 

กอ.พศ.461     วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว 3(2-3-5) 

PTS461  Post-harvest  

กอ.อพ.361 สุขภาพพืชและการอารกัขาพืช 3(2-3-5) 

PPT361  Plant Protection 

เลือก      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

วท.ชว.220 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 

BIOL220 Botany 

กอ.พศ.201 พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 3(2-3-5) 

PTS201 Medicinal Plant for Life 

กอ.พศ.304 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-2-5) 

PTS304 Spices and Medicinal Plants 

กอ.พศ.321 การผลิตผัก 3(2-3-5) 

PTS321 Vegetable Production   

กอ.พศ.323 เห็ดและการผลิตเห็ด 3(2-2-5) 

PTS323 Mushroom and Mushroom Production 

กอ.พศ.331 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

PTS331 Economic Field Crops 

กอ.พศ.332 ชีววิทยายางพารา 3(2-2-5) 

PTS332  Biology of Para Rubber 

กอ.พศ.333 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) 

PTS333 Para Rubber Technology 

กอ.พศ.334 การผลิตข้าว 3(2-2-5) 

PTS334 Rice Production  

กอ.พศ.421 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-5) 

PTS421 Floriculture and Ornamental Plant Production 

กอ.พศ.424 การผลิตไม้ผล 3(2-2-5) 

PTS424 Pomology Production 

กอ.พศ.426 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้ 3(2-2-5) 

PTS426 Orchid Culture 

กอ.พศ.431 พืชอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

PTS431 Industrial Field Crops 
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กอ.พศ.435 พืชน้ํามนั 3(2-2-5) 

PTS435 Oil Crops 

กอ.พศ.437 วิทยาศาสตร์การยาง 3(2-2-5) 

PTS437 Rubber Science 

กอ.พศ.441 การจัดสถานเพาะชํา 3(2-2-5) 

PTS441 Nursery Management 

กอ.พศ.443 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

PTS443 Plant Tissue Culture for Agriculture 

กอ.พศ.444 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

PTS444 Seed Production Technology 

กอ.พศ.471 หลักการจัดภมูิทัศน์ 3(2-2-5) 

PTS471 Principles of Landscape 

กอ.พศ.472 การจัดสวนและตกแต่งสถานที ่ 3(2-3-5) 

PTS472 Landscape Gardening 

กอ.พศ.473 การจัดการสนามหญ้า 3(2-2-5) 

PTS473 Turf Management 

กอ.พศ.474 พรรณไม้ในงานภูมิสถาปตัย์ 3(2-2-5) 

PTS474 Plant for Landscape Architecture  

กอ.รก.458 หลักการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานยางพารา 3(2-2-5) 

AGS458 Principles of Para Rubber Logistics and Supply Chain  

2.2.2) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิง่แวดล้อม 

บังคับ       22 หน่วยกิต 

วท.สว.341 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3(2-3-5) 

ENVI341 Environmental Impact Assessment 

กอ.ปฐ.383 การอนรุักษ์และการจัดการทรัพยากรน้าํ 3(2-2-5) 

SOIL383 Water Resource Conservation and Management  

กอ.ปฐ.462 การอนรุักษ์ทรัพยากรดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 

SOIL462 Soil Resource Conservation and Land Use Planning  

กอ.รก.422 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร   3(2-2-5) 

AGS422 Biodiversity for Agricultural Development 

กอ.รก.424 มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย  3(2-2-5) 

AGS424 Agricultural Pollution and Waste Management 
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กอ.รก.493 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) 

AGS493 Selected Topic in Agriculture 

กอ.วน.351 การอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป่าไม้ชุมชน 3(2-2-5) 

FORT351 Forest Resource Conservation and Community Forestry 

กอ.รก.423    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  3(3-0-6) 

AGS423 Natural Resources and Environmental Management for Agriculture 

เลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

กอ.ปฐ.321 การจัดการธาตุอาหารพืช 3(2-2-5) 

SOIL321 Plant Nutrients Management 

กอ.ปฐ.442  ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พ้ืนฐาน       3(2-2-5)  

SOIL442  Biological System and Activities of Microorganism 

กอ.ปฐ.443  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยกุต ์ 3(2-3-5)  

SOIL443  Applied Micro – Biotechnology 

กอ.พศ.311 นิเวศวิทยาพืชท้องถิน่ 3(2-2-5) 

PTS311 Local Plant Ecology 

กอ.รก.221 นิเวศวิทยาในระบบเกษตร       3(2-2-5) 

AGS221 Ecology in Agricultural System 

กอ.รก.322 พลังงานหมุนเวียน        3(3-0-6) 

AGS322 Renewable Energy 

กอ.รก.323  พลังงานชีวมวล ทางการเกษตร       3(2-3-5) 

AGS323 Biomass Energy in Agricultural 

กอ.รก.324 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน       3(3-0-6) 

AGS324 Energy Management and Conservation   

กอ.รก.425 การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ         3(2-3-5) 

AGS425 Pollution Biodegradation   

กอ.รก.426 เทคโนโลยีไฮโดรเจน          3(2-3-5) 

AGS426 Hydrogen Technology 

กอ.รก.427 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม         3(2-3-5) 

AGS427 Environmental Issues 

กอ.วน.311 ระบบวนเกษตร 3(2-2-5) 

FORT311 Agro-Forestry System 

กอ.วน.321 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น 3(2-2-5) 
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FORT321 Survey and Plant Collection in Rural Communities 

กอ.สส.431 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร  3(3-0-6) 

AGET431 Community Studies and Agricultural Network Development 

กอ.สส.451 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

AGET451 Information Technology for Decision Making Systems 

กอ.รก.301 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยัง่ยืน 3(3-0-6) 

AGS301 Sufficiency Economy and Sustainable Agricultural Systems 

กอ.อพ.461    เทคโนโลยีการป้องกันกําจดัศัตรูพืช           3(2-2-5) 

PPT461  Plant Pest Control Technology 

2.2.3) วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 

 เอกบังคับ       22 หน่วยกิต 

กอ.ปฐ.423 เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์  3(2-2-5) 

SOIL423 Organic Fertilizer Technology 

กอ.ปฐ.441 จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 

SOIL441 Soil Microbiology for Organic Agricultural Development 

กอ.พศ.411 การผลิตพืชอินทรีย์  3(2-2-5) 

PTS411 Organic Plant Production 

กอ.รก.301 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยัง่ยืน 3(3-0-6) 

AGS301 Sufficiency Economy and Sustainable Agricultural Systems 

กอ.รก.421 ระบบเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 

AGS421 Organic Agricultural System 

กอ.รก.493 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) 

AGS493 Selected Topic in Agriculture 

กอ.สส.431 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) 

AGET431 Community Studies and Agricultural Network Development 

กอ.อพ.362 การควบคุมศตัรูพืชในการเกษตรอินทรีย ์ 3(2-2-5) 

PPT362 Pest Control in Organic Agriculture 

        เอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

กอ.ปฐ.382  การจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

SOIL382    Soil and Water Management for Agriculture 

กอ.ปฐ.442  ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พ้ืนฐาน       3(2-2-5)  

SOIL442  Biological System and Activities of Microorganism 
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กอ.ปฐ.443  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยกุต ์ 3(2-3-5)  

SOIL443  Applied Micro – Biotechnology 

กอ.พศ.311 นิเวศวิทยาพืชท้องถิน่ 3(2-2-5) 

PTS311 Local Plant Ecology 

กอ.รก.221 นิเวศวิทยาในระบบเกษตร       3(2-2-5) 

AGS221 Ecology in Agricultural System 

กอ.รก.422 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร   3(2-2-5) 

AGS422 Biodiversity for Agricultural Development  

กอ.รก.423 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเกษตร  3(3-0-6) 

AGS423 Natural Resources and Environmental Management for Agriculture 

กอ.วน.311 ระบบวนเกษตร 3(2-2-5) 

FORT311 Agro-Forestry System 

กอ.สส.434 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

AGET434 Local Wisdoms and Intellectual Properties 

2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต 

2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

กอ.รก.391 เตรียมฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 1(0-3-1) 

AGS391 Preparation for Field Professional Experience 

ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึง่จากรายวิชาต่อไปนี้ 

กอ.รก.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์ 6(270) 

AGS392 Field Professional Experience in Agriculture 

กอ.รก.496 การศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนางานเกษตร 6(0-12-6) 

AGS496 Research for Agricultural Development  

กอ.รก.497 โครงการพิเศษทางการเกษตร 6(270) 

AGS497 Special Project in Agriculture  

2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 

กอ.รก.498  เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 1(0-3-1) 

AGS498 Co-operative Education Preparation in Agriculture 

กอ.รก.499  สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 6(--) 

AGS499 Co-operative Education in Agriculture 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

                    เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตาม

ความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

1) วิชาเอกพืชศาสตร์ 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (1) 

General Education (1) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (2) 

General Education (2) 

3 - - - 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

วท.ชว.111 

BIOL111 

ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology  

3 3 0 6 

วท.ชว.112 

BIOL112  

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

General Biology Laboratory   

1 0 3 1 

กอ.รก.131 

AGS131  

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

Geosocial of Agricultural Systems in  

Lower Northern Region 

3 3 0 6 

รวม 17 ≥9 ≥6 ≥20 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (3) 

General Education (3) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (4) 

General Education (4) 

3 - - - 

วท.คณ.115 

MATH115 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamental Mathematics  

3 3 0 6 

วท.ฟส.111 

PHYS111 

ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

Elementary Physics 

3 3 0 6 

วท.ฟส.112 

PHYS112 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น

Elementary Physics Laboratory 

1 0 3 1 

กอ.สศ.101  

ANS101  

หลักการผลิตสัตว์  

Principle of Animal Production 

3 2 3 5 

กอ.พศ.212 

PTS212 

หลักการผลิตพืช 

Principles of Plant Production  

3 2 3 5 

กอ.รก.190 

AGS190 

การฝึกงานเกษตร 1  

Practical Training in Agriculture 1 

1 - 3 - 

รวม 20 ≥10 ≥12 ≥23 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (5) 

General Education (5) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (6) 

General Education (6) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (7) 

General Education (7) 

3 - - - 

วท.คม.231  

CHEM231 

เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

Elementary Organic Chemistry  

3 3 0 6 

วท.คม.232 

CHEM232 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Elementary Organic Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

วท.สถ.111 

STAT111 

หลักสถิติ  

Principle of Statistics   

3 3 0 6 

กอ.รก.202 

AGS202 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 

Agricultural Meteorology 

3 2 2 5 

กอ.รก.290 

AGS290  

การฝึกงานเกษตร 2 

Practical Training in Agriculture 2   

1 - 3 - 

รวม 20 ≥8 ≥8 ≥18 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 34
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (8) 

General Education (8) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (9) 

General Education (9) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (10) 

General Education (10) 

3 - - - 

วจ.ศศ.371  

EC371 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Agricultural Economics 

3 3 0 6 

วท.ชว.240 

BIOL240 

พันธุศาสตร์ 

Genetics 

3 2 3 5 

กอ.ปฐ.211 

SOIL211 

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Soil Science 

3 2 2 5 

รวม 18 ≥7 ≥5 ≥16 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 28 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.กก.311 

FM 311  

งานช่างเกษตรเบ้ืองต้น 

Fundamental of Agricultural Handiworks 
3 2 3 5

กอ.รก.351 

AGS351 

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร

Agrifood Entrepreneurs  

3 3 0 6

กอ.สส.351 

 

AGET351  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การพัฒนา

และการบริการทางการเกษตร 

Information Technology for Communication, 

Development and Services in Agriculture 

3 2 2 5

วท.คม.251 

CHEM251 

ชีวเคมีพื้นฐาน 

Elementary Biochemistry 

3 3 0 6

วท.คม.252 

CHEM252 

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 

Elementary Biochemistry Laboratory 

1 0 3 1

กอ.อพ.361 

PPT361 

สุขภาพพืชและการอารักขาพืช

Plant Protection 

3 2 3 5

กอ.รก.291 

AGS291  

การฝึกงานเกษตร 3 

Practical Training in Agriculture 3   

1 - 3 -

xxxxxxx เลือกเสรี (1) 3  

รวม 20 ≥12 ≥14 ≥28

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 54  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.395 

AGS395 

สถิติวิจัยทางการเกษตร 

Statistics in Agricultural Research 

3 2 3 5

กอ.พศ.213 

PTS213 

สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Physiology of Crop Physiology 

3 2 3 5

กอ.พศ.341 

PTS341 

หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

Principles of Plant Propagation and Plant Tissue Culture

3 2 3 5

xxxxxxx เอกเลือก (1) 3  

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  

xxxxxxx เลือกเสรี (2) 3  

รวม 18 ≥6 ≥9 ≥15

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 30 
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แผนประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6 

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture  

1 0 2 1 

กอ.พศ.451 

PTS451 

การปรับปรุงพนัธุ์พืช 

Plant Breeding 

3 2 2 5 

กอ.พศ.461 

PTS461 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Post-harvest 

3 2 3 5 

กอ.รก.391 

AGS391  
เตรียมฝกึประสบการณ์ภาคสนาม

Preparation for Field Professional 

Experience 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3   

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 1 รายวิชา

กอ.รก.392 

AGS392  

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

Field Professional Experience in 

Agriculture  

6 - - - 

กอ.รก.496 

AGS496 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร

Research for Agricultural Development 

6 0 12 6 

กอ.รก.497 

AGS497 

โครงการพิเศษทางการเกษตร

Special Project in Agriculture 

6 - - - 

รวม 6 0 12 6 

    ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 18
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แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6 

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture  

1 0 2 1 

กอ.พศ.451 

PTS451 

การปรับปรุงพนัธุ์พืช 

Plant Breeding 

3 2 2 5 

กอ.พศ.461 

PTS461 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Post-harvest 

3 2 3 5 

กอ.รก.498 

AGS498* 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์

Co-operative Education Preparation in 

Agriculture  

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29  

 

      ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.499 

AGS499 

สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 

Co-operative Education in 

Agriculture 

6 - - - 

รวม 6    

    ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
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2) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (1) 

General Education (1) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (2) 

General Education (2) 

3 - - - 

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3 3 0 6 

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1 

วท.ชว.111 

BIOL111 

ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology  

3 3 0 6 

วท.ชว.112 

BIOL112  

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

General Biology Laboratory   

1 0 3 1 

กอ.รก.131 

AGS131  

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

Geosocial of Agricultural Systems  

in Lower Northern Region 

3 3 0 6 

รวม 17 ≥9 ≥6 ≥20 

ชั่วโมง/สัปดาห์  = ไม่น้อยกว่า 35 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (3) 

General Education (3) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (4) 

General Education (4) 

3 - - - 

วท.คณ.115 

MATH115 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamental Mathematics  

3 3 0 6 

วท.ฟส.111 

PHYS111 

ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

Elementary Physics 

3 3 0 6 

วท.ฟส.112 

PHYS112 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

Elementary Physics Laboratory 

1 0 3 1 

กอ.สศ.101  

ANS101  

หลักการผลิตสัตว์  

Principle of Animal Production 

3 2 3 5 

กอ.พศ.212 

PTS212 

หลักการผลิตพืช 

Principles of Plant Production  

3 2 3 5 

กอ.รก.190 

AGS190 

การฝึกงานเกษตร 1  

Practical Training in Agriculture 1 

1 - 3 - 

รวม 20 ≥10 ≥12 ≥23 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (5) 

General Education (5) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (6) 

General Education (6) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (7) 

General Education (7) 

3 - - - 

วท.คม.231  

CHEM231 

เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

Elementary Organic Chemistry  

3 3 0 6 

วท.คม.232 

CHEM232 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Elementary Organic Chemistry Laboratory

1 0 3 1 

วท.สถ.111 

STAT111 

หลักสถิติ  

Principle of Statistics   

3 3 0 6 

กอ.รก.202 

AGS202 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

Agricultural Meteorology 

3 2 2 5 

กอ.รก.290 

AGS290  

การฝึกงานเกษตร 2 

Practical Training in Agriculture 2   

1 - 3 - 

รวม 20 ≥8 ≥8 ≥18 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 34 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (8) 

General Education (8) 

3 - - -

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (9) 

General Education (9) 

3 - - -

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (10) 

General Education (10) 

3 - - -

วจ.ศศ.371  

EC371 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

Agricultural Economics 

3 3 0 6

กอ.รก.423 

 

AGS423 

การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร 

Natural Resources and Environmental 

Management for Agriculture

3 3 0 6

กอ.ปฐ.211 

SOIL211 

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Soil Science 

3 2 2 5

รวม 18 ≥8 ≥2 ≥17 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.กก.311 

FM 311  

งานช่างเกษตรเบื้องต้น 

Fundamental of Agricultural Handiworks 
3 2 3 5

กอ.รก.351 

AGS351 

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร

Agrifood Entrepreneurs 

3 3 0 6

กอ.สส.351 

 

 

AGET351  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

การพัฒนาและการบริการทางการเกษตร 

Information Technology for Communication, 

Development and Services in Agriculture 

3 2 2 5

กอ.ปฐ.383 

SOIL383 

การอนุรักษ์และการจัดการทรพัยากรนํ้า

Water Resource Conservation and 

Management  

3 2 2 5

กอ.วน.351 

 

FORT351 

การอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม้และการป่าไม้ชุมชน

Forest Resource Conservation and 

Community Forestry 

3 2 2 5

กอ.รก.291 

AGS291  

การฝึกงานเกษตร 3 

Practical Training in Agriculture 3   

1 - 3 -

xxxxxxx เลือกเสรี (1) 3  

รวม 19 ≥11 ≥12 ≥26 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 49 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.395 

AGS395 

สถิติวิจัยทางการเกษตร 

Statistics in Agricultural Research 
3 2 2 5

กอ.รก.424 

AGS424 

มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย 

Agricultural Pollution and Waste Management 

3 2 3 5

กอ.รก.422 

AGS422 

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร

Biodiversity for Agricultural Development 

3 2 2 5

กอ.รก.493 

AGS493 

การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร

Selected Topic in Agriculture 

1 0 2 1

xxxxxxx เอกเลือก (1) 3  

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  

xxxxxxx เลือกเสรี (2) 3 - - -

รวม 19 ≥6 ≥9 ≥16 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 31 
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แผนประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture 

1 0 2 1

กอ.ปฐ.462 

 

SOIL462 

การอนุรักษ์ทรพัยากรดินและการวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

Soil Resource Conservation and Land Use Planning 

3 2 2 5

วท.สว.341 

ENVI341 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment 

3 2 3 7

กอ.รก.391 

AGS391  
เตรียมฝกึประสบการณ์ภาคสนาม

Preparation for Field Professional Experience 

1 0 3 1

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3   

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 1 รายวิชา

กอ.รก.392 

AGS392  

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

Field Professional Experience in Agriculture 

6 - - -

กอ.รก.496 

AGS496 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร

Research for Agricultural Development 

6 0 12 6

กอ.รก.497 

AGS497 

โครงการพิเศษทางการเกษตร

Special Project in Agriculture 

6 - - -

รวม 6 0 12 6 

    ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 18 
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แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture 

1 0 2 1

กอ.ปฐ.462 

 

SOIL462 

การอนุรักษ์ทรพัยากรดินและการวาง

แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

Soil Resource Conservation and Land Use 

Planning 

3 2 2 5

วท.สว.341 

ENVI341 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Environmental Impact Assessment 

3 2 3 7

กอ.รก.498 

AGS498* 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์

Co-operative Education Preparation in 

Agriculture  

1 0 3 1

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29  

      

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.499 

AGS499 

สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 

Co-operative Education in 

Agriculture 

6 - - - 

รวม 6    

    ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35 
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3) วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (1) 

General Education (1) 

3 - - -

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (2) 

General Education (2) 

3 - - -

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3 3 0 6

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1 0 3 1

วท.ชว.111 

BIOL111 

ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology  

3 3 0 6

วท.ชว.112 

BIOL112  

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

General Biology Laboratory   

1 0 3 1

กอ.รก.131 

AGS131  

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

Geosocial of Agricultural Systems in  

Lower Northern Region 

3 3 0 6

รวม 17 ≥9 ≥6 ≥20 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (3) 

General Education (3) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (4) 

General Education (4) 

3 - - - 

วท.คณ.115 

MATH115 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamental Mathematics  

3 3 0 6 

วท.ฟส.111 

PHYS111 

ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

Elementary Physics 

3 3 0 6 

วท.ฟส.112 

PHYS112 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

Elementary Physics Laboratory 

1 0 3 1 

กอ.สศ.101  

ANS101  

หลักการผลิตสัตว์  

Principle of Animal Production 

3 2 3 5 

กอ.พศ.212 

PTS212 

หลักการผลิตพืช 

Principles of Plant Production  

3 2 3 5 

กอ.รก.190 

AGS190 

การฝึกงานเกษตร 1  

Practical Training in Agriculture 1 

1 - 3 - 

รวม 20 ≥10 ≥12 ≥23 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (5) 

General Education (5) 

3 - - -

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (6) 

General Education (6) 

3 - - -

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (7) 

General Education (7) 

3 - - -

วท.คม.231  

CHEM231 

เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

Elementary Organic Chemistry  

3 3 0 6

วท.คม.232 

CHEM232 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

Elementary Organic Chemistry Laboratory 

1 0 3 1

วท.สถ.111 

STAT111 

หลักสถิติ  

Principle of Statistics   

3 3 0 6

กอ.รก.202 

AGS202 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

Agricultural Meteorology 

3 2 2 5

กอ.รก.290 

AGS290  

การฝึกงานเกษตร 2 

Practical Training in Agriculture 2   

1 - 3 -

รวม 20 ≥8 ≥8 ≥18 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 34 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (8) 

General Education (8) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (9) 

General Education (9) 

3 - - - 

ศท.xx.xxx 

GExxxxx 

วิชาศึกษาทั่วไป (10) 

General Education (10) 

3 - - - 

วจ.ศศ.371  

EC371 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

Agricultural Economics 

3 3 0 6 

กอ.รก.301 

AGS301 

เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน

Sufficiency Economy and Sustainable 

Agricultural Systems 

3 3 0 6 

กอ.ปฐ.211 

SOIL211 

ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Soil Science 

3 2 2 5 

รวม 18 ≥8 ≥2 ≥17 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27   
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.กก.311 

FM 311  

งานช่างเกษตรเบื้องต้น

Fundamental of Agricultural 

Handiworks 

3 2 3 5 

กอ.รก.351 

AGS351 

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร

Agrifood Entrepreneurs  

3 3 0 

 

6 

กอ.สส.351 

 

AGET351  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การพัฒนาและการบริการทางการเกษตร 

Information Technology for 

Communication, Development and 

Services in Agriculture

3 2 2 5 

กอ.รก.421 

AGS421  

ระบบเกษตรอินทรีย์ 

Organic Agricultural System 

3 2 2 5 

กอ.อพ.362 

PPT362  

การควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรอินทรีย์ 

Pest Control in Organic Agriculture 

3 2 2 5 

กอ.รก.291 

AGS291  

การฝึกงานเกษตร 3 

Practical Training in Agriculture 3   

1 - 3 - 

xxxxxxx เลือกเสรี (1) 3   

รวม 19 ≥11 ≥12 ≥26 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 49  
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.395 

AGS395 

สถิติวิจัยทางการเกษตร 

Statistics in Agricultural Research 
3 2 2 5 

กอ.ปฐ.441 

SOIL441 

จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

Soil Microbiology for Organic 

Agricultural Development 

3 2 2 5 

กอ.สส.431 

AGET431 

ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร

Community Study and Agricultural 

Networks Development 

3 3 0 6 

กอ.รก.493 

AGS493 

การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร

Selected Topic in Agriculture 

1 0 2 1 

xxxxxxx เอกเลือก (1) 3  

xxxxxxx เอกเลือก (2) 3  

xxxxxxx เลือกเสรี (2) 3  

รวม 19 ≥7 ≥6 ≥17 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 30 
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แผนประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6 

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture  

1 0 2 1 

กอ.ปฐ.423 

SOIL423 

เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์  

Organic Fertilizer Technology 

3 2 2 5 

กอ.พศ.411 

PTS411  

การผลิตพืชอินทรีย์  

Organic Plant Production 

3 2 2 5 

กอ.รก.391 

AGS391  
เตรียมฝกึประสบการณ์ภาคสนาม

Preparation for Field Professional 

Experience 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3   

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29  

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 1 รายวิชา

กอ.รก.392 

AGS392  

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

Field Professional Experience in 

Agriculture  

6 - - - 

กอ.รก.496 

AGS496 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร

Research for Agricultural Development 

6 0 12 6 

กอ.รก.497 

AGS497 

โครงการพิเศษทางการเกษตร

Special Project in Agriculture 

6 - - - 

รวม 6 0 12 6 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 18 
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แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 

Farm System and Farm Management 

3 3 0 6 

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร 

Seminar in Agriculture  

1 0 2 1 

กอ.ปฐ.423 

SOIL423 

เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์  

Organic Fertilizer Technology 

3 2 2 5 

กอ.พศ.411 

PTS411  

การผลิตพืชอินทรีย์  

Organic Plant Production 

3 2 2 5 

กอ.รก.498 

AGS498* 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์

Co-operative Education Preparation 

in Agriculture 

1 0 3 1 

xxxxxxx เอกเลือก (3) 3  

รวม 14 ≥7 ≥10 ≥12 

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 29  

 

      ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

กอ.รก.499 

AGS499 

สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 

Co-operative Education in 

Agriculture 

6 - - - 

รวม 6    

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35 
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3.1.5 ความหมายระบบรหัสวิชา 

การจัดวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ

ISCED (International Standard Classification Education) ความเหมาะสมและความสัมพันธ์ในการ

จัดการเรียนการสอน  

การกําหนดรหัสวิชา ได้กําหนดตามหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชา โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลขและ

ตัวอักษร มีความหมายดังนี้ 

1. กอ.  หมายถึง  อักษรย่อของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

2. อักษรย่อของหมู่วิชาในหมวดวิชาสาขาเกษตรศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  กอ.ศก.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    เศรษฐศาสตร์เกษตร   

  AGEC  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    เศรษฐศาสตร์เกษตร 

 กอ.สส.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ส่งเสริมการเกษตร 

 AGET  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ส่งเสริมการเกษตร 

 กอ.รก.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ระบบเกษตร 

 AGS  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ระบบเกษตร 

 กอ.สศ.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   สัตวศาสตร์ 

 ANS  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   สัตวศาสตร์ 

 กอ.วน.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   วนศาสตร์ 

 FORT  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   วนศาสตร์ 
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 กอ.อพ.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   อารักขาพืช 

 PPT  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   อารักขาพืช  

 กอ.พศ.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   พืชศาสตร์ 

 PTS  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   พืชศาสตร์ 

 กอ.ปฐ.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ปฐพีวิทยา 

 SOIL  หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ปฐพีวิทยา 

 กอ.กก.  หมายถึงอักษรย่อภาษาไทยของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

   เกษตรกลวิธาน 

 FM     หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของหมู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   เกษตรกลวิธาน  

 3.  เลขหลักหน่วย  หมายถึง ระดับความยากง่ายของช้ันปี 

 4.  เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มวิชาในหมู่วิชา 

 5.  เลขหลักร้อย  หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอ. พศ. 3 2 1

อักษรย่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

อักษรย่อหมวดวิชาสาขาเกษตรศาสตร์

ระดับความยากง่ายของช้ันป ี

กลุ่มวิชาในหมู่วิชา

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
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หมายเหตุ เลขตัวหลัก สิบ ของแต่ละหมู่วิชา ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็นกลุ่ม

วิชาที่บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้  

 

 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทั่วไป  (กอ.ศก.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรพื้นฐาน  (กอ.ศก.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจ   (กอ.ศก.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกรณ์และสินเช่ือ   (กอ.ศก.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาการจัดการฟาร์มเกษตร   (กอ.ศก.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.ศก.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.ศก.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.ศก.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.ศก.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.ศก.-9-) 

 

 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร  จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตรทั่วไป  (กอ.สส.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาส่งเสริมการเกษตรพื้นฐาน  (กอ.สส.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร   (กอ.สส.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาพัฒนาชุมชนเกษตร   (กอ.สส.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาการสื่อสารการเกษตร   (กอ.สส.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร (กอ.สส.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.สส.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.สส.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชาการวางแผนและประเมินผล  (กอ.สส.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.สส.-9-) 

 

 หมู่วิชาระบบเกษตร  จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาเกษตรทั่วไป    (กอ.รก.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาเกษตรพ้ืนฐาน    (กอ.รก.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (กอ.รก.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาเกษตรเชิงระบบ   (กอ.รก.-3-)  
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      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาเกษตรชีวภาพ    (กอ.รก.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  (กอ.รก.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.รก.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.รก.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชาเกษตรสถิติวิเคราะห์   (กอ.รก.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.รก.-9-) 

 

 หมู่วิชาสัตวศาสตร์ จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ทั่วไป   (กอ.สศ.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์    (กอ.สศ.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการทางสัตวศาสตร์ (กอ.สศ.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   (กอ.สศ.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชา วิชาทางสัตวศาสตร์   (กอ.สศ.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.สศ.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.สศ.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.สศ.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (กอ.สศ.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนาและปญัหาพิเศษ  (กอ.สศ.-9-) 

 

 หมู่วิชาวนศาสตร์ จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาวนศาสตร์ท่ัวไป    (กอ.วน.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาวนศาสตร์พื้นฐาน   (กอ.วน.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาชีววิทยาป่าไม้    (กอ.วน.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมป่าไม้    (กอ.วน.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาการจัดการป่าไม้   (กอ.วน.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาอนุรักษ์วิทยา    (กอ.วน.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชาวนผลิตภัณฑ์    (กอ.วน.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.วน.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.วน.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.วน.-9-) 
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 หมู่วิชาอารักขาพืช จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาอารักขาพืชทั่วไป   (กอ.อพ.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาอารักขาพืชพื้นฐาน   (กอ.อพ.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชากีฏวิทยา    (กอ.อพ.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาโรคพืช     (กอ.อพ.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาวัชพืช     (กอ.อพ.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาสารเคมีและฮอร์โมน   (กอ.อพ.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชาสุขภาพพืช    (กอ.อพ.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.อพ.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.อพ.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.อพ.-9-) 

 

 หมู่วิชาพืชศาสตร์ จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ทั่วไป   (กอ.พศ.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาพืชศาสตร์พ้ืนฐาน   (กอ.พศ.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาพืชสวน     (กอ.พศ.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาพืชไร่     (กอ.พศ.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาขยายพันธุ์พืช    (กอ.พศ.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช   (กอ.พศ.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  (กอ.พศ.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชาการจัดสวนและสิ่งแวดล้อม  (กอ.พศ.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   (กอ.พศ.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.พศ.-9-) 

 

 หมู่วิชาปฐพีวิทยา จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชาปฐพีวิทยาทั่วไป   (กอ.ปฐ.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาปฐพีวิทยาพ้ืนฐาน   (กอ.ปฐ.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  (กอ.ปฐ.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีของดิน    (กอ.ปฐ.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชาชีววิทยาของดิน    (กอ.ปฐ.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ของดิน    (กอ.ปฐ.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชาการสํารวจและการจําแนกดิน  (กอ.ปฐ.-6-) 
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      7     หมายถึง  กลุ่มวิชาการจัดการดินและการอนุรักษ์  (กอ.ปฐ.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชาการชลประทาน    (กอ.ปฐ.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.ปฐ.-9-) 

 

 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้ 

      0    หมายถึง กลุ่มวิชางานช่างเกษตรทั่วไป   (กอ.กก.-0-) 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชางานช่างเกษตรพื้นฐาน   (กอ.กก.-1-) 

      2     หมายถึง  กลุ่มวิชาเครื่องยนต์เกษตร   (กอ.กก.-2-) 

      3     หมายถึง  กลุ่มวิชางานไฟฟ้า    (กอ.กก.-3-)  

      4     หมายถึง  กลุ่มวิชางานก่อสร้าง    (กอ.กก.-4-) 

      5     หมายถึง  กลุ่มวิชางานเชื่อม งานเหล็ก   (กอ.กก.-5-) 

      6     หมายถึง  กลุ่มวิชาช่างสํารวจ    (กอ.กก.-6-) 

      7     หมายถึง  กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลเกษตร   (กอ.กก.-7-) 

      8     หมายถึง  กลุ่มวิชา………………………………………  (กอ.กก.-8-) 

      9     หมายถึง  กลุ่มวิชาประสบการณ์และการศึกษาอิสระ (กอ.กก.-9-) 

 

การกําหนดหน่วยกิตและจํานวนช่ัวโมงเรียน ใช้เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎ ี1 หน่วยกิต  คิดช่ัวโมงบรรยาย  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  

   ช่ัวโมงค้นคว้า   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ปฏิบัต ิ1 หน่วยกิต  คิดช่ัวโมงฝึกทดลอง  2–3 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 

   ช่ัวโมงค้นคว้า   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหน่วยกิตและช่ัวโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ดังตัวอย่าง 

  กอ.พศ.321 การผลิตผัก  3 (2-3-5) 

 

 

                 จํานวนหน่วยกิตท้ังหมด      จํานวนช่ัวโมงค้นคว้า 

           จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

                     จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 

ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN100 Thai for Communication  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง

ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย 

 

ศท.ภษ.101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร     3(3-0-6) 

GELN101 English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพือ่ใช้ในการ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

ศท.ภษ.102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 

GELN102 English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  การอ่านระดับคํา วลี ประโยคและย่อหน้าภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการอ่าน

เบื้องต้นเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น 

โฆษณาฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น   

 

ศท.ภษ.103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

GELN103 English for Specific Purposes 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

เพิ่มพูนการใช้คํา และสํานวนในสถานการณ์ตามบริบทต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับอาชีพ และการ

ปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
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ศท.ภษ.104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

GELN104 Foundation English 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บรูณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน

วัฒนธรรมไทยและตะวนัตกในชีวิตประจําวัน 
 

ศท.ภษ.105 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN105 French for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจําวัน 
 

ศท.ภษ.106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN106 Chinese for Communication 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
 

ศท.ภษ.107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

GELN107 Japanese for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจําวัน 
 

ศท.ภษ.108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม     3(3-0-6) 

GELN108 Vietnamese Language and Culture 

        เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากส่ิงที่พบ

เห็นในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนบัเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ

ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา  
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ศท.ภษ.109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย    3(3-0-6) 

GELN109 Indonesian Language and Culture 

             เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพ้ืนฐาน รวมถึง

อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภมูิหลังของภาษา

และวัฒนธรรมได้ดียิ่งข้ึน 

 

ศท.ภษ.110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี     3(3-0-6) 

GELN110 Korean Language and Culture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี 

ทักษะการส่ือสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และ

สถานที่ที่สําคัญของประเทศเกาหลี 

 

ศท.มษ.100 จิตตปัญญาศึกษา      3(3-0-6) 

GEHU100 Contemplative  Education 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

  แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก

ตนเองการเปดิมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ

รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน

ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมคัร

หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล 

 

ศท.มษ.101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 

GEHU101 Philosophy of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัปรชัญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา

คุณค่าของปรชัญาสาขาต่างๆ ของปรัชญา ทัศนะเกีย่วกับชีวิตด้านศาสนา ปรัชญาและ

วิทยาศาสตร์ การจัดการกบัปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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ศท.มษ.102 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU102 Meaning of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  ความรู้เกี่ยวกบัความจริงของชีวิตการใช้ชีวิตที่ถกูต้องตามหลักศาสนาของทุก

ศาสนาการพัฒนาคณุภาพชีวิตในระดบัครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 

 

ศท.มษ.103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

GEHU103 Human Behavior and Self Development 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี      

  พฤติกรรมมนษุย์และปจัจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรม

บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนษุย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกนัในสังคมและการ

เสริมสร้างชีวิตให้เปน็สุข 
 

ศท.มษ.104 สุนทรียะของชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU104 Aesthetic of Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร ์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ

ศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเหน็ 

การฟังและการเคลื่อนไหว  เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
 

ศท.มษ.105 ดนตรีนิยม       3(3-0-6) 

GEHU105 Music Appreciation 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ

เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 
 

ศท.มษ.106 สุนทรียะทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 

GEHU106 Visual Art Aesthetic  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์

และมนษุย์  ความรู้ความเข้าใจ และเหน็คุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล 
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ศท.มษ.107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย     3(3-0-6) 

GEHU107 Dramatics Art Appreciation in Thai 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ประวตัิการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละคร โขน พิธทศันา 

มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์

ลักษณะทีน่ิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง  
 

ศท.มษ.108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่      3(3-0-6) 

GEHU108 Using Modern Library 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมดุยุคใหม่ 

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 

ศท.มษ.109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GEHU109 Art in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ความหมายและความสําคัญของศิลปะและชีวิตประจาํวัน องค์ประกอบศิลป์

หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ

ส่ือสารและการนําเสนอนําไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพชีวิต 
 

ศท.มษ.110 สุนทรียะแหง่การถ่ายภาพดิจิทัล    3(2-2-5) 

GEHU110 Aesthetic of Digital Photography 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดใน

การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพ่ือนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทกัษะเบื้องต้นใน

การบริหารจัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ศท.มษ.111 การวางแผนและการใชช้ีวิตกับวัยผู้สงูอายุ   3(3-0-6) 

GEHU111 Planning for Life with the Elderly 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาล

ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย

สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผน

ที่ชีวิต หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ 

 

ศท.มษ.112 ดุลยภาพแห่งชีวิต      3(3-0-6) 

GEHU112 Gesture of Balance 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วง

วัย การกําหนดเป้าหมายชีวิตเพื่อการครองตน ครองคนและครองงาน การวางแผนและการ

ตั้งเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและ

ศาสนา 

 

ศท.สว.100 มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 

GESO100 Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปล่ียนแปลงทางสังคม และปัญหา

สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 

ศท.สว.101 วิถีไทย        3(3-0-6) 

GESO101 Thai Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปล่ียนแปลงสังคมวัฒนธรรม

ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย 
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ศท.สว.102 วิถีโลก        3(3-0-6) 

GESO102 Global Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี      

  พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและ

การแก้ไขปัญหาสังคมโลก แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย

ในสังคมโลก 
 

ศท.สว.103 เศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

GESO103 Sufficiency Economy 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พล อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ  
 

ศท.สว.104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 

GESO104 Law for Living 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี    

  กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 
 

ศท.สว.105 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

GESO105 Economics in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนว

พระราชดําริและการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

ศท.สว.106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย     3(3-0-6) 

GESO106 Thai Wisdoms in Handicraft 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การ

ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 
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ศท.สว.107 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง      3(3-0-6) 

GESO107 Geosocieties of the Lower Northern Region    

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  

 

ศท.สว.108 การสื่อสารเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

GESO108 Communication for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

แนวคิด หลักการ กระบวนการส่ือสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ

วางแผนการกําหนดกลยุทธ์การส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก ส่ือ กล

ยุทธ์ในการผสมผสานส่ือ การทดสอบ การประเมินผลการส่ือสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก

การใช้ส่ือชนิดต่างๆในปัจจุบัน 

 

ศท.สว.109 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

GESO109 Media Literacy and Utilization of Information 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ความสําคัญของส่ือและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ

แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากส่ือและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันส่ือ อิทธิผลของข่าวสาร

และส่ือที่มีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม  ค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่าน

ส่ือสารมวลชน  จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 

ศท.สว.110 พิษณุโลกศึกษา      3(3-0-6) 

GESO110 Phitsanulok Study 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้

หน่วยงานและองค์กรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์

ท้องถิ่น ผู้นําและบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ 

การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในท้องถิ่นตนเอง 
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ศท.สว.111 รู้ทันการเงิน       3(3-0-6) 

GESO111 Cognizant of Finances 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และ

ดอกเบี้ยเงินกู ้ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกนัภยัเบื้องต้น 

 

ศท.สว.112 การศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  3(2-2-5) 

GESO112 Democratic Citizenship Education 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็น

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ต่อสังคม สิทธิมนุษยชนกับพัฒนาการ

ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอร์เน็ตและการรู้เท่าทันส่ือ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ

การแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่

มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม การเปล่ียนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย 

โครงงานเพ่ือสังคมสู่การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

 

ศท.สว.113 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

GESO113 General Psychology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์

พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การ

รู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและ

ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

 

ศท.วท.100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC100 Science in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี      

  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  พลังงาน ภาวะโลกร้อน 

เคมีในชีวิตประจําวันและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ศท.วท.101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

GESC101 Life and Environment      

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

พ้ืนฐานของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

ศท.วท.102 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 

GESC102 Thinking and Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 

ศท.วท.103 สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

GESC103 Statistics in Daily Life  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี   

ความหมายและความสําคัญของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การทําบัญชี

ครัวเรือนเบื้องต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตรา

ดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย 

 

ศท.วท.104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

GESC104 Mental Health in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี        

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข

ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบ่ียงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม

สุขภาพจิต 
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ศท.วท.105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 

GESC105 Information Technology for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการส่ือสาร ค้นหา

สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทาํงานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมในการ

ใช้สารสนเทศ การปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําเอกสาร ตารางคํานวณ 

และการนําเสนอผลงาน 

 

ศท.วท.106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน  3(3-0-6) 

GESC106 Technology and Innovation for Sustainable Development 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่

ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการ

สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมฐานความรู้โดยบริหารจัดการภายใต้

จริยธรรมที่ดี 

 

ศท.วท.107 พลังงานกับชีวิต      3(3-0-6) 

GESC107 Energy and Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม และความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน 

 

ศท.วท.108     อาหารอาเซียน      3(3-0-6) 

GESC108 ASEAN Foods 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

คุณลักษณะอาหารอาเซียน ความแตกต่างของวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
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ศท.วท.109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   3(3-0-6) 

GESC109 Value-added Products from Local Wisdoms 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ความสําคัญและที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่

เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ 

 

ศท.สส.100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 

GESS100 Exercises for Health 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย

ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลัง

กายโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย 

 

ศท.สส.101 นันทนาการเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

GESS101 Recreation for Life   

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคล่ือนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น

ประกอบเพลง การเต้นรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่

เหมาะสมกับตนเอง 

 

ศท.สส.102 สุขภาพเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 

GESS102 Health for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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ศท.สส.103 งานช่างในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS103 Handiworks in Daily Life  

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี      

ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง 

 

ศท.สส.104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

GESS104 Agriculture in Daily Life 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี      

งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร

การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

ศท.สส.105   ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์    3(3-0-6) 

GESS105  Family Dimension of Science and Art 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ครอบครัวและปัจจัยที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว การวิเคราะห์และ

คล่ีคลายปัญหาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว บ้านและที่อยู่อาศัย อาหารและ

โภชนาการ เสื้อผ้าการแต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต 

 

ศท.สส.106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ    3(3-0-6) 

GESS106 Creation Inspiration in Artworks 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี   

  ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจน

เกิดการขับเคล่ือนความคิดและกระทําที่พ่ึงประสงค์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามที่ต้องการ การ

ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย

หลักการออกแบบ 
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ศท.สส.107 วิถีสุขภาพ       3(3-0-6) 

GESS107 Healthy Life 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  การดูแลสุขภาพ โภชนาการ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพจิต

พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้องการเลือกใช้

สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การมีสุขภาพดี 

 

กอ.กก.311 งานช่างเกษตรเบื้องต้น     3(2-3-5) 

FM311  Fundamental of Agricultural Handiworks 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความสําคัญของงานช่างเกษตร เครื่องมือช่างเกษตรและการดูแลรักษา ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ช่างประปา ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 

ความปลอดภัยในการทํางานช่างเกษตร 

 

กอ.ปฐ.211 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น      3(2-2-5) 

SOIL211 Introduction to Soil Science 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ

ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การพังทลาย

ของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย 

 

กอ.ปฐ.321 การจัดการธาตุอาหารพืช     3(2-2-5) 

SOIL321 Plant Nutrients Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการ

ขาดธาตุอาหารพืช และการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของพืชต่อความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ความสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช การส่งเสริมให้พืชได้รับประโยชน์สูงสุดจากธาตุ

อาหาร 
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กอ.ปฐ.382 การจัดการทรัพยากรดินและนํ้าเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 

SOIL382 Soil and Water Management for Agriculture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ํา พืช และการเกษตร การวางแผนการใช้ที่ดิน หลักการ

และวิธีการให้น้ํา การวางแผนการให้นํ้า ระบบการส่งน้ํา การควบคุมระดับน้ํา และการระบายน้ํา

บนดินและใต้ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้น้ํากับพืช กฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ําและที่ดินเพ่ือ

การเกษตร 

 

กอ.ปฐ.383  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนํ้า   3(2-2-5) 

SOIL383 Water Resource Conservation and Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  คุณสมบัติของน้ํา สภาพแวดล้อมในน้ํา กระบวนการทางชีวภาพ เคมี กายภาพ

รวมถึงวัฏจักรของแหล่งน้ําในแผ่นดิน น้ําต้นทุน พ้ืนที่รับน้ํา การจัดระบบนํ้าในดิน การจัดการ

ทรัพยากรน้ําที่สัมพันธ์กับการเกษตร การชลประทาน การป้องกันน้ําท่วม ระบบนิเวศของลุ่มน้ํา

แบบผสมผสาน หลักการด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและลุ่มน้ํา 

 

กอ.ปฐ.423 เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์       3(2-2-5) 

SOIL423 Organic Fertilizer Technology 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

  ประโยชน์และบทบาทของปุ๋ยอินทรีย์ในการพัฒนาการเกษตร การจัดจําแนก

ประเภท ขบวนการผลิต การเก็บรักษา ปัญหาการเสื่อมสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์และการแก้ปัญหา

วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

กอ.ปฐ.441 จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์   3(2-2-5) 

SOIL441 Soil Microbiology for Organic Agricultural Development 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญของจุลินทรีย์ดินต่อสภาพแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อ

กระบวนการแปรสภาพของสารในดินท่ีมีความสําคัญทางการเกษตร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์

ดินกับรากพืช อิทธิพลของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน บทบาทของจุลินทรีย์ดินกับ

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
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กอ.ปฐ.442 ระบบชีวภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พื้นฐาน    3(2-2-5)  

SOIL442 Biological System and Activities of Microorganism 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

         สัณฐานวิทยา ลักษณะเฉพาะ การจัดหมวดหมู่และการเติบโตของจุลินทรีย์

อุตสาหกรรมที่สําคัญ ส่วนประกอบของเซลล์และสารพันธุกรรม ระบบเอนไซม์ หน้าที่ และ

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชีวภาพ 

 

กอ.ปฐ.443 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยุกต์     3(2-3-5)  

SOIL443 Applied Micro – Biotechnology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  เทคโนโลยีชีวภาพของเช้ือจุลินทรีย์ ที่นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้าน

การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และปรับปรุงสภาพแวดล้อม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ        

การป้องกันกําจัดแมลง การใช้เชื้อจุลินทรีย์เพ่ือผลิตเห็ด และอาหารสัตว์ 

 

กอ.ปฐ.462 การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน    3(2-2-5) 

SOIL462 Soil Resource Conservation and Land Use Planning 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและสมบัติของดิน มลพิษทางดิน ความ

เส่ือมโทรมของดินกับการเกษตร สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยและผลกระทบ นโยบาย

การใช้ที่ดินและนโยบายป่าไม้ การจําแนกสมรรถนะและการจําแนกความเหมาะสมของดิน การ

สํารวจและการรวบรวมข้อมูลสําหรับการวางแผนการใช้ที่ดิน สารสนเทศเพื่อการจัดการดิน การ

อนุรักษ์ดิน การใช้ที่ดินตามแนวพระราชดําริ 

 

กอ.พศ.201 พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน     3(2-3-5) 

PTS201 Medicinal Plant for Life 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญและประโยชน์ของสมุนไพร การจัดแบ่งปะเภทสมุนไพร การปลูกและ

การดูแลรักษา สรรพคุณและวิธีการนําไปใช้ 
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กอ.พศ.212 หลักการผลิตพืช      3(2-3-5) 

PTS212 Principle of Plant Production 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมายและความสําคัญการจําแนกพืช สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต และการพิจารณาเลือกพืชปลูก หลักการปลูกพืช

ประเภทต่างๆ การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 
 

กอ.พศ.213 สรีรวิทยาการผลิตพืช      3(2-3-5) 

PTS213 Physiology of Crop Physiology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  กระบวนการและกลไกสําคัญที่เกิดข้ึนในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสร้าง

ผลผลิต การพักตัว และการชราภาพของพืช 
 

กอ.พศ.304 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร     3(2-2-5) 

PTS304 Spices and Medicinal Plants 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประโยชน์และความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดแบ่งประเภท การ

ขยายพันธุ์ วิธีการปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว และวิธีการนํามาใช้ประโยชน์ 
 

กอ.พศ.311 นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น      3(2-2-5) 

PTS311  Local Plant Ecology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

นิเวศวิทยาทั่วไปของพืชท้องถิ่น บทบาทของพืชท้องถ่ินในระบบนิเวศ พืชท้องถิ่นที่

สําคัญ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
 

กอ.พศ.321 การผลิตผัก       3(2-3-5) 

PTS321 Vegetable Production 

เงื่อนไขรายวิชา :  ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 

ประโยชน์และความสําคัญ การจําแนกประเภท หลักสําคัญในการวางแผนการ

ผลิตผัก วิธีการวางแผนการผลิต การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตัดแต่งและการเตรียม 
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ผลผลิตเพื่อจําหน่าย เทคนิคการผลิต การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตผัก 
 

กอ.พศ.323 เห็ดและการผลิตเห็ด      3(2-2-5) 

PTS323 Mushroom and Mushroom Production 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
ประโยชน์และความสําคัญ ชีววิทยาของเห็ด การแบ่งประเภทเห็ดที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ เห็ดพิษ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ด วิธีการเพาะเล้ียงเส้นใย การผลิต
ดอกเห็ด ศัตรูและการป้องกันกําจัด และการจัดการผลผลิต 

 

กอ.พศ.331 พืชไร่เศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

PTS331 Economic Field Crops 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 

ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืช การปลูก การดูแลรักษา

และการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจ ประโยชน์และหลักการพิจารณาทําเกษตรผสมผสาน 

 

กอ.พศ.332 ชีววิทยายางพารา      3(2-2-5) 

PTS332 Biology of Para Rubber 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ การเจริญและการพัฒนา

ของยางพารา การทํางานของระบบลําเลียงและท่อน้ํายาง เมแทบอลิซึมของเซลล์ท่อน้ํายาง กลไกการ 

สร้างน้ํายาง และองค์ประกอบทางเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ํายาง 

 

กอ.พศ.333 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา     3(2-3-5) 

PTS333 Para Rubber Technology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประวัติ ความสําคัญ กายวิภาคและสรีรวิทยา พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ การ

ขยายพันธุ์ การปลูก การบํารุงรักษา โรคแมลงศัตรูและวัชพืช การกรีดยาง การแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา การจัดการตลาดและการส่งออก 
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กอ.พศ.334 การผลิตข้าว       3(2-2-5) 

PTS334 Rice Production      

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 

  ประวัติ ความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์

ประเภทของการทํานา การปลูก และการบํารุงรักษา ศัตรูและการป้องกันกําจัด การเก็บเกี่ยว การ

จําแนกคุณภาพข้าว การตลาดและการจําหน่าย 

 

กอ.พศ.341 หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-3-5) 

PTS341 Principle of Plant Propagation and Plant Tissue Culture  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชอุปกรณ์และเครื่องมือ

ในการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ การดูแลรักษากิ่งพันธุ์ การเตรียมห้องและสูตรอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชสําหรบัการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การนําต้นอ่อนออกจากขวดและ
การอนบุาล 
 

กอ.พศ.411 การผลิตพืชอินทรีย์        3(2-2-5) 

PTS411  Organic Plant Production 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประโยชน์ ความสําคัญ หลักการผลิตพืชอินทรีย์ การวางแผนการผลิต การปฏิบัติ

ดูแลรักษา เทคนิคการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

การเตรียมผลผลิตเพ่ือจําหน่าย การตลาด 

 

กอ.พศ.421 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 

PTS421 Floriculture and Ornamental Plant Production 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212 หลักการผลิตพืช 
ประโยชน์และความสําคัญ การจัดแบ่งประเภท ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้

ดอกไม้ประดับ หลักและวิธีการวางแผนการผลิต การวางแผนการปลูก บํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
การจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการจําหน่าย 
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กอ.พศ.424 การผลิตไม้ผล       3(2-2-5) 

PTS424 Pomology Production 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 
การจําแนกประเภทของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาของการออกดอก การ

ติดผล การสุกของผล การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
วิธีการปลูกบํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยว 

 

กอ.พศ.426 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้      3(2-2-5) 

PTS426 Orchid Culture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประวัติความสําคัญของกล้วยไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการจําแนก

ประเภทกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การปลูก ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ โรคและ

แมลง การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

 

กอ.พศ.431 พืชอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 

PTS431 Industrial Field Crops 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 

ความสําคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว

การแปรรูป และการจําหน่าย 

 

กอ.พศ.435 พืชนํ้ามัน       3(2-2-5) 

PTS435 Oil Crops 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PTS212  หลักการผลิตพืช 

ความสําคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชน้ํามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และ

การปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปร

รูปและการจําหน่าย 
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กอ.พศ.437 วิทยาศาสตร์การยาง      3(2-2-5) 

PTS437 Rubber Science 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นของวัตถุพอลิเมอร์ คุณสมบัติและการใช้งานน้ํายางธรรมชาติ การแปร

รูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางแท่ง และน้ํายางข้น การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน

ของยางแท่งและนํ้ายางข้น การใช้ประโยชน์ยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

อนุพันธ์ของยางธรรมชาติ 

 

กอ.พศ.441 การจัดสถานเพาะชํา      3(2-2-5) 

PTS441  Nursery Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
ความหมาย ประโยชน์ และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิดของ

เรือนเพาะชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชํา
หลักการบริหารสถานเพาะชํา การจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในสถานเพาะชํา การควบคุม
สภาพแวดล้อมในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุ์ไม้ภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การจัดการผลิต
และจําหน่ายพันธุ์ไม้เป็นการค้า 

 

กอ.พศ.443 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร   3(2-2-5) 

PTS443 Plant Tissue Culture for Agriculture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 
     ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ การเตรียมห้องและเครื่องมือ
ในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ สูตรอาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช การเตรียมช้ินส่วนพืชและ
ข้ันตอนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช 
 

กอ.พศ.444 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช    3(2-2-5) 

PTS444 Seed Production Technology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การเกิดและการพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทาง

กายภาพ เทคนิคและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การทดสอบและการ

ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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กอ.พศ.451 การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-2-5) 

PTS451  Plant Breeding 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BIOL240  พันธุศาสตร์ 

หลักและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและผสมข้าม ลักษณะและอิทธิพลของ

ส่ิงแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช การผสมกลับ การคัดเลือกแบบวงจร การปรับปรุงพันธุ์ให้

ต้านทานต่อโรคและแมลง การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคนิคการ

ผสมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ 

 

กอ.พศ.461 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-5) 

PTS461 Post-harvest 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

     ความสําคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลัง

การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังเก็บ

เกี่ยวและการป้องกันกําจัด 

 

กอ.พศ.471 หลักการจัดภูมิทัศน์      3(2-2-5) 

PTS471 Principles of Landscape 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญของการจัดภูมิทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยและการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม หลักวิธีการออกแบบ และการตกแต่งภูมิทัศน์เพื่ออยู่อาศัย 

 

กอ.พศ.472 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่    3(2-3-5) 

PTS472 Landscape Gardening 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ทฤษฎีและ

องค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและ

หลักการจัดสวน องค์ประกอบของการจัดสวนและวิธีการจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการ

ปลูกหญ้า การบํารุงรักษาและการคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน 
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กอ.พศ.473 การจัดการสนามหญ้า      3(2-2-5) 

PTS473 Turf Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาของการจัดสวน ประโยชน์และความสําคัญของสนามหญ้าการ

จําแนกประเภทหญ้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็น

ในการทําสนามหญ้า การปลูกหญ้าเพ่ือการจัดสวน การขยายพันธุ์ และธุรกิจการทําสนามหญ้า

การจัดการและการดูแลรักษาสนามหญ้า 

 

กอ.พศ.474 พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตย์     3(2-3-5) 

PTS474 Plant for Landscape Architecture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

การจัดแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่ง จัดสวนลักษณะธรรมชาติ นิสัยการ

เจริญเติบโต รูปทรง การใช้ประโยชน์และการตัดแต่ง 

 

กอ.รก.131  ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6) 

AGS131 Geosocial of Agricultural Systems in Lower Northern Region 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคมองค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างย่ังยืน ระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหาร เครื่องมือในการ

วิเคราะห์ระบบเกษตร แนวโน้มและทิศทางการพัฒนา มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

 

กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1      1(45) 

AGS190 Practical Training in Agriculture 1 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติพ้ืนฐานทางเกษตร เรียนรู้การทํางานร่วมกัน จํานวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 

 
กอ.รก.202 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร     3(3-0-6) 
AGS202   Agricultural Meteorology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความรู้พื้นฐานทางด้านอุตนุิยมวิทยา ปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเกษตร ชนิด
และการใช้เครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนทาง
การเกษตร 
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กอ.รก.221 นิเวศวิทยาในระบบเกษตร     3(2-2-5) 
AGS221   Ecology in Agricultural System 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความสัมพันธ์เกื้อกูลกันระหว่างส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ในระบบการทํา

การเกษตร การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด 
 

กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2      1(45) 

AGS290 Practical Training in Agriculture 2 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

     การฝึกงานภาคสนามทางการเกษตร จํานวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 

 

กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3      1(45) 

AGS291 Practical Training in Agriculture 3 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

    การฝึกงานทางการเกษตร จํานวนไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 

 

กอ.รก.301 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรย่ังยืน   3(3-0-6) 

AGS301 Sufficiency Economy and Sustainable Agricultural Systems 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  ความสําคัญ ปรัชญา หลักการ วิธีดําเนินการเกษตรย่ังยืน ผลกระทบต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรทฤษฏีใหม่

กับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กอ.รก.322 พลังงานหมุนเวียน      3(3-0-6) 

AGS322 Renewable Energy 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี       

  ความหมายและประเภทของพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ํา พลังงานคล่ืน พลังงานน้ําข้ึนน้ําลง พลังงาน

ความร้อนมหาสมุทร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทางด้านพลังงาน ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลังงาน 
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กอ.รก.323  พลังงานชีวมวลทางการเกษตร    3(2-3-5) 

AGS323  Biomass Energy in Agricultural 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน ความหมายและประเภทของพลังงานจากชีวมวล 

แหล่งพลังงานชีวมวลทางการเกษตร หลักการเปล่ียนรูปชีวมวลให้เป็นพลังงาน  ศักยภาพชีวมวล

ของโลกและประเทศไทย ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส ไบโอไฮโดรเจน 

 

กอ.รก.324 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน    3(3-0-6) 

AGS324         Energy Management and Conservation   

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมายและความสําคัญของพลังงานในชีวิตประจําวัน  หลักการจัด

การพลังงาน การสํารวจและตรวจสอบการใช้พลังงาน เทคนิคการวัดและวิเคราะห์ นโยบายยุทธวิธี

การอนุรักษ์พลังงาน ระบบราคาพลังงาน การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ หลักการนําความร้อน

เหลือท้ิงกลับมาใช้ใหม่ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

พลังงาน  
 

 

กอ.รก.351 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร   3(3-0-6) 

AGS351 Agrifood Entrepreneurs  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร การวางแผน

ดําเนินการประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการ

ด้านการผลิต การหาแหล่งทุน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การประเมินผลประกอบการ การ

บริหารทรัพยากรเพื่อการประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจการเกษตรและอาหาร 

 

กอ.รก.391 เตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    1(0-3-1) 

AGS391 Preparation for Field Professional Experience 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

เป็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกไปฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ หรือทําวิจัย หรือโครงการพิเศษทางการเกษตร โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความ
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รับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

กอ.รก.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์   6(270) 

AGS392 Field Professional Experience in Agriculture 

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์ภายในหรือภายนอกจนเกิดความ

ชํานาญ มีเจตคติที่ดี และมีความม่ันใจในการประกอบอาชีพเกษตร 

 

กอ.รก.395 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยเพื่อการเกษตร  3(2-3-5) 

AGS395 Research and Statistical Methods for Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT111  หลักสถิติ  

สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ และเทคนิค

การนําไปใช้วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์การแปรผล และวิธีการนําเสนอข้อมูล การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 

 

กอ.รก.421 ระบบเกษตรอินทรีย์      3(2-2-5) 

AGS421 Organic Agricultural System 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

หลักการ แนวคิด การปรับเปล่ียน และวิธีการทําเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการ

ผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ มาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

ความสัมพันธ์กับการค้าโลก คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 

 

กอ.รก.422 ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร   3(2-2-5) 

AGS422 Biodiversity for Agricultural Development 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหลากหลายในหมู่ประชากร ชนิด พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา การ

ประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาการเกษตร 
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กอ.รก.423 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 

AGS423 Natural Resources and Environmental Management for Agriculture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร ผลกระทบ

และหลักวิเคราะห์ประเมินกิจกรรมทางการเกษตร ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การวางแผนจัดการทรัพยากรในเขตเกษตรเพ่ือการใช้อย่างย่ังยืน 

 

กอ.รก.424 มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย  3(2-2-5) 

AGS424 Agricultural Pollution and Waste Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญและปัญหาของการเกิดมลภาวะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ผลกระทบ

ของมลพิษทางการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ การจัดการของเสียทางการเกษตรและ

การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การควบคุมและป้องกันอันตรายจากมลภาวะทางการเกษตร 

 

กอ.รก.425 การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ      3(2-3-5) 

AGS425 Pollution Biodegradation   

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  มลพิษ หลักการกําจัดมลพิษ การกําจัดมลพิษในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

โดยวิธีชีวภาพ กรณีศึกษาการกําจัดมลพิษทางการเกษตรโดยวิธีชีวภาพ 

 

กอ.รก.426 เทคโนโลยีไฮโดรเจน        3(2-3-5) 

AGS426 Hydrogen Technology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความหมายและประเภทกระบวนการผลิตไฮโดรเจน สถานการณ์พลังงาน

ไฮโดรเจนของโลก การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิธี การ

กักเก็บไฮโดรเจน และการนําไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานจากการเผาไหม้และผลิต

กระแสไฟฟ้า ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทย 
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กอ.รก.427 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม       3(2-3-5) 

AGS427 Environmental Issues 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  การศึกษาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติ ความสัมพันธ์

ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาทางการเกษตร ผลกระทบจากการพัฒนาทางการเกษตรที่มี

ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการป้องกันและแก้ไข กรณีศึกษาปัญหา

ส่ิงแวดล้อมจากการทําเกษตรกรรม 

 

กอ.รก.458 หลักการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยางพารา  3(2-2-5) 

AGS458 Principle of Para Rubber Logistics and Supply Chain 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน บทบาทของโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทานต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจของยางพารา องค์ประกอบระบบโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานยางพารา การจัดหา การจัดซ้ือ การคลังสินค้า การขนส่ง การบริการ การกระจายสินค้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ยางพารา 

 

กอ.รก.491 สัมมนาเกษตร       1(0-2-1) 

AGS491 Seminar in Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

     การนําเสนอและอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 

กอ.รก.493 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร    1(0-2-1) 

AGS493 Selected Topic in Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการวิเคราะห์เรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

ที่มีผลกระทบต่อการเกษตร 
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กอ.รก.496 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร    6(0-12-6) 

AGS496 Research for Agricultural Development  

เง่ือนไขรายวิชา : ผ่านวิชา  AGS395  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยเพื่อการเกษตร 

     ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตร การนําทฤษฎีและภูมิปัญญาไทย มาใช้ใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนางานเกษตร  

 

กอ.รก.497 โครงการพิเศษทางการเกษตร     6(270) 

AGS497 Special Project in Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี  

การนําความรู้ ประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการทําโครงการทางการเกษตรครบ

วงจร จนเกิดทักษะ ความชํานาญ และมั่นใจในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

กอ.รก.498 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์    1(0-3-1) 

AGS498 Co-operative Education in Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการจริง เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
 

กอ.รก.499 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์     6(--) 

AGS499 Co-operative Education in Agriculture  

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา AGS498 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  

การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานและปฏิบัติงาน

ร่วมกับพนักงานของหน่วยงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานช่ัวคราว โดยมี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  
 

กอ.วน.311 ระบบวนเกษตร      3(2-2-5) 

FORT311 Agro-Forestry System 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ รูปแบบ ข้ันตอน การวางแผน แนวทางการ

ทําวนเกษตร ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และผลกระทบต่อระบบนิเวศ ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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กอ.วน.321 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น  3(2-2-5) 

FORT321 Survey and Plant Collection in Rural Communities 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความสําคัญและประโยชน์ของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช ประเภทของ

พันธุ์พืชที่สําคัญในท้องถิ่น วิธีการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และการรักษาพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวม 

 

กอ.วน.351 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป่าไม้ชุมชน  3(2-2-5) 

FORT351 Forest Resource Conservation and Community Forestry 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรป่าไม้ นิเวศวิทยาของป่าไม้ 

ปัญหาและผลกระทบ การป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาประเทศและท้องถ่ิน การดําเนินงานการป่าไม้

ชุมชน การบูรณาการการป่าไม้ชุมชนกับการพัฒนาป่าไม้ นโยบายและแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้และป่าไม้ชุมชนอย่างยั่งยืน กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ชุมชน ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้  

 

กอ.ศก.441 ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม    3(3-0-6) 

AGEC441 Farm System and Farm Management 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

การจัดระบบการทําฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทําฟาร์ม การทําฟาร์มแบบ

ผสมผสาน การจัดการผลิตที่ยั่งยืน การวิเคราะห์และการพัฒนาฟาร์ม วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา  

และการทําบัญชีฟาร์ม 

 

กอ.สศ.101 หลักการผลิตสัตว์      3(2-3-5) 

ANS101 Principle of Animal Production 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประโยชน์และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการเล้ียงสัตว์ พันธุ์สัตว์และการ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนาการของสัตว์ การจัดการและการเล้ียงดู การสุขาภิบาลและการป้องกัน

โรค การจัดจําหน่ายและการทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ระบบการตลาด และระบบการบริหารจัดการ

ฟาร์มสัตว์ 
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กอ.สส.351 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาและบริการ 

ทางการเกษตร       3(2-2-5) 

AGET351 Information Technology for Communication, Development and 

Services in Agriculture 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานการพัฒนา และการบริการทางการเกษตร 

 

กอ.สส.431 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร   3(3-0-6) 

AGET431 Community Studies and Agricultural Network Development 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตร การรวมกลุ่ม การพัฒนาเครือข่าย เพ่ือประโยชน์และ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

กอ.สส.434 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 

AGET434 Local Wisdom and Intellectual Properties  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ความหมาย ความสําคัญ การจําแนกภูมิปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย

การค้า ทรัพย์สินทางปัญญาและงานสร้างสรรค์ทางการเกษตร ประโยชน์การคุ้มครองสิทธิ์ การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 

กอ.สส.451 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

AGET451 Information Technology for Decision Making Systems 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน การจัดการสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานการผลิตและธรุกิจเกษตร 

 

 

 

 



- 90 - 

กอ.อพ.361 สุขภาพพืชและการอารักขาพืช    3(2-3-5) 

PPT361 Plant Protection 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ประเภทและชนิดของศัตรูพืช การแพร่ระบาด ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด การ

ประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึนทางเศรษฐกิจ วิธีการควบคุมและบริหารจัดการศัตรูพืช 

 

กอ.อพ.362 การควบคุมศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์    3(2-2-5) 

PPT362 Pest Control in Organic Agriculture 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ระบบนิเวศเกษตร และความสัมพันธ์ระหว่างประเภท ชนิด ของศัตรูพืช การแพร่

ระบาด และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาด การประเมินสถานการณ์ศัตรูพืช วิธีการควบคุมและการ 

บริหารจัดการศัตรูพืชโดยหลักการเกษตรอินทรีย์ 

 

กอ.อพ.461 เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช    3(2-2-5) 

PPT461  Plant Pest Control Technology 

  เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความหมายของศัตรูพืช ความสําคัญของศัตรูพืชต่อการเกษตรและอ่ืนๆ ประเภทและ

ชนิดของศัตรูพืช การแพร่ระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชในทาง

เศรษฐกิจ หลักการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน

กําจัดศัตรูพืช เทคนิคการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน ความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ธรรมชาติ 

 

วจ.ศศ.371 เศรษฐศาสตร์การเกษตร     3(3-0-6) 

EC371  Agricultural Economics 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

สินเช่ือการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร

นโยบายการเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ 
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วท.คณ.115 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 

MATH115 Fundamental Mathematics  

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีบททวินาม เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์และการประยุกต์ในการ

แก้สมการเชิงเส้น เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันเลขช้ีกําลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก ระบบจํานวนจริง  

 

วท.คม.111 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 

CHEM111 General Chemistry 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของ

ธาตุ พันธะเคมี แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือและบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 

 

วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป      1(0-3-1) 

CHEM112 General Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CHEM111 เคมีทั่วไปหรือเรียนพร้อมกัน 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมีท่ัวไป 

 

วท.คม.231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(3-0-6) 

CHEM231 Elementary Organic Chemistry 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CHEM111 เคมีทั่วไป หรือ 

CHEM113 เคมีพื้นฐานประยุกต์ หรือ CHEM114 เคมี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสาร 

ประกอบอินทรีย์ การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมี

อินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะ

โรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ  
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วท.คม.232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน     1(0-3-1) 

CHEM232 Elementary Organic Chemistry Laboratory 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรือเรียนพร้อมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการทําให้สารบริสุทธิ์ สเตอริโอเคมี การ

วิเคราะห์สารอินทรีย์เบื้องต้น การหาธาตุองค์ประกอบในสารอินทรีย์ การทดสอบหมู่ฟังก์ช่ัน  

 

วท.คม.251 ชีวเคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 

CHEM251 Elementary Biochemistry 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CHEM231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรือ  

CHEM233 เคมีอินทรีย์ 1 

ความสําคัญของบัฟเฟอร์ในส่ิงมีชีวิต เทคนิคการทําสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดย

วิธีต่างๆ เช่น การตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟี อิเลกโตโฟริซิส การหมุนเหวี่ยง ศึกษา

องค์ประกอบและโครงสร้างของเซลล์ โครงสร้างสมบัติทางเคมี และหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีว

โมเลกุล เช่น โปรตีนเอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ 

 

วท.คม.252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน     1(0-3-1) 

CHEM252 Elementary Biochemistry Laboratory 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน หรือเรียนพร้อมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ทางเคมี เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและ

สมบัติของสารชีวโมเลกุล 

 

วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป        3(3-0-6) 

BIOL111 General Biology 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

สารประกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวิต เซลล์ เมแทบอลึซึม พันธุศาสตร์ โครงสร้างและ

กลไกการทํางานในพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ความหลากหลายทางชีวภาพ

วิวัฒนาการ พันธุกรรม และระบบนิเวศ 
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วท.ชว.112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป        1(0-3-1) 

BIOL112 General Biology Laboratory 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BIOL111 ชีววิทยาทั่วไปหรือเรียนพร้อมกัน 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป 

 

วท.ชว.220 พฤกษศาสตร์       3(2-2-5) 

BIOL220 Botany  

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL113 ชีววิทยา 1 

  ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเย่ือสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชมีดอกสรีรวิทยา

นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจําแนกพืชและรายละเอียดของพืชแต่ละหมวดหมู่  

 

วท.ชว.240 พันธุศาสตร์       3(2-3-5) 

BIOL240 Genetics  

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา BIOL111 ชีววิทยาทั่วไปหรือ BIOL113 ชีววิทยา 1 

  พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน

ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซมการจําลองของ

สารพันธุกรรม ยีนเช่ือมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปิลแผลลีส การควบคุม

ของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับ

โครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส 

 

วท.ฟส.111 ฟิสิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

PHYS111 Elementary Physics 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

หน่วยการวัด เวกเตอร์ แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชน สมบัติเชิงกลของสสาร คล่ืนและปรากฏการณ์คล่ืนอุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุกใหม่ 
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วท.ฟส.112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น     1(0-3-1) 

PHYS112 Elementary Physics Laboratory 

เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้นหรือเรียนพร้อมกัน 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เบ้ืองต้น 

 

วท.วท.340 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

GSCI340 Technical  English  for Science and Technology  

  เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 

 ความสําคัญของภาษาอังกฤษเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสําคัญ

ของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการอ่านบทคัดย่อ บทความทางวิชาการ และ

บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจับประเด็น รวมไปถึงทักษะการเขียนเพื่อวาง

ประเด็น การเตรียมความพร้อมเพ่ือเสนอผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สถานการณ์

จําลอง 

 

วท.สถ.111 หลักสถิติ       3(3-0-6) 

STAT111 Principle of Statistics 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการแจกแจงความน่าจะ

เป็น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การ

วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ 

 

วท.สว.341 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5) 

ENVI341 Environmental Impact Assessment 

เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

  ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประเมินและการ

พยากรณ์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม การสรุปรวบรวม

สาเหตุที่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ รวมทั้งเสนอวิธีการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพใน

รูปแบบรายงานผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

  วิชาเอกพืชศาสตร์ 

1 วีระพงษ์  อินทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม.  

วท.ม.  

วท.บ.  

พืชไร่นา

บริหารการศึกษา 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2550 

2530 

2525 

2 สุดารัตน์ สุตพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ.  

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2536 

2532 

3 ขนิษฐา  ไชยแก้ว อาจารย์ วท. ม. 

วท.บ.  

พืชสวน

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 

2533 

 วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

1 จักรกฤช ศรีละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.

วท.ม. 

วท.บ.  

เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 

2551 

2546 

2 ชัชวินทร์  นวลศรี  อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2554 

2551 

3 ปุณณดา  ทะรังศรี อาจารย์ ส.ม.

วท.บ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558    

2551 
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ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

 วิชาเอกเกษตรอินทรีย์ 

1 อรพิน  เสละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

ครุศาสตร์เกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2541 

2531 

2 กฤษณชัย  คลอดเพ็ง อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)   

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

3 อารยา บุญศักดิ์ อาจารย์

 

วท.ม.

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 วีระพงษ์  อินทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม.  

วท.ม.  

วท.บ.  

พืชไร่นา

บริหารการศึกษา 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) 

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2550 

2530 

2525 

2 สุดารัตน์ สุตพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ.  

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2536 

2532 

3 ขนิษฐา  ไชยแก้ว อาจารย์ วท. ม. 

วท.บ.  

พืชสวน

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 

2533 

4 จักรกฤช ศรีละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.

วท.ม. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดล้อมศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2555 

2551 
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ลําดับ ชื่อ -สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546 

5 ชัชวินทร์  นวลศรี  อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยีเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2554 

2551 

6 ปุณณดา  ทะรังศรี อาจารย์ ส.ม.

วท.บ 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคราม 

2558   

2551 

7 อรพิน  เสละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

ครุศาสตร์เกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2541 

2531 

8 กฤษณชัย  คลอดเพ็ง อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)   

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

2544 

9 อารยา บุญศักดิ์ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

2553 

10 สาคร สร้อยสังวาลย์ อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Soil Science

ปฐพีวิทยา 

เกษตรทั่วไป 

University of Newcastle Upon Tyne UK

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2548 

2531 

2523 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

การจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นักศึกษาจําเป็นต้องมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานทางการเกษตร หลักสูตรจึงได้กําหนดให้นักศึกษามีการฝึกงานภายในสถานศึกษาและมี

การกําหนดเงื่อนไขไว้ในหลักสูตรว่า นักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 8

สัปดาห์ ก่อนข้ึนช้ันปีที่ 4 และในช้ันปีที่ 4 นักศึกษามีโอกาสในการเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชาจาก

4 รายวิชา เป็นวิชาทางด้านการวิจัยจํานวน 2 รายวิชาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามมี 2 รายวิชา ได้แก่ กอ.รก.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์หรือกอ.รก.499

สหกิจศึกษาทางการเกษตร หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 รายวิชาดังกล่าว

นักศึกษาต้องออกฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะให้นักศึกษา

สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างดียิ่ง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม(กรณีมีมาตรฐานคุณวุฒิ) 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1 มีระเบียบ วินยั ตรงเวลา สามารถยอมรับและปรบัตัวให้เข้ากฎ ระเบียบและ

วัฒนธรรมองค์กรของสถานที่ฝึกได้ 

     4.1.2 มีความรู้ เทคนิค และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบังาน 

    4.1.3  มีความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

   4.1.4  มีความสามารถในการสื่อสาร 

   4.1.5  มีความสามารถในการทํางานร่วมกับคนอ่ืน 

   4.1.6  มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

- กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปีที่ 1 

- กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2 ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 2 

- กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3 ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปีที่ 3 

- การฝกึงานทางการเกษตร นอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

(ตามเงื่อนไขของหลักสูตร) ก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4  

- กอ.รก.392    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ หรือ 

- กอ.รก.499 สหกิจศึกษาทางการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที ่4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

- กอ.รก.190 การฝึกงานเกษตร 1     1 หน่วยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

- กอ.รก.290 การฝึกงานเกษตร 2      1 หน่วยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

- กอ.รก.291 การฝึกงานเกษตร 3 1 หน่วยกิต 45 ช่ัวโมง (3 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
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- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกสถานศึกษา (ตามเงื่อนไขของหลักสูตร) ไม่น้อย

กว่า 8 สัปดาห์  

- กอ.รก.392    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์      6 หน่วยกิต (16 สัปดาห์)หรือ 

- กอ.รก.499 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์      6 หน่วยกิต (16 สัปดาห์) 

 

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ในช้ันปีที่ 4 หากนักศึกษาเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเป็นโครงงานทางการวิจัยนั้น   

จะมี 2 รายวิชา คือ กอ.รก.496 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานเกษตร และ กอ.รก.497 โครงการ

พิเศษทางการเกษตร ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาดังกล่าว จะต้องเป็นหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเกษตร หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาต้องมีการนําเสนอผลงานใน    

ที่ประชุม และส่งรูปเล่ม 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  

ในรายวิชา กอ.รก.496 โครงการพิเศษทางการเกษตร หรือรายวิชา กอ.รก.497      

การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานเกษตร นักศึกษาต้องสามารถนําความรู้ ทักษะและประสบการณ์     

ที่เรียนมา มาวางแผนและดําเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ครบวงจร และต้องมีการ

นําเสนอผลงานต่อที่ประชุม และส่งรูปเล่ม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในโครงงาน หรือกระบวนการวิจัย โดย 

5.2.1 สามารถวางแผนและดําเนินการตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

5.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสามารถสังเคราะห์และ

เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมได้ 

5.2.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 

5.2.4 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยได้และมีองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการทํา

โครงการพิเศษ  

5.2.5 สามารถนําเสนอและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ 

5.3 ช่วงเวลา  :  ช้ันปีที ่4  

5.4 การเตรียมการ  

5.4.1 จัดอาจารย์ทีป่รึกษาให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

5.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า

และประเมินผล 

5.4.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชมุ และส่งรูปเล่ม 



- 100 - 

5.5 กระบวนการประเมินผล  

5.5.1 ประเมินคุณภาพ งานวิจัยเพ่ือพัฒนางานเกษตร หรือโครงการพิเศษทางการเกษตร

โดยอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการศึกษาวิจัยฯ หรือทําโครงการฯ โดยอาจารย์ 

ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจําวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา และเอกสาร โปสเตอร์ 

5.5.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางานผล

การดําเนินงานและการรายงานผล ที่เกิดในแต่ละข้ันตอน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.4 ผู้เรียนนําเสนอผลการศึกษาวิจัยฯ หรือโครงการพิเศษฯ และรับการประเมินโดย

คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมฟังการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะโอบอ้อมอารีคิดถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

- มีการสอดแทรกเร่ืองมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวใน

องค์กรหรือหน่วยงานในบางรายวิชา 

- กิจกรรมชมรมของนักศึกษา 

2. มีสุขภาพจิตและกายที่ดี แข็งแรง เข้มแข็งไม่ย่อท้อต่อการ

ทํางานและอุปสรรคต่างๆ  
- มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรด้านต่างๆ ให้นักศึกษาเช่น

การออกค่ายอาสาพัฒนา กีฬาภายในคณะและกีฬาภายใน

มหาวิทยาลัย อันจะก่อให้เกิดความสามัคค ีสุขภาพจิตที่ด ี

3. มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา สามารถนํา

ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- มีการเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมีการฝึกงาน

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4. มีความเป็นผูน้ํา มีวินัย และรับผิดชอบ - การทํางานกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะการเป็น

ผูน้ําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ด ี

- มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนการเป็นหัวหน้าการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผูน้ํา 

- มีวินัยในตนเอง เช่น เข้าเรียนสม่ําเสมอ ตรงเวลามีส่วนร่วม

ในชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา 

4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสนทนา 

การฟัง และการเขียน ที่สื่อให้เกิดความเข้าใจได ้
- มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําเสนองานใน

ชั้นเรียน ในการเรียนรายวิชาต่างๆ  

5. สามารถสืบค้น ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้

คอมพิวเตอร์ได ้

 

 

 

- การเรียนในรายวิชาต่างๆ มีการมอบหมายงานเพื่อให้มีการ

สืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

ช่วยในการทํางาน 

- มีการนําเสนองานในชั้นเรียนโดยใช้โปรแกรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ ในการนําเสนอ  

6. สามารถคิดวิเคราะห์เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบสามารถ

วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นขั้นตอนและเลือก  

ในสิ่งที่เหมาะสมได ้

- จัดให้มีกรณีศึกษา หรือโครงงานในบางรายวิชา เพื่อให้

นักศึกษาได้วิเคราะห ์ 

7. เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สามารถบูรณาการองค์

ความรู้  เ พื่ อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ได ้

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

อยา่งสม่ําเสมอ 

- จัดให้มีกรณีศึกษา หรือโครงงานในบางรายวิชา เพื่อให้

นักศึกษาได้วิเคราะห ์

8. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกได ้
- จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1) มีความซื่อสัตย์ 

1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย 

1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจท่ีเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์

ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ 

2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นักศึกษา 

2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ 

2.4) จัดกิจกรรมที่ ใ ห้นักศึกษาพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ใน

สภาวการณ์ต่างๆ  

2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง

ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน 

หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง(เพ่ือนประเมินเพ่ือน)(Peer 

Assessment) 

3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment) 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดร่วมกับ

ชุมชนหรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้ 

1.2) อธิบายความรู้ในรายวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําไปใช้กับ

ชีวิตประจําวันได้ 
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1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้ 

1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูแ้ละเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 

2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน 

2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง 

2.4) ให้นักศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการนั้นๆ ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้ันตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบัติ 

2.5) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบัติ

ตามเป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือ

ปรับปรุงต่อไป 

2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย

ภาคการศึกษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในช้ัน

เรียนและนอกช้ันเรียน 

3.3) ประเมินจากช้ินงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็น

กลุ่มและรายบุคคล 

3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

3.5)  ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนเป็นฐาน 

1.2) เช่ือมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้ 

1.4) แสดงความใฝ่รู้ในเน้ือหาที่เรียนผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) สอนด้วยการตั้งคําถามและให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม 5W1H โดยเน้น

คําถาม How 

2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem Based Learning) 

2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิด

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก

แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการแสดง

บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพ่ือฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป

เป็นสาระความรู้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว 

2.6) สอนแบบมุ่ งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด

ความรู้สึกอยากแสดงออกทางภาษาเพ่ือส่ือความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาที่มี

ความหมายแก่ผู้เรียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ ในสถานการณ์จําลองที่กําหนดโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดง

ละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม 

3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาที่ให้ 

3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 

1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือ

เป็นกลุ่มเพ่ือฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์

ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 
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2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกัน

เรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 

3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพ่ือนประเมินเพ่ือน) (Peer 

Assessment) 

3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ 

1.2) สรุปประเด็นและส่ือสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทั้งการพูดและการเขียน 

1.3) เ ลือกใ ช้รูปแบบการนํา เสนอได้ เหมาะสมท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้

ผู้เรียนได้ มีโอกาสใช้สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใ ห้ ผู้ เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 

3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย 

3.3) ประเมินการนําเสนอในช้ันเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัว

เลขที่เหมาะสม 



- 106 - 

2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึก และตระหนักการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.2) มีวินัย เคารพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.3) มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังมี

ค่านิยมร่วม เคารพและตระหนักในคุณค่าของการเกษตรหรือทรัพยากรเกษตรที่มีต่อประเทศชาติ

และสังคมโลก 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                            ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียน 

และการส่งงานตรงเวลา เป็นผู้มีความสุภาพและมารยาทดี แต่งกายเหมาะสมกับสถานภาพ

นักศึกษา ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน

ในการปฏิบัติงาน มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ทั้งในด้าน

การดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และการประกอบอาชีพ โดยเน้นในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการเป็น

สําคัญ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการองค์ความรู้ทางการศึกษา ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติและจากการ

ทําวิจัยในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงข้ึน 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

3.4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.5) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้

แบบประเมินและแบบวัดผล 

2.2.2 ด้านความรู้  

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้

เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นส่ิงที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม

ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิงต่อไปนี้ 
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 1.1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันด้านการเกษตรอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

 1.2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อ่ืน เช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร ์

และสามารถนํามาบูรณาการร่วมกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 1.3) มีความรอบรู้ สามารถติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทาง

วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.4) มีความรู้ในกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับรวมทั้งข้อกําหนดทาง

วิชาการ ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนในรูปแบบต่างๆ และมุ่งเน้นให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานนําไปสู่วิธีการดําเนินการที่เป็นการพัฒนา

อย่างยั่งยืนโดยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จาก

สถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในช้ันเรียน ห้องปฏิบัติการ การทําวิจัย และการนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการทําประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน องค์กร และสังคมในระดับที่สูงข้ึน รวมถึงการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูล

จากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจด้วย

ตนเอง เช่น ให้มีการนําเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม เพ่ือสนับสนุนให้

นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้าน

ต่างๆ คือ 

3.1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

3.4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

3.5) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์ โดยใช้

แบบประเมินและแบบวัดผล 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 

 1.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา

ด้านการเกษตร หรือทรัพยากรเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 

1.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านการเกษตร ในการแก้ไขปัญหา

ที่เกี่ยวข้อง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ใช้หลักและวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด และการแก้ไข

ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์

ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหา

เป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการเรยีนรู้ เปดิโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความ

พร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินได้จากการแสดงออกของนักศึกษา ทางการกระบวนการคิดและ

การแก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน การอธิบาย

การตอบคําถามการโต้ตอบส่ือสารกับผู้อ่ืน 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 1.2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผู้นํา 

 1.3) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

การเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม    
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การประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา และความรับผิดชอบต่องานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน

ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การ

แสดงบทบาทภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบใน

การเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการร่วมทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ส่วนรวม 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สารสนเทศ หรือนํา

สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 1.2) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในระดับเพียงพอต่อ

การส่ือสาร 

 1.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียน 

 1.4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร สืบค้น และ

นําเสนองานอย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในหลักสูตรมีรายวิชาซ่ึงช่วยให้นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

สถิติวิจัย รายวิชาสัมมนา รายวิชาการฝึกงานเกษตร 1-3 ซ่ึงนักศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้ง

การค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ ประมวลสรุป และนําเสนองาน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่าน้ี ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 

การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ของรายวิชาที่เป็นทักษะทางการผลิตต่างๆ  
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนและการนําเสนองานโดยใช้แบบ

ประเมินทักษะในด้านต่างๆ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภษ.100 

GELN100 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
                   

ศท.ภษ.101 

GELN101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
                   

ศท.ภษ.102 

GELN102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้

English for Learning 
                   

ศท.ภษ.103 

GELN103 

ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                   

ศท.ภษ.104 

GELN104 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundation English 
                   

ศท.ภษ.105 

GELN105 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

French for Communication 
                   

ศท.ภษ.106 

GELN106 

ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร 

Chinese for Communication 
                   

ศท.ภษ.107 

GELN107 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
                   

ศท.ภษ.108 

GELN108 

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese Language and Culture 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภษ.109 

GELN109 

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

Indonesian Language and Culture 
                   

ศท.ภษ.110 

GELN110 

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี

Korean Language and Culture 
                   

ศท.มษ.100 

GEHU100 

จิตตปัญญาศึกษา

Contemplative Education 
                   

ศท.มษ.101 

GEHU101 

ปรัชญาชีวิต

Philosophy of Life 
                   

ศท.มษ.102 

GEHU102 

ความจริงของชีวิต

Meaning of Life 
                   

ศท.มษ.103 

GEHU103 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
                   

ศท.มษ.104 

GEHU104 

สุนทรียะของชีวิต

Aesthetic of Life 
                   

ศท.มษ.105 

GEHU105 

ดนตรีนิยม

Music Appreciation 
                   

ศท.มษ.106 

GEHU106 

สุนทรียะทางทัศนศิลป ์

Visual Art Aesthetic 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.มษ.107 

GEHU107 

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย 

Dramatic Arts Aesthetic in Thai 
                   

ศท.มษ.108 

GEHU108 

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 

Using Modern Library 
                   

ศท.มษ.109 

GEHU109 

ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Art in Daily Life 
                   

ศท.มษ.110 

GEHU110 

สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจทิัล 

Aesthetic of Digital Photography 
                   

ศท.มษ.111 

GEHU111 

การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผูส้งูอายุ

Planning for life with the  elderly 
                   

ศท.มษ.112 

GEHU112 

ดุลยภาพแห่งชีวิต

Gesture of Balance 
                   

ศท.สว.100 

GESO100 

มนุษย์กับสังคม

Man and Society 
                   

ศท.สว.101 

GESO101 

วิถีไทย

Thai Living 
                   

ศท.สว.102 

GESO102 

วิถีโลก

Global Living 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สว.103 

GESO103 

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy 
                   

ศท.สว.104 

GESO104 

กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวิต 

Law for Living 
                   

ศท.สว.105 

GESO105 

เศรษฐศาสตรใ์นชวีิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 
                   

ศท.สว.106 

GESO106 

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                   

ศท.สว.107 

GESO107 

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                   

ศท.สว.108 

GESO108 

การสื่อสารเพื่อชีวติ 

Communication for Life 
                   

ศท.สว.109 

GESO109 

ความรู้เท่าทันสื่อและการใชส้ารสนเทศ 

Media Literacy and Utilization of Information 
                   

ศท.สว.110 

GESO110 

พิษณุโลกศึกษา

Phitsanulok Study 
                   

ศท.สว.111 

GESO111 

รูท้ันการเงิน

Cognizant of Finances 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สว.112 

 

GESO112 

การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship Education 

                   

ศท.สว.113 

GESO113 

จิตวิทยาทั่วไป

General Psychology 
                   

ศท.วท.100 

GESC100 

วิทยาศาสตร์ในชีวติประจําวัน 

Science in Daily Life                    

ศท.วท.101 

GESC101 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and Environment                    

ศท.วท.102 

GESC102 

การคิดและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making                    

ศท.วท.103 

GESC103 

สถิติในชีวิตประจําวัน 

Statistics in Daily Life                    

ศท.วท.104 

GESC104 

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 

Mental Health in Daily Life                    

ศท.วท.105 

GESC105 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life                    
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.วท.106 

GESC106 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Technology and Innovation for Sustainable 

Development 
                   

ศท.วท.107 

GESC107 

พลังงานกับชีวิต

Energy and Life                    

ศท.วท.108 

GESC108 

อาหารอาเซียน

ASEAN Foods                    

ศท.วท.109 

GESC109 

ผลิตภัณฑ์มูลคา่เพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Value-added Products from Local Wisdom                    

ศท.สส.100 

GESS100 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercises for Health 
                   

ศท.สส.101 

GESS101 

นันทนาการเพื่อชีวติ 

Recreation  for Life 
                   

ศท.สส.102 

GESS102 

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health for Life 
                   

ศท.สส.103 

GESS103 

งานช่างในชีวิตประจําวัน 

Handiworks in Daily Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ทักษะความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.สส.104 

GESS104 

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 
                   

ศท.สส.105 

GESS105 

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป ์

Family Dimension of Science and Art 
                   

ศท.สส.106 

GESS106 

การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ 

Creation Inspiration in Artworks 
                   

ศท.สส.107 

GESS107 

วิถีสุขภาพ

Healthy Life 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิชาแกน 

วท.คณ.115 

MATH115 

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

Fundamental Mathematics                  

วท.คม.111 

CHEM111 

เคมีทั่วไป

General Chemistry                  

วท.คม.112 

CHEM112 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory                  

วท.คม.231 

CHEM231 

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 

Elementary Organic Chemistry                  

วท.คม.232 

CHEM232 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 

Elementary Organic Chemistry Laboratory                  

วท.ชว.111 

BIOL111 

ชีววทิยาทั่วไป

General Biology                  

วท.ชว.112 

BIOL112 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  

General Biology Laboratory                  

วท.ฟส.111 

PHYS111 

ฟิสิกส์เบื้องต้น

Elementary Physics 
                 

วท.ฟส.112 

PHYS112 

ปฏิบัติการฟิสิกสเ์บ้ืองต้น 

Elementary Physics Laboratory 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วท.วท.340 

GSCI340 
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Technical English for Science and Technology                  
วท.สถ.111 

STAT111 

หลักสถิติ

Principles of Statistics                  
วจ.ศศ.371 

EC371 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร  

Agricultural Economics                  

กอ.สศ.101 

ANS101 

หลักการผลิตสัตว ์

Principles of Animal Production                  

กอ.ปฐ.211 

SOIL211 

ปฐพีวิทยาเบื้องตน้ 

Introduction to Soil Science                  

กอ.พศ.212 

PTS212 

หลักการผลิตพืช

Principles of Plant Production                  

กอ.รก.131 

AGS131 

ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง

Geosocial of Agricultural Systems in Lower  Northern Region                  

กอ.รก.190 

AGS190 

การฝึกงานเกษตร 1 

Practical Training in Agriculture 1 
                 

กอ.รก.202 

AGS202 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร  

Agricultural Meteorology 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.รก.290 

AGS290 

การฝึกงานเกษตร 2  

Practical Training in Agriculture 2                  

กอ.รก.291 

AGS291 

การฝึกงานเกษตร 3  

Practical Training in Agriculture 3                  

กอ.รก.351 

AGS351 

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 

Agrifood Entrepreneurs                  

กอ.รก.395 

AGS395 

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยเพื่อการเกษตร

Research and Statistical Methods for Agriculture                  

กอ.รก.491 

AGS491 

สัมมนาเกษตร

Seminar in Agriculture 
                 

กอ.ศก.441 

AGEC441 

ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม  

Farm system and Farm Management                  

กอ.สส.351 

 

AGET351     

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การพัฒนา

และบรกิารทางการเกษตร  

Information Technology for Communication, Development 

and Services in Agriculture 

                 

กอ.กก.311 

FM 311 

งานช่างเกษตรเบื้องต้น  

Fundamental of Agricultural Handiworks 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

วิชาเอกพืชศาสตร์

                 เอกบังคับ

วท.คม.251 

CHEM251 

ชีวเคมีพืน้ฐาน

Elementary Biochemistry                  

วท.คม.252 

CHEM252 

ปฏิบัติการชีวเคมพีืน้ฐาน 

Elementary Biochemistry Laboratory                  

วท.ชว.240 

BIOL240 

พันธุศาสตร์

Genetics                  

กอ.พศ.213 

PTS213 

สรีรวิทยาการผลติพืช  

Physiology of Crop Physiology                  
กอ.พศ.341 

PTS341 

หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช

Principles of Plant Propagation and Plant Tissue Culture                  

กอ.พศ.451 

PTS451 

การปรับปรุงพันธุพ์ืช  

Plant Breeding                  

กอ.พศ.461 

PTS461 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

Post-harvest                  
กอ.อพ.361 

PPT361 

สุขภาพพืชและการอารักขาพืช  

Plant Protection 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

                  เอกเลือก 

วท.ชว.220 

BIOL220 

พฤกษศาสตร์

Botany                  
กอ.พศ.304 

PTS304 

พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 

Spices and Medicinal Plants                  

กอ.พศ.321 

PTS321 

การผลิตผัก   

Vegetable Production                  

กอ.พศ.323 

PTS323 

เห็ดและการผลิตเห็ด  

Mushroom and Mushroom Production                  

กอ.พศ.331 

PTS331 

พืชไร่เศรษฐกิจ

Economic Field Crops                  

กอ.พศ.332 

PTS332 

ชีววิทยายางพารา  

Biology of Para Rubber                  

กอ.พศ.333 

PTS333 

เทคโนโลยีการผลติยางพารา  

Para Rubber Technology                  

กอ.พศ.334 

PTS334 

การผลิตข้าว

Rice Production                   

กอ.พศ.421 

PTS421    

การผลิตไม้ดอกไมป้ระดบั  

Floriculture and Ornamental 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.พศ.424 

PTS424 

การผลิตไม้ผล

Pomology Production                  

กอ.พศ.426 

PTS426 

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 

Orchid Culture                  

กอ.พศ.431 

PTS431 

พืชอุตสาหกรรม  

Industrial Field Crops                  

กอ.พศ.435 

PTS435 

พืชน้ํามัน

Oil Crops                  

กอ.พศ.437 

PTS437 

วิทยาศาสตร์การยาง  

Rubber Science                  

กอ.พศ.441 

PTS441    

การจัดสถานเพาะชํา  

Nursery Management                  

กอ.พศ.443 

PTS443 

การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืชเพื่อการเกษตร

Plant Tissue Culture for Agriculture                  

กอ.พศ.444 

PTS444 

เทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุพ์ืช  

Seed Production Technology                  

กอ.พศ.471 

PTS471 

หลักการจัดภูมิทัศน ์ 

Landscape Gardening                  

กอ.พศ.472 

PTS472 

การจัดสวนและตกแต่งสถานที ่ 

Landscape Gardening                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.พศ.473 

PTS473 

การจัดการสนามหญ้า  

Turf Management 
                 

กอ.พศ.474 

PTS474 

พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตย ์ 
Plant for Landscape Architecture                   

กอ.รก.458 

AGS458      

หลักการโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอุ่ปทานยางพารา 

Principle of Para Rubber Logistics and Supply Chain
                  

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 เอกบังคับ 

วท.สว.341 

ENVI341 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

Environmental Impact Assessment                  

กอ.ปฐ.383 

SOIL383 

การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรน้าํ  

Water Resource Conservation and Management                  

กอ.ปฐ.462 

SOIL462 

การอนุรักษท์รพัยากรดนิและการวางแผนการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน

Soil Resource Conservation and Land Use lanning                  

กอ.รก.422 

AGS422 

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร  

Biodiversity for Agricultural Development                  

กอ.รก.424 

AGS424         

มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสยี

Agricultural Pollution and Waste Management 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.รก.493 

AGS493 

การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร  

Selected Topic in Agriculture                  

กอ.วน.351  

FORT351    

การอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้และการปา่ไม้ชุมชน

Forest Resource Conservation and Community Forestry 
                 

กอ.รก.423   

AGS423    
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเกษตร  

Natural Resources and Environmental Management for 

Agriculture

                 

                 เอกเลือก 

กอ.ปฐ.321 

SOIL321 

การจัดการธาตุอาหารพืช  

Plant Nutrients Management                  

กอ.ปฐ.442 

SOIL442 

ระบบชวีภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พื้นฐาน  

Biological System and Activities of Microorganism                  
กอ.ปฐ.443 

SOIL443 

เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียป์ระยุกต ์ 

Applied Micro – Biotechnology                  
กอ.พศ.311 

PTS311 

นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น  

Local Plant Ecology                  

กอ.รก.221 

AGS221 

นิเวศวิทยาในระบบเกษตร  

Ecology in Agricultural System 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.รก.322 

AGS322 

พลังงานหมุนเวียน   

Renewable Energy                  
กอ.รก.323 

AGS323 

พลังงานชีวมวลทางการเกษตร  

Biomass Energy in Agricultural                  
กอ.รก.324 

AGS324 

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  

Energy Management and Conservation                    
กอ.รก.425 

AGS425 

การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ  

Pollution Biodegradation                    
กอ.รก.426 

AGS426 

เทคโนโลยีไฮโดรเจน  

Hydrogen Technology                  
กอ.รก.427 

AGS427 

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  

Environmental Issues                  

กอ.วน.311 

FORT311 

ระบบวนเกษตร

Agro-Forestry System                  

กอ.วน.321 

FORT321 
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น  
Survey and Plant Collection in Rural Communities                  

กอ.สส.431 

AGET431 

ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร

Community Studies and Agricultural Network Development 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.สส.451 

AGET451 

เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  

Information Technology for Decision Making Systems                  

กอ.รก.301 

AGS301 

เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยัง่ยืน

Sufficiency Economy and Sustainable                   

กอ.อพ.461 

PPT461 

เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

Plant Pest Control Technology                  

วิชาเอกเกษตรอินทรีย์

                  เอกบังคับ

กอ.ปฐ.423 

SOIL423 

เทคโนโลยปีุ๋ยอินทรีย ์ 

Organic Fertilizer Technology                  

กอ.ปฐ.441 

SOIL441 

จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอนิทรีย ์ 

Soil Microbiology for Organic Agricultural Development 
                 

กอ.พศ.411 

PTS411 

การผลิตพืชอินทรยี ์ 

Organic Plant Production                  

กอ.รก.301 

AGS301 

เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยัง่ยืน

Sufficiency Economy and Sustainable Agricultural Systems 
                 

กอ.รก.421 

AGS421 

ระบบเกษตรอินทรยี ์ 

Organic Agricultural System                  



- 128 - 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.รก.493 

AGS493 

การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร  

Selected Topic in Agriculture                  

กอ.สส.431 

AGET431 

ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร

Community Studies and Agricultural Network Development 
                 

กอ.อพ.362 

PPT362 

การควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรอินทรีย์

Pest Control in Organic Agriculture                  

 เอกเลือก 

กอ.ปฐ.382 

SOIL382 

การจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อ การเกษตร

Soil and Water Management for Agriculture                  

กอ.พศ.311 

PTS311 

นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น  

Local Plant Ecology                  

กอ.รก.221 

AGS221 

นิเวศวิทยาในระบบเกษตร  

Ecology in Agricultural System                  

กอ.รก.422 

AGS422 
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร  

Biodiversity for Agricultural Development       


          

กอ.รก.423 

AGS423 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

Natural Resources and Environmental Management for Agriculture
                 

กอ.วน.311 

FORT311 

ระบบวนเกษตร  

Agro-Forestry System                  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กอ.สส.434 

AGET434 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยส์ินทางปัญญา

Local Wisdoms and Intellectual Properties                  

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา 

กอ.รก.391 

AGS391 

เตรียมฝกึประสบการณภ์าคสนาม  

Preparation for Field Professional Experience                  

กอ.รก.392 

AGS392 

ฝกึประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร ์

Field Professional Experience in Agriculture                  

กอ.รก.496 

AGS496 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร   

Research for Agriculture Development                  

กอ.รก.497 

AGS497 

โครงการพิเศษทางการเกษตร  

Special Project in Agriculture                  

กอ.รก.498 

AGS498 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร ์ 

Co-operative Education Preparation in Agriculture                  

กอ.รก.499 

AGS499 

สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร ์ 

Co-operative Education in Agriculture                  
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้โดย

เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ในการออกข้อสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ

และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอน

โดยนักศึกษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ของ

สาขาวิชาและ ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเน้นการทํา

แบบประเมินสอบถาม การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตแล้วนําผลที่ได้มาเป็นข้อมูล

ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ

สอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 สภาวะการได้งานทําหรือศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทําหรือ

ศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน  

2.2.2 ความพึงพอใจของบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ใน

การประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับเปดิโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อ

ส่ิงที่ต้องการจากหลักสูตร 

2.2.4 ความเห็นและข้อเสนอแนะ จากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้และ

การปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา และสังคมในปัจจุบัน 
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

3.2 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรีต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

3.2.1 ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกสถานศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  

3.2.2 ที่จะสําเร็จการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาและคณะฯ จัดข้ึนตาม

ความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือได้รับการรับรองจากคณะฯ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ ซ่ึงอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  

1.2  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์  

1.3  จัดระบบแนะนํา/ระบบพ่ีเล้ียงแก่อาจารย์ใหม่   

1.4  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  

1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา การประเมินผลรูปแบบต่างๆ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา  

2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพื่อ

แลกเปล่ียนทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้ชํานาญการ 

2.1.3  มีการไปศึกษาดูงาน ไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้ผู้สอนทํางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

2.2.2  พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง  

2.2.3  สนับสนุนผู้สอนให้บริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสังคมและให้สามารถนําประสบการณ์

มาพัฒนา การเรียนการสอนได้ดียิ่งข้ึน 

2.2.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทําผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่   7  การประกันคุณภาพหลกัสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บริหารจัดการ

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ โดย

ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

1.1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร  

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรไม่เกิน 5 ปี (ปรับปรุงเสร็จ

และอนุมัติให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

1.4 การกําหนดงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ข้อ 1-5 ครบทุกตัว เพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

 

2. บัณฑิต 

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการรับนักศึกษาโดยการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา กําหนด

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้

นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน

เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้สามารถสําเร็จ

การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานในด้านการคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษา 

 

4. การบริหารคณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ซ่ึงกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ี

เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว

เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ มีตําแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง  
 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย เน้นการพัฒนาทกัษะด้านการวิจัยและ

การเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา 

5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีการวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มี

การประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  

5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดให้มีกระบวนการติดตามประเมิน

ความพอเพียงของเอกสารตํารา เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุวิทยาศาสตร์ ฟาร์ม
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พืช ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ และนักศึกษา สามารถเสนอ

ผ่านอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพ อุปกรณ์

เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการทําวิจัย 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือ ส่ือ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ด้านการเกษตรอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความพร้อม อุปกรณ์ด้านการผลิตพืช ด้านการจัดการ

ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือที่เป็นครภุัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์เครื่องอบ

ลมร้อน ตู้ปลอดเช้ือปล่อยลมตามแนวด่ิง เครื่องบ่มเช้ือแบบเขย่า เครื่องช่ัง เครื่องวัดค่าความเป็น

กรดด่าง และเครื่องเก็บตัวอย่างดิน เป็นต้น โดยมีฟาร์มปศุสัตว์ ซ่ึงมีสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่โคนม 

กระบือพระราชทาน สุกร แพะ กวาง และสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์

ที่สามารถรองรับแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา ในส่วนของหนังสือตํารา และการสืบค้นผ่าน

ฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดคณะและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือตํารา

และสารสนเทศเฉพาะทางและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเอกสารทางวิชาการทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นและมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนอย่างพอเพียง นอกจากน้ียังมีส่ือการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น VCD, DVD, CD-

ROM, แผนที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบริการห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ

(Journal-Link และ VLS) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดซ้ือหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้

ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ที่จําเป็นในส่วนของคณะ จะมีห้องสมุด

เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางและมีสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของ

อาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ นอกจากน้ีทางสาขาวิชาได้จัดเตรียม

สถานที่ฝึกปฏิบัติ เช่น ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมท้ังในด้านครุภัณฑ์
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และเจ้าหน้าที่สนับสนุน และมีการประสานงานกับหน่วยงานทางการเกษตรภายนอกมหาวิทยาลัย

ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์จริงของนักศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 มีการรวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการส่ือดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดของ

นักศึกษา รวมถึงการใช้งานห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือต่างๆ  

6.4.2 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนที่มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆใน

การฝึกปฏิบัต ิ

6.4.3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการ ทรัพยากรเพ่ือการ

เรียนรู้และการปฏิบัติการต่างๆ 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจาํหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ของรายวิชาเอก ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ของรายวิชาเอก ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก ที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปทีี่แล้ว   

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
10) จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดที่  8  การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนใน

ทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียนซ่ึงเมื่อ

รวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ

หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ

หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์

การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล

รายวิชาและการใช้ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 

2.1 นักศึกษาและบัณฑิต โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ซ่ึง

อาจารย์สามารถประเมินผลการทํางาน ได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงข้ันตอนการนําเสนอเป็น

รายบุคคล และสําหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

ดําเนินการโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบ ถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 

โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรหรือ

จากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ซ่ึงต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง

ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง

รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําให้ตลอดเวลาที่

พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมอยู่เสมอ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต้ังแต่ปี พ.ศ.

2538 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ และในครั้งหลังสุดได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ภายใต้

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงมีนโยบายจะยกระดับมาตรฐาน

การศึกษา โดยได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทําให้ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทําการปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ข้ึนมา เพ่ือพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเปิดโอกาสให้เลือก

เรียนในส่ิงที่หลากหลายได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็วให้มี

ความทันสมัย เกิดการบูรณาการองค์ความรู้อย่างกว้างขวางในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ให้สามารถแก้ปัญหาและเป็นผู้นําทาง

การเกษตรได้อย่างย่ังยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

ซ่ึงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ได้ครบรอบที่จะต้องทําการ

ปรับปรุงหลักสูตร และจากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลัง

ประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12             

(ปีพ.ศ.2560-2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (ปีพ.ศ.2555-2559) และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึด

หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสําคัญกับการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การ

บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตที่

ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ จึงจําเป็นต้องปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 นี้ขึ้นมา 
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แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรส่ิงสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คุณลักษณะของหลักสูตรต้องมีเอกลักษณ์ของ

ตัวเอง มีความเป็นสากล ในขณะเดียวกันต้องตอบสนองต่อท้องถิ่นหรือมีความเป็นท้องถิ่นและ

หลักสูตรต้องมีความเป็นพลวัตร ต้องมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร จึงมีแนวคิดดังนี้ 

1. หลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยไม่ซํ้าหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน

โดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมี

ความเป็นท้องถิ่นเพ่ือผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น  

2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีฐานกว้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถบูรณาการ

องค์ความรู้ในทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและสามารถ

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

3. เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปล่ียนได้คล่องตัวเพ่ือทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายและมีเวลาศึกษาวิเคราะห์

ด้วยตนเองมากข้ึน 

4. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนการใช้

ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน โดยจัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้สัมผัสชุมชนและ

ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้มากข้ึน 

5. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษากว้างข้ึน โดยให้เวลาแก่นักศึกษาได้

เรียนรู้บริบทของตนเอง การทํางานเป็นทีม การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน การคิด

วิเคราะห์ 

6. เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเกษตรและมี

ความเป็นสากล โดยหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองประเด็นปัญหาทาง

การเกษตรในด้าน 

-  การเพ่ิมรายได้และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

-  ความยั่งยืนของระบบเกษตร 

-  การกระจายรายได้ 

-  ความเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

-  การสูญเสียทางพันธุกรรม 

-  ผลกระทบของการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศโลกต่อระบบเกษตร   
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-  ความยั่งยืนของทรัพยากรการผลิตที่ใช้ในการผลิตอาหาร 

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทางการเกษตรท่ีใช้กันอย่าง

กว้างขวางในระดับสากล คือ 

-  การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กในระบบเกษตร 

-  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

-  การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย 

-  การผลิตทางการเกษตรแบบประณีต 

-  การปรับปรุงระบบการบริการในภาคเกษตร 

-  การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 

-  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน 

-  การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรและการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

-  การใช้องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน 
 

ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือช้ีแจงการจัดทําการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. จัดประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กําหนด ทิศ

ทางการปรับปรุง และจัดทํา มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ซ่ึงประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตาม

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เพ่ือพิจารณา

ยกร่างหลักสูตรของคณะ 

4. จัดสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

5. จัดประชุมอาจารย์หลังการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง  

6. นําเสนอหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อให้

ความเห็นชอบหลักสูตร  

7. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 
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8. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

9. นําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

รายชื่อและคําแนะนําของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 ผศ. ดร.จักรกฤช  ศรีละออ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2 ดร.คมสัน  อํานวยสิทธิ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่

น่าน

3 ดร.วันวิสาข์  ปั้นศักด์ิ   คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 นายทวี  คําภิลานน ฟาร์มเส้นทางเห็ด 

5 นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

6 ผศ.ดร.วีระพงษ์  อินทร์ทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 ผศ.อรพิน  เสละคร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 ผศ.สุดารัตน์  สุตพันธ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9 นางสาวปุณณดา ทะรังศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 นายชัชวินทร์ นวลศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

11 นายกฤษณชัย คลอดเพ็ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

12 นางขนิษฐา  ไชยแก้ว  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  ดร.คมสัน  อํานวยสิทธิ์   

ตําแหน่งทางวิชาการ   :  รองศาสตราจารย์ 

สังกัด      :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพ้ืนที่น่าน 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. รายละเอียดของหลักสูตรค่อนข้างสมบูรณ์ 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ทําให้มองเห็นถึง

ความทันต่อยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต มีการ

ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิต เพ่ือประโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพของนักศึกษา การปรับปรุง

รายวิชาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยปรับปรุง

รายวิชาให้มีความทันสมัย และบูรณาการกับ

องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุม

มากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิมใน

หลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทางการเกษตรของท้องถิ่นในปัจจุบัน   

ไม่มี

2. ให้ทบทวนจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวน 132 หน่วยกิต ว่ามากเกินไปหรือไม่ โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะจํานวนหน่วยกิตที่

เหมาะสมว่าไม่ควรเกิน 120 หน่วยกิต 

จากการพิจารณาความเห็นของอาจารย์ในหลักสูตร

เกษตรศาสตร์มองว่าไม่ได้มากเกินไป และไม่สามารถ

ตัดรายวิชาใดออกไปได้ จึงจําเป็นต้องให้มีหน่วยกิต 

ตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิตดังเดิม 

3. ควรปรับช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

วิจัย ให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึน โดยควรปรับเป็นช่ือ

รายวิชา ระเบียบวิธี วิจัยและสถิติ วิ จัยเ พ่ือ

การเกษตร เนื่องจากช่ือเดิมไม่ได้ส่ือความหมาย

ถึ ง วิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร เ ก ษต ร  แ ต่ เ ป็ น

ความหมายในเชิงการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ  

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พิจารณาปรับแก้ช่ือ

รายวิชาใหม่เป็นรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัย

เพ่ือการเกษตร และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้

สอดคล้องกับช่ือรายวิชา 

 

 

 

 



- 146 - 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  ดร.วันวิสาข์  ปั้นศักด์ิ   

ตําแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์ 

สังกัด      :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์   

       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. รายวิชา PTS213 สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาพืช 

ควรเ น้นการเรียนการสอนไปในเรื่องของ

สรีรวิทยาของพืช ซ่ึงควรแยกออกจากเนื้อหา

ของนิเวศวิทยา  
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาตาม

คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มติว่าเห็นควร

ปรับปรุงช่ือรายวิชาใหม่เป็นช่ือรายวิชา สรีรวิทยา

การผลิตพืช และได้ทําการปรับปรุงช่ือรายวิชาและ

คําอธิบายรายวิชาตามคําแนะนํา 
 

 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส (ศิษย์เก่า) 

ตําแหน่งทางวิชาการ   :  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

สังกัด      :  ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติของนกัศึกษา

ให้เหน็คุณค่าของการเรียนเกษตรมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

อาจจะเพิ่มเข้าไปในวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาตาม

คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มติว่าเห็นสมควร

ปรบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ  
 

 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร :  นายทวี  คําภิลานนท์ (ผู้ประกอบการ) 

ตําแหน่ง    :  ผู้จัดการฟาร์ม 

สังกัด      :  ฟาร์มเส้นทางเห็ด 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมีรายวิชาที่เน้นการจัดการด้านการตลาด

เกษตร  กฎหมายทางการเกษตรเ ข้าไปใน

หลักสูตร 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาตาม

คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มติว่ามีรายวิชา

แกนที่ เ กี่ยวข้องกับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะใน

หลักสูตร ได้แก่ EC371 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

และ AGS351 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและ

อาหาร ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
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สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในการประชมุครั้งที่ 

21(2/2559) เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2559 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ และแก้ไข

คําผิด 

ได้ตรวจสอบและแก้ไขคําผิดตามคําแนะนําแล้ว

2. ปรับปรัชญาของหลักสูตร โดยเน้นในด้าน

การเกษตรให้ชัดเจนมากข้ึน 

ได้ทําการปรับปรัชญาของหลักสูตร โดยเน้นในด้าน

การเกษตรให้ชัดเจนมากข้ึนตามคําแนะนํา 
 

สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสตูรปรบัปรุง 2560 จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในการประชมุครั้งที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. สําหรับแผนสหกิจศึกษา ให้ปรบัแก้จํานวน
ช่ัวโมง/สัปดาห์=ไม่น้อยกว่า 35 

ดําเนินการปรับแก้ตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

2. ปรับเปล่ียนวัน – เวลาในการดําเนินการเรียน

การสอน เป็นภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน 

– เดือนตุลาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน

พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

ดําเนินการปรับแก้ตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

 

สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสตูรปรบัปรุง 2560  จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการประชมุครั้งที่ 58(6/2559) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ

1. ปรบัตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators) ให้เป็น 12 ตัวบ่งชี้ 

ดําเนินการปรับตัวบ่ง ช้ีผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators) จาก 13 เป็น 12 ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับคําอธิบายรายวิชา STAT111 หลักสถิติให้

เป็นปัจจุบัน 

ดําเนินการปรับแก้ตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

3. ปรับข้อมูลในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

ดําเนินการปรับแก้ตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
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ตอนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
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ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Agriculture 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Agriculture 

ไม่เปลี่ยนแปลง

ชื่อปริญญา 

     ชื่อภาษาไทย      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  

                           :  วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

     ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science (Agriculture) 

                           :  B.Sc. (Agriculture) 

ชื่อปริญญา 

     ชื่อภาษาไทย      :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์  

                           :  วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

     ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science (Agriculture) 

                           :  B.Sc. (Agriculture) 

ไม่เปลี่ยนแปลง

ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ สามารถนําทักษะ และประสบการณ์ไป

บูรณาการเกิดองคค์วามรู ้มุง่สูก่ารพัฒนาทางดา้นการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ สามารถนําทักษะ และประสบการณ์ไป

บูรณาการเกิดองคค์วามรู ้มุง่สูก่ารพัฒนาทางดา้นการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

ไม่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะด้านการเกษตร สามารถบูรณาการองค์

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

  2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา วาง

แผนการทํางานและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความกระตือรือร้นที่จะ

พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่เสมอ 

  3.  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

  4. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สํานึกในจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามจรรยาบรรณวชิาชพี 

  2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ในด้านการเกษตร ทรัพยากรเกษตรหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

สามารถนําไปปรับใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งถูกต้องเหมาะสม 

  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และชี้นําสังคมในการแก้ไข

ปัญหา โดยใช้ความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาต ิ

  4. ผลิตบัณฑิตให้สามารถทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ในทุกระดับอย่างเหมาะสม 

พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง    

 5. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิผล และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได ้ 

ปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับร่าง 

มคอ. 1 
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คุณลักษณะบัณฑิต

ด้านการครองตนและครองคน 

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ โอบอ้อมอารี คิดถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  2. มีสุขภาพจิตและกายที่ดี แข็งแรง เข้มแข็งไม่ย่อท้อต่อการทํางานและ

อุปสรรคต่างๆ 

ด้านวิชาชีพ 

  3. มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพตามสาขา สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ด้านการสื่อสาร 

  4. มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสนทนา การฟังและ

การเขียนที่สื่อให้เกิดความเข้าใจได ้

  5. มีความสามารถในการสืบค้นใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้

คอมพิวเตอร์ได ้

ด้านการพัฒนาตน 

  6. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ

สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนให้มี

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

  7. มคีวามสามารถในการปรับตัวใหเ้ขา้กับสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกได้ 

ด้านการคิดวิเคราะห์และจัดการ 

  8. มีความสามารถในคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถวาง แผน

และปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลและเลือกในสิ่งที่เหมาะสมได ้

 

คุณลักษณะบัณฑิต

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2. มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพได ้

  3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4. มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม 

  5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล และ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

ปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับ รา่ง 

มคอ. 1 
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โครงสร้างหลักสูตร

       จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร

       จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาแกน 1 รายวิชา คือกอ.

กก.311 งานช่างเกษตรเบื้องต้น 

3(2-3-5)  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกติ 

   1.1 บังคับ 

       1) กลุ่มวิชาภาษา                   ไม่น้อยกว่า         15   หน่วยกิต 

       2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์        ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกติ 

       3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์         ไม่น้อยกว่า        3   หน่วยกิต 

       4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 

       5) กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต 

   1.2  เลือก                              ไม่น้อยกว่า       4   หน่วยกติ 

         จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยไม่ซ้ํากับ

รายวิชาในกลุ่มบังคับ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือกเรียน     ไม่นอ้ยกว่า   30 หน่วยกิต

  

      1.1) กลุ่มวิชาภาษา                          ไม่น้อยกว่า     15   หน่วยกิต 

      1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์      ไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต 

      1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์        ไม่น้อยกว่า      3    หน่วยกิต 

      1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      3    หน่วยกิต 

      1.5) กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย   ไม่น้อยกว่า       3    หน่วยกิต 

 

ปรับเปลี่ยนจาก 3 หน่วยกิตเป็น 

6 หน่วยกิต ตามโครงสรา้ง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

ปรับเปลี่ยนจาก 2 หน่วยกิตเป็น 

3 หน่วยกิต ตามโครงสรา้ง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า      93    หน่วยกิต 

  2.1 วิชาแกน                                               56    หน่วยกติ 

  2.2 วชิาเอก                          ไม่น้อยกว่า       31    หน่วยกติ 

          - วิชาเอกบังคับ                                     22    หน่วยกติ 

          - วิชาเอกเลือก                  ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา    6   หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า      96    หน่วยกิต 

  2.1 วิชาแกน                                               59    หน่วยกติ 

  2.2 วชิาเอก                          ไม่น้อยกว่า       31    หน่วยกติ 

          - วิชาเอกบังคับ                                     22    หน่วยกติ 

          - วิชาเอกเลือก                  ไม่น้อยกว่า      9     หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา    6   หนว่ยกิต 

เพิ่มรายวิชาแกน 1 รายวิชา คือ

กอ.กก.311 งานช่างเกษตร

เบื้องต้น 3(2-3-5)  

 

2.1 วิชาแกน                                                    56  หน่วยกติ 2.1 วิชาแกน                                                    59  หน่วยกิต 

วท.คณ.115  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) MATH115 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.คม.111  เคมีทั่วไป 3(3-0-6) CHEM111  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.คม.112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) CHEM112  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.คม.231  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) CHEM231  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
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วท.คม.232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-1) CHEM232 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.ชว.111    ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) BIOL111    ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.ชว.112   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1) BIOL112   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.ฟส.111  ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) PHYS111  ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.ฟส.112  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) PHYS112  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.สถ.111   หลักสถิติ 3(3-0-6) STAT111   หลักสถิติ 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วจ.ศศ.371  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) EC371  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

- - - FM311 งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-5) เพิ่มรายวชิา 

กอ.สศ.101  หลักการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) ANS101  หลักการผลิตสัตว ์ 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.ปฐ.211  ปฐพีวิทยาเบื้องตน้ 3(2-2-5) SOIL211  ปฐพีวิทยาเบื้องตน้ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.212  หลักการผลิตพืช 3(2-3-5) PTS212  หลักการผลิตพืช 3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.รก.131   ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) AGS131   ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.190   การฝึกงานเกษตร 1  1(45) AGS190   การฝึกงานเกษตร 1 1(45) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.202  อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(2-2-5) AGS202  อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.290   การฝึกงานเกษตร 2 1(45) AGS290   การฝึกงานเกษตร 2 1(45) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.291   การฝึกงานเกษตร 3 1(45) AGS291   การฝึกงานเกษตร 3 1(45) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.351   ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) AGS351  ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.395  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัย 3(2-2-5) AGS395  สถิติวิจัยทางการเกษตร 3(2-3-5) ปรับชื่อวชิา คําอธบิาย หนว่ยกิต 

กอ.รก.491  สัมมนาเกษตร 1(0-2-1) AGS491  สัมมนาเกษตร 1(0-2-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.ศก.441  ระบบฟารม์และการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6) AGEC441  ระบบฟารม์และการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.สส.351  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาและบริการทางการเกษตร 

3(2-2-5) AGET351  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารการพัฒนา

และบริการทางการเกษตร 

3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

2.2 วิชาเอก                              ไม่น้อยกว่า     31   หน่วยกติ

       2.2.1  เอกบังคับ                                     22   หน่วยกติ 

2.2 วิชาเอก                              ไม่น้อยกว่า     31   หน่วยกติ

       2.2.1  เอกบังคับ                                     22   หน่วยกติ 
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                 เอกเลือก                                    9   หน่วยกติ                 เอกเลือก                                     9   หน่วยกติ

      1) วิชาเอกพืชศาสตร์               

          1.1) เอกบังคับ  (22 หนว่ยกิต) 

     1) วิชาเอกพืชศาสตร์              

          1.1) เอกบังคับ  (22 หนว่ยกิต) 

วท.คม.251  ชีวเคมีพื้นฐาน                            3(3-0-6) CHEM251 ชีวเคมีพื้นฐาน                            3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.คม.252  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                 1(0-3-1) CHEM252 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                 1(0-3-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

วท.ชว.240  พันธุศาสตร ์                3(3-2-7) BIOL240  พันธุศาสตร ์                3(3-2-7) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.213  สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาพืช  3(2-3-5) PTS213  สรีรวิทยาการผลติพืช 3(2-3-5) ปรับชื่อรายวชิาและคําอธบิายรายวชิา 

กอ.พศ.341  หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) PTS341  หลักการขยายพันธุพ์ืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.พศ.451  การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) PTS451  การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.พศ.461  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-2-5) PTS461  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.อพ.361  สุขภาพพืชและการอารักขาพืช 3(2-3-5) PPT361  สุขภาพพืชและการอารักขาพืช 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

          1.2) เอกเลือก   (9 หนว่ยกิต)          1.2) เอกเลือก   (9 หนว่ยกิต)

วท.ชว.220   พฤกษศาสตร ์  3(2-2-5) BIOL220  พฤกษศาสตร ์ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.201 พืชสมุนไพรในชีวติประจําวัน 3(2-2-5) PTS201 พืชสมุนไพรในชีวติประจําวัน 3(2-3-5) ปรับหน่วยกิต

กอ.พศ.304  พืชเครื่องเทศและสมุนไพร    3(2-2-5) PTS304  พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.321  การผลิตผัก  3(2-3-5) PTS321  การผลิตผัก 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.323  เห็ดและการผลิตเห็ด      3(2-2-5) PTS323  เห็ดและการผลิตเห็ด      3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.331  พืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-3-5) PTS331  พืชไร่เศรษฐกิจ       3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.332  ชีววิทยายางพารา        3(2-2-5) PTS332  ชีววิทยายางพารา       3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.333  เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) PTS333  เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.334  การผลิตข้าว  3(2-2-5) PTS334  การผลิตข้าว 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.421  การผลิตไมด้อกไม้ประดับ      3(2-3-5) PTS421  การผลิตไมด้อกไม้ประดับ      3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.424  การผลิตไมผ้ล  3(2-2-5) PTS424  การผลิตไมผ้ล 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง
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กอ.พศ.426  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้ 3(2-2-5) PTS426  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.431  พืชอุตสาหกรรม       3(2-2-5) PTS431  พืชอุตสาหกรรม      3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.435  พืชน้ํามัน        3(2-2-5) PTS435  พืชน้ํามัน      3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.437  วิทยาศาสตร์การยาง 3(2-2-5) PTS437  วิทยาศาสตร์การยาง 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.441   การจัดสถานเพาะชํา 3(2-2-5) PTS441   การจัดสถานเพาะชํา 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.443  การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) PTS443  การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.444  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพ์ืช 3(2-2-5) PTS444  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

กอ.พศ.471  หลักการจัดภูมิทัศน ์ 3(3-0-6) PTS471  หลักการจัดภูมิทัศน์ 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.472  การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 3(2-3-5) PTS472  การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.473  การจัดการสนามหญ้า 3(2-2-5) PTS473  การจัดการสนามหญ้า 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.474  พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตยแ์ละการตัดแตง่      3(2-2-5) PTS474  พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตย์ 3(2-3-5) ปรับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

และปรับหน่วยกิต 

กอ.รก.458  หลักการโลจสิตกิส์ และหว่งโซอุ่ปทานยางพารา      3(2-2-5) AGS458  หลักการโลจสิตกิส์ และหว่งโซอุ่ปทานยางพารา      3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

          2) วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

               2.1) เอกบังคับ  (22 หน่วยกิต) 

          2) วชิาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

               2.1) เอกบังคับ  (22 หน่วยกิต) 

วท.สว.341   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(2-3-5) ENVI341   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.ปฐ.383  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ํา              3(2-2-5) SOIL383  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ํา              3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.ปฐ.462  การวางแผนการใชป้ระโยชนท์ี่ดินและการอนุรักษ์   3(2-2-5) SOIL462  การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการวางแผนกา ร ใ ช้

ประโยชน์ที่ ดิน  

3(2-2-5) ปรับชื่อรายวชิาและคําอธบิายรายวชิา 

กอ.รก.301  เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6) - - - ย้ายไปเป็นวิชาเอกเลือก 

กอ.รก.422  ความหลากหลายทางชวีภาพและการพัฒนา

เกษตรเพื่อชีวิต  
3(2-2-5) AGS422  ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเกษตร 3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา

- - - AGS423 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพื่อ

การเกษตร 

3(2-2-5) ท ด แ ท น วิ ช า  ก อ . ร ก . 3 0 1 

เศรษฐกิจพอเพียงและระบบ
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เกษตรยั่งยืน

กอ.รก.424  มลภาวะทางเกษตรและการจัดการของเสยี      3(2-2-5) AGS424  มลภาวะทางเกษตรและการจดัการของเสยี 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.493  การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) AGS493  การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.วน.351 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้      3(2-2-5) FORT351  การอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไมแ้ละการปา่ไมชุ้มชน 3(2-2-5) ปรับชื่อรายวชิาและคําอธบิายรายวชิา 

            2.2) เอกเลือก  (9  หน่วยกิต)             2.2) เอกเลือก  (9  หน่วยกิต)

กอ.ปฐ.321  การจัดการธาตุอาหารพืช      3(2-2-5) SOIL321  การจัดการธาตุอาหารพืช 3(2-2-5)

- - - SOIL442 ระบบชวีภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พืน้ฐาน 3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่

- - - SOIL443 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยกุต์ 3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม ่

กอ.พศ.311  นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) PTS311  นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.221  นิเวศวิทยาในระบบเกษตร                            3(2-2-5) AGS221  นิเวศวิทยาในระบบเกษตร 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

- - - AGS301  เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

กอ.รก.322  พลังงานหมุนเวียน                                     3(3-0-6) AGS322  พลังงานหมุนเวียน    3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.323  พลังงานชีวมวล                       3(2-3-5) AGS323  พลังงานชีวมวลทางการเกษตร 3(2-3-5) ปรับชื่อรายวชิาและคําอธบิายรายวชิา   

กอ.รก.324  การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน                    3(3-0-6) AGS324  การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.425  การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ                     3(2-3-5) AGS425  การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.426  เทคโนโลยีไฮโดรเจน                                  3(2-3-5) AGS426  เทคโนโลยีไฮโดรเจน 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.427  ประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อม                          3(2-3-5) AGS427  ประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อม 3(2-3-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.วน.311  ระบบวนเกษตร                3(2-2-5) FORT311  ระบบวนเกษตร  3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.วน.321  การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น   3(2-2-5) FORT321  การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.สส.431  ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) AGET431  ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.สส.451  เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสนับสนุนการตดัสินใจ   3(3-0-6) AGET451  เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสนับสนุนการตดัสินใจ         3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

- - - PPT461 เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรพูืช

 

3(2-2-5) เพิ่มรายวชิาเอกเลือก  
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          3)  วิชาเอกเกษตรอนิทรีย์                    

              3.1) เอกบังคับ  (22   หน่วยกิต) 

         3)  วชิาเอกเกษตรอนิทรีย์ 

              3 .1) เอกบังคับ  (22   หน่วยกติ) 

กอ.ปฐ.423  เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย ์ 3(2-2-5) SOIL423  เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย ์ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.ปฐ.441  จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 3(2-2-5) SOIL441  จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.พศ.411  การผลิตพืชอินทรีย ์    3(2-2-5) PTS411  การผลิตพืชอินทรีย์ 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.301  เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6) AGS301  เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.421  เกษตรอินทรีย ์  3(2-2-5) AGS421  ระบบเกษตรอินทรีย ์      3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา

กอ.รก.493  การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) AGS493  การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.สส.431  ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) AGET431  ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.อพ.362  การควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5)  PPT362  การควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5)  ไม่เปลี่ยนแปลง

             3.2) เอกเลือก  (9  หน่วยกิต)              3.2) เอกเลือก  (9  หน่วยกิต)

กอ.ปฐ.382  การจัดการทรัพยากรดนิและน้ําเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) SOIL382  การจัดการทรัพยากรดนิและน้ําเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

- - - SOIL442 ระบบชวีภาพและกิจกรรมของจุลินทรีย์พืน้ฐาน  3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม ่

- - - SOIL443 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ประยกุต ์ 3(2-3-5) เปิดรายวิชาใหม ่

กอ.พศ.311  นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) PTS311  นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.221  นิเวศวิทยาในระบบเกษตร                            3(2-2-5) AGS221  นิเวศวิทยาในระบบเกษตร                           3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.422  ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนา 

เกษตรเพื่อชีวิต              
3(2-2-5) AGS422  ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเกษตร       3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.423  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพื่อการเกษตร        

3(3-0-6) AGS423 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพื่อการเกษตร 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.วน.311  ระบบวนเกษตร                3(2-2-5) FORT311  ระบบวนเกษตร                   3(2-2-5) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.สส.434  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา       3(3-0-6) AGET434 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา       3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา   6  หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนวิชาใด วิชาหนึง่ 

2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา   6  หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนวิชาใด วิชาหนึง่  
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 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

 AGS391  เตรียมฝกึประสบการณ์ภาคสนาม    1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่

 เลือกเรียนรายวชิาใดวิชาหนึ่ง 

กอ.รก.392  ฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์  6(270) AGS392  ฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์   6(270) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.496  การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร    6(0-12-6) AGS496 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร    6(0-12-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

กอ.รก.497  โครงการพิเศษทางการเกษตร 6(270) AGS497 โครงการพิเศษทางการเกษตร 6(270) ไม่เปลี่ยนแปลง

 แผนสหกิจศกึษา

- - - AGS498 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 1(0-3-1) เปิดรายวิชาใหม ่

กอ.รก.499  สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร ์           6(--) AGS499  สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์              6(--) ปรับชื่อรายวชิา และคําอธบิายรายวชิา 

3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี   ไม่น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต                  

        เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลยั

อื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่

เรียนมาแล้ว 

3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี    ไม่น้อยกว่า  6  หนว่ยกิต                  

        เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลยั

อื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียน

มาแล้ว

 



 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 



 



 

 

- 157 -

ตอนที่ 1 สรปุผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสตูร/ความต้องการศึกษาตอ่ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้สํารวจความ

ต้องการใช้หลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6 สายวิทย์-คณิต ซ่ึงเป็นการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมิน

จากนักศึกษาสาขาวิขาเกษตรศาสตรท่ี์ใช้หลักสูตรน้ีในปกีารศึกษา 2555–2557 และกําลังศึกษาอยู่ใน

ปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร และกลุ่มที่ 4 เป็นผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงสําเร็จ

การศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 

จากการสํารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั้งหมดจํานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามกลับ 83 

คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 

30.00 เพศหญิงร้อยละ 70.00 มีอายุอยู่ในช่วง 17 – 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยส่วนใหญ่มี

ภูมิลําเนาเป็นคนพิษณุโลกคิดเป็นร ้อ ย ล ะ  9 6 .00 จ ากก า ร สอบถ ามค ว ามสน ใ จ ใ น

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อร้อยละ 95.00 โดย

สนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 66.26 และในหลักสูตรอ่ืนๆ คิด

เป็นร้อยละ 33.74 ส่วนความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

เกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 59.00 ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 41.00 โดยพิจารณาจากหลาย

องค์ประกอบโดยเฉพาะ หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ มีความหลากหลาย

และทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และคณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พบว่า มีระดับความคิดเห็น คะแนนเฉล่ียและความหมายในแต่ละปัจจัยใน

การเลือกศึกษาต่อแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      

สายวิทย์-คณิต 

 

ปัจจัยในการเลอืกศกึษาต่อ 

 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 
คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ

ของปัจจัย 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย

น้อย

ที่สุด 

1. คา่ใชจ้า่ยตลอดหลักสูตร 20.48 49.40 27.71 2.41 0.00 3.87 มาก

2. มโีครงการกูย้ืมเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือ

การศกึษา (กยศ) 

28.92 43.37 21.69 4.82 1.20 3.94 มาก

3. รายไดข้องผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15.66 49.40 34.94 0.00 0.00 3.82 มาก

4. หลักสูตรเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 27.71 48.19 21.69 2.41 0.00 4.04 มาก

5. หลักสูตรมคีวามหลากหลายและทันสมัย 28.92 56.63 14.46 0.00 0.00 4.15 มาก

6. หลักสูตรที่ศกึษาสามารถศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นได้ 36.14 44.58 19.28 0.00 0.00 4.17 มาก

7. สาขาวชิาฯ มีช่ือเสยีงที่ยอมรับในดา้นวชิาการ 30.12 53.01 15.66 1.20 0.00 4.12 มาก

8. สาขาวชิาฯ มกีารจัดกจิกรรมเสริมทักษะทางวชิาการ

วชิาชพี การฝกึงาน และการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

39.76 45.78 13.25 1.20 0.00 4.26 มาก

9. สาขาวชิาฯ มรีะบบการประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน

วงการศกึษา 

32.53 48.19 19.28 0.00 0.00 4.13 มาก

10. คณาจารยม์ีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาการเฉพาะทาง 39.76 40.96 18.07 1.20 0.00 4.20 มาก

11. คณาจารยม์ีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับในวงการศกึษา 27.71 53.01 19.28 0.00 0.00 4.09 มาก

12. คณาจารยม์คุีณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชพี 

32.53 56.63 9.64 1.20 0.00 4.20 มาก

13. คณาจารยม์ีวุฒปิริญญาเอกจํานวนมาก 25.30 54.22 19.28 1.20 0.00 4.04 มาก

14. ความมช่ืีอเสยีงของมหาลัย 28.92 42.17 28.92 0.00 0.00 4.00 มาก

15. ความสะดวกในการเดนิทางมาเรียน 32.53 46.99 16.87 3.61 0.00 3.98 มาก

16. การบริการและการจัดสวัสดกิารที่ดีสําหรับนักศกึษา 28.92 53.01 18.07 0.00 0.00 4.11 มาก

17. สื่อ อุปกรณ ์เคร่ืองมือ และหอ้งปฏบัิติการที่เพยีงพอ 

ทันสมัย และพร้อมสําหรับการเรียนการสอนและวจัิย 

43.37 40.96 15.66 0.00 0.00 4.28 มาก

18. แหลง่ศกึษาคน้ควา้ที่มคีวามพร้อมและนําเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยมาใชสื้บคน้ขอ้มูล 

31.33 56.63 8.43 3.61 0.00 4.16 มาก

19. อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม

โดยรวมมคีวามสขุ 

36.14 53.01 10.84 0.00 0.00 4.24 มาก

20. การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวชิาการแก่

นักศกึษา 

27.71 54.22 18.07 0.00 0.00 4.10 มาก
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ปัจจัยในการเลอืกศกึษาต่อ 

 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 
คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ

ของปัจจัย 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย

น้อย

ที่สุด 

21. บัณฑติสาขาวชิาเกษตรศาสตร์เป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

38.55 42.17 19.28 0.00 0.00 4.20 มาก

22. สามารถนําความรู้ไปปฏบัิตงิานใหเ้กดิความกา้วหนา้ 

ประกอบอาชพีอิสระ หรือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคต

36.14 46.99 16.87 0.00 0.00 4.19 มาก

23. สาขาวชิาที่เรียนเหมาะสมกับสตปัิญญาความถนัด

และความสามารถ 

40.96 37.35 21.69 0.00 0.00 4.20 มาก

24. มหาวทิยาลัยมกีารนําความรู้ทางวชิาการไปเผยแพร่

ชว่ยเหลือชุมชนในทอ้งถิ่น 

39.76 43.37 15.66 1.20 0.00 4.23 มาก

25. มหาวทิยาลยัอยูใ่น/ใกลเ้คยีงกับภูมิลําเนาของตัวเอง 39.76 38.55 18.07 3.61 0.00 4.15 มาก
 

 การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนจากผลจากการประเมินพบว่านักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่ตอบแบบสอบถาม มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมี

วิชาเอก 3 สาขาวิชา คือ วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและส่ิงแวดล้อม

และวิชาเอกเกษตรอินทรีย์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อพบว่าทุกปัจจัยมี

ความสําคัญในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน และปัจจัยด้านทรัพยากรในการเรียน คือสามารถมีแหล่งศึกษาค้นคว้า ที่ทันสมัยใน

การสืบค้นข้อมูล นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความสําคัญในประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีการ

นําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามและของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารอยู่แล้ว 

 

2. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช้ันปีที่ 2-4 (ปีการศึกษา 2555 – 2557) ทั้งหมดจํานวน 105 

คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 38.00 เพศหญิงร้อยละ 62.00 มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 22 ป ีคิด

เป็นร้อยละ 83.65 ช่วงอายุ 17-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.45 และช่วงอายุ 23-25 ปี ร้อยละ 10.90 
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โดยผู้ตอบแบบสอบถามกําลังอยู่ช้ันปีที่ 4 ร้อยละ 38.09 อยู่ช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 39.05 และอยู่ช้ันปีที่ 

2 ร้อยละ 22.86 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผลการประเมินความคิดเห็นที่ เ กี่ยวข้องกับหลักสูตร  4 ด้าน  คือ ด้านบริบทของ

หลักสูตร ด้านปัจจัยเบ้ีองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่า

ทุกด้านมีความเหมาะสมมาก โดยหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนแนะนํา ช้ีแจง วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาได้

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร มีความ

เหมาะสม และนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเพียงพอและความพร้อมของ

หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามีมากข้ึน สําหรับระดับความคิดเห็น คะแนนเฉล่ีย 

และความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมินแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านบริบทของหลักสูตร  

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   1. สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 29.09 1.82 5.45 1.82 1.82 4.15 มาก

   2. เหมาะสมกับหลักสูตร 36.36 50.91 9.09 0.00 3.64 4.15 มาก

   3. สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 36.36 49.09 9.09 3.64 1.82 4.18 มาก

   4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา    

   5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38.18 50.91 9.09 0.00 1.82 4.24 มาก

2. โครงสร้างของหลักสูตร  

   1.เหมาะสมกับหลักสูตร 30.91 61.82 5.45 0.00 1.82 4.20 มาก

   2.เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิจ 27.27 52.73 14.55 3.64 1.82 4.00 มาก

   3.เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และ 

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอกเลือก) 

30.91 50.91 12.73 0.00 5.45 4.05 มาก

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร  

   1. ครอบคลุมกับหลักสูตร 32.73 56.36 7.27 1.82 1.82 4.16 มาก
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

   2. เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณลักษณะผูส้ําเร็จการศึกษา

ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

21.82 58.18 16.36 1.82 1.82 3.96 มาก

   3. สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 30.91 45.45 20.00 1.82 1.82 4.11 มาก

4. ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 32.73 45.45 20.00 0.00 1.82 4.02 มาก

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  

   1. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 32.73 45.45 20.00 0.00 1.82 4.07 มาก

   2. ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์

การเรียนการสอน 

23.64 52.73 21.82 0.00 1.82 3.96 มาก

   3. ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่ง

วิทยากรที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

29.09 56.36 12.73 0.00 1.82 4.13 มาก

   4. ความเพียงพอและความพร้อมของ

หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้า 

29.09 40.00 23.64 5.45 1.82 3.89 มาก

   5. ความเหมาะสมคุณสมบัติของนักศึกษา

ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

18.18 60.00 20.00 0.00 1.82 3.93 มาก

   6. ความเหมาะสมคุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

47.27 45.45 5.45 0.00 1.82 4.36 มาก

ด้านกระบวนการ  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

   1. มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชา 

32.73 54.55 10.91 0.00 1.82 4.16 มาก

   2. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 

36.36 50.91 10.91 0.00 1.82 4.20 มาก

   3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ

ผูส้ําเร็จการการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

36.36 56.36 5.45 0.00 1.82 4.13 มาก

   4. มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา 

27.27 60.00 10.91 0.00 1.82 4.11 มาก

   5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ

สอน เช่น ปฐมนิเทศ กีฬาสัมพันธ์ การศึกษา

ดูงาน เป็นต้น 

30.91 43.64 23.64 0.00 1.82 4.00 มาก
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

   6. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

32.73 49.09 16.36 0.00 1.82 4.11 มาก

   7. ความเหมาะสมของสัมพันธภาพ

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

41.82 43.64 12.73 0.00 1.82 4.24 มาก

2. การวัดและประเมินผลการศึกษา  

   1. มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ 

52.73 36.36 9.09 0.00 1.82 4.38 มาก

   2. ความเหมาะสมของวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

41.82 43.64 12.73 0.00 1.82 4.24 มาก

ด้านผลผลิต  

   1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษา 

30.91 63.64 3.64 0.00 1.82 4.22 มาก

   2. ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา

สอดคล้องกับหักสูตร 

41.82 45.45 10.91 0.00 1.82 4.24 มาก

   3. คุณภาพในการปฏิบัติงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษา 

32.73 52.73 12.73 0.00 1.82 4.15 มาก

   4. คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศกึษา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

40 49.09 9.09 0.00 1.82 4.25 มาก

 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร พบว่านักศึกษามี

ความเห็นว่า หลักสูตรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งอาจารย์

ผู้สอนก็มีความเหมาะสม โดยมีความเพียงพอและความพร้อมของตํารา ส่ือ อุปกรณ์ การเรียนการ

สอน ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า/วิจัย ซ่ึงทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีการเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้

เหล่านี้ให้พร้อมมากข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

3. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2551-2554     

ซ่ึงมีทั้งส้ินจํานวน 71 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมดครบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 

สําหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50 มีช่วงอายุ
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อยู่ระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยพบว่าหลังจากที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์แล้วผู้สําเร็จการศึกษามีงานทํา คิดเป็นร้อยละ 83.34 ส่วนผู้ตอบแบบสอบที่สําเร็จ

การศึกษาและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.33 และผู้ตอบแบบสอบที่สําเร็จ

การศึกษาที่ไม่ได้ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นอกจากน้ียังพบว่าผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี

ร้อยละ 91.67 ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์มาปรับปรุงและประยุกต์ในใช้การทํางานและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลการประเมินความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร ซ่ึงมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท

ของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบ้ีองต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่าผู้สําเร็จการศึกษาเห็น

ว่าทุกมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยโครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสม และเนื้อหาวิชา

ครอบคลุม อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสม มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเสมอ อีกทั้งสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็นไป

ด้วยดีมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จหลักสูตรมีความเหมาะสม และด้านคุณลักษณะของผู้สําเร็จ

การศึกษาท่ีได้รับจากการศึกษาหลักสูตรน้ี จะมีการเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและ

สังคม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน สําหรับระดับความคิดเห็น คะแนนเฉล่ียและ

ความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

ด้านบรบิทของหลักสูตร   

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

   1 สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน 18.18 72.73 9.09 0.00 0.00 4.09 มาก

   2 เหมาะสมกับหลักสูตร 9.09 81.82 9.09 0.00 0.00 4.00 มาก

   3 สามารถนําไปปฏบัิติได้จริง 18.18 72.73 9.09 0.00 0.00 4.09 มาก

   4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามลักษณะ

ของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ 

ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบุคคลและความและ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยรัีบผดิชอบ  

36.36 63.64 0.00 0.00 0.00 4.36 มาก

2. โครงสร้างของหลักสูตร   
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

   1 เหมาะสมกับหลักสูตร 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00 3.91 มาก

   2 เหมาะสมของจํานวนหนว่ยกจิ 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00 3.91 มาก

   3 เหมาะสมต่อการจัดหมวดวิชาสัมพันธ์และ

วิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอก

เลือก) 

27.27 63.64 9.09 0.00 0.00 4.18 มาก

3. เนื้อหาวชิาของหลักสูตร  

   1 ครอบคลุมกับหลักสูตร 0.00 90.91 9.09 0.00 0.00 3.91 ปานกลาง

   2 เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมท่ีจะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะผูส้ําเร็จการศึกษาได้ตาม

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

9.09 81.82 9.09 0.00 4.00 มาก

   3 สอดคลอ้งกับสภาพสังคมปัจจุบัน 18.18 72.73 9.09 0.00 0.00 4.09 มาก

   4 ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 18.18 81.82 0.00 0.00 0.00 4.18 มาก

ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น  

   1 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 18.18 45.45 36.36 0.00 0.00 3.82 มาก

   2 ความเพียงพอและคุณภาพสื่อการอุปกรณ์

การเรียนการสอน 

9.09 63.64 27.27 0.00 0.00 3.82 มาก

   3 ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่ง

วทิยาการที่สง่เสริมการจัดการเรียนการสอน 

18.18 45.45 36.36 0.00 0.00 3.82 มาก

   4 ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/

ตํารา/งานวจัิยที่ใชใ้นการคน้ควา้ 

9.09 81.82 9.09 0.00 0.00 4.00 มาก

   5 ความเหมะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษา

กอ่นเขา้ศกึษาในหลักสูตร 

9.09 63.64 27.27 0.00 0.00 3.82 มาก

   6 ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์

ผูส้อน 

18.18 63.64 18.18 0.00 0.00 4.00 มาก

ด้านกระบวนการ  

1. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  

   1 มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวชิา 

27.27 72.73 0.00 0.00 0.00 4.27 มาก

   2 มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

และสอดคลอ้งกับเนือ้หา 

9.09 90.91 0.00 0.00 0.00 4.09 มาก
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

   3 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สําเร็จ

การศกึษาที่พงึประสงค ์5 ด้าน 

0.00 81.82 18.18 0.00 0.00 3.82 มาก

   4 มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายในแตล่ะรายวชิา 

0.00 90.91 9.09 0.00 0.00 3.91 มาก

   5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 

เชน่ ปฐมนเิทศ การศกึษาดูงาน เป็นตน้ 

9.09 63.64 27.27 0.00 0.00 3.82 มาก

   6 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

27.27 63.64 9.09 0.00 0.00 4.18 มาก

   7 ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่าง

อาจารยแ์ละนักศกึษา 

27.27 54.55 18.18 0.00 0.00 4.09 มาก

2. การวัดและประเมนิผลการศกึษา   

   1 มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดละประเมินผลในแต่

ละรายวชิาใหท้ราบ 

9.09 63.64 27.27 0.00 0.00 3.82 มาก

   2 ความเหมาะสมขอวธิกีารวัดและประเมนิผล 9.09 72.73 18.18 0.00 0.00 3.91 มาก

ดา้นผลผลติ   

   1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ

สําเร็จการศกึษา 

27.27 63.64 9.09 0.00 0.00 4.18 มาก

   2 ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา

สอดคลอ้งกับหลักสูตร 

36.36 45.45 18.18 0.00 0.00 4.18 มาก

   3 คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ

การศกึษา 

18.18 81.82 0.00 0.00 0.00 4.18 มาก

   4 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

9.09 81.82 9.09 0.00 0.00 4.00 มาก

คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับจาก

การศกึษาหลักสูตรนี้ 

  

   1 มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิาที่ศึกษา 9.09 72.73 18.18 0.00 0.00 3.91 มาก

   2 สามารถนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานประกอบอาชีพ และ

การวจัิย 

9.09 72.73 18.18 0.00 0.00 3.91 มาก

   3 สามารถนําความรู้จากผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

36.36 54.55 9.09 0.00 0.00 4.27 มาก
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

   4 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกและความ

รับผดิชอบตอ่สังคมตามจรรยาบรรณวชิาชพี 

9.09 81.82 9.09 0.00 0.00 4.00 มาก

   5 มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอื้่น 

27.27 72.73 0.00 0.00 0.00 4.27 มาก

   6 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว

ทางแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

18.18 81.82 0.00 0.00 0.00 4.18 มาก

   7 สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ในสาขาวิชาที่

ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวขอ้งเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นงานได้ 

27.27 63.64 9.09 0.00 0.00 4.18 มาก

   8 มีความรับผดิชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 18.18 63.64 18.18 0.00 0.00 4.00 มาก

   9 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอื้่นได้ 27.27 63.64 9.09 0.00 0.00 4.18 มาก

   10 มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

36.36 45.45 18.18 0.00 0.00 4.18 มาก

   11 สามารถนําเสนอความรู้เชิงวิชาการ และ

ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 

36.36 54.55 9.09 0.00 0.00 4.27 มาก

   12 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม สถานการณโ์ลก และขอ้มูล 

18.18 63.64 18.18 0.00 0.00 4.00 มาก

งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.09 72.73 18.18 0.00 0.00 3.91 มาก

 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก โดยเป็นหลักสูตรที่

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง อาจารย์ผู้สอนก็มีคุณสมบัติครบถ้วน อีกทั้งการจัดรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะและวิชาเอก รวมถึงเน้ือหาวิชาก็มีความเหมาะสม เพราะสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซ่ึงทาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เอง ก็ได้มีการปรับเปล่ียนรายวิชาให้มีความเหมาะสมครอบคลุมรอบด้าน

มากยิ่งข้ึนในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ นอกจากน้ีมีผลการประเมินว่า มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์

ของการเรียนแต่ละรายวิชาให้ทราบ และมีการวัดผลที่เหมาะสม ซ่ึงสาขาวิชาเองก็ได้ให้

ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยจะมีการให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ

โดยจะเห็นจากผลการประเมินว่า ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยจะ

เห็นว่าในหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้มีการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
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ผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาในหลักสูตร นอกจากน้ีต้องเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้มากยิ่งข้ึน 
 

4.  การประเมินผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดย

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

 จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเบ้ืองต้นของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร   วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2554 

จํานวน 28 คน ตามจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมดครบ 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.14 โดยเป็นการทํางานกับหน่วยงานราชการและเอกชน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น       

ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 75.00 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง   

31-35 จํานวน 2 คน อายุระหว่าง 36-40 อายุระหว่าง จํานวน 3 คน อายุระหว่าง 41-45 จํานวน 

1 คน อายุระหว่าง 46-50 จํานวน 2 คน และอายุระหว่าง 51-55 จํานวน 1 คน มีวุฒิการศึกษา

สูงสุดในระดับปริญญาโท ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และผู้อํานวยการ จากการประเมิน พบว่า 

ผู้สําเร็จการศึกษาทํางานตรงกับสายงานที่เรียน คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลจากการประเมิน

พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา ในระดับมาก 

โดยคุณลักษณะของบัณฑิตส่วนใหญ่ มีมนุษยสัมพันธ์ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีน้ําใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่         

มีความอดทนสู้งาน ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย์รู้จักประนีประนอม มีความเสียสละ มีความอ่อน

น้อม และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงานอยู่ในระดับที่ดีมาก สําหรับคะแนน และความหมาย

ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

การประเมินผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดย

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างถูกต้อง 

12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 4.13 มาก

2. สามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนได้ 

0.00 87.50 12.50 0.00 0.00 3.88 มาก

3. มีความสามารถในการสื่อสารและ

ทํางานกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ 

0.00 87.50 12.50 0.00 0.00 3.88 มาก

4. ให้คําแนะนํา/คําปรึกษา/ข้อคิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนางาน 

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 3.50 มาก
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

5. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

0.00 75.00 25.00 0.00 0.00 3.75 มาก

6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 12.50 75.00 12.50 0.00 0.00 4.00 มาก

7. มคีวามสามารถในการพัฒนาตนเอง 0.00 75.00 25.00 0.00 0.00 3.75 มาก

8. มคีวามสามารถในการพัฒนาสังคม 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 3.50 มาก

9. มีความรับผิดชอบต่องาน 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 4.25 มาก

10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 0.00 12.50 87.50 0.00 0.00 3.13 ปานกลาง

11. มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4.50 มากที่สุด

12. มีความสามารถในการแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงาน 

37.50 62.50 0.00 0.00 0.00 4.38 มาก

13. มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4.50 มากที่สุด

14. มีความอดทนสู้งาน 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00 4.75 มากที่สุด

15. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 12.50 50.00 37.50 0.00 0.00 3.75 มาก

16. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 มาก

17. มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 4.13 มาก

18. มีลักษณะการเป็นผู้นํ าหรือผู้

ตามที่ด ี

0.00 62.50 37.50 0.00 0.00 3.63 มาก

19. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 3.50 มาก

20. มคีวามสามารถในการทํางานกลุม่ 0.00 62.50 37.50 0.00 0.00 3.63 มาก

21. ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอื้่น 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 มาก

22. มีความกล้าในการแสดงความ

คิดเห็น 

0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 3.50 มาก

23. มีความตัง้ใจมุง่มั่นในการปฏบัิติงาน 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 มาก

24. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 0.00 87.50 12.50 0.00 0.00 3.88 มาก

25. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานใน

ทุกๆ ด้าน 

12.50 87.50 0.00 0.00 0.00 4.13 มาก

26. ตรงต่อเวลา 62.50 37.50 0.00 0.00 0.00 4.63 มากที่สุด

27. มีความซื่อสัตย ์ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 มากที่สุด

28. ปฏิ บัติตนอยู่ ในระ เบียบของ

หน่วยงาน 

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 4.50 มากที่สุด

29. มีความเสียสละ 87.50 12.50 0.00 0.00 0.00 4.88 มากที่สุด

30. มีความอ่อนน้อม 87.50 12.50 0.00 0.00 0.00 4.88 มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

31. รู้จักประนปีระนอม 87.50 12.50 0.00 0.00 0.00 4.88 มากที่สุด

32. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 50.00 37.50 12.50 0.00 0.00 4.38 มาก

33. มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือ

เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ 

12.50 37.50 50.00 0.00 0.00 3.63 มาก

34. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 25.00 75.00 0.00 0.00 0.00 4.25 มาก

35. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดการขอ้มูล 

12.50 37.50 50.00 0.00 0.00 3.63 มาก

36. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

12.50 37.50 50.00 0.00 0.00 3.63 มาก

37. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี สถานการณ์โลก และ

ข้อมูลขา่วสารเพ่ือการพัฒนางาน 

0.00 37.50 62.50 0.00 0.00 3.38 ปานกลาง

38. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือ

คณติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และ

เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในงานได้ 

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 3.00 ปานกลาง

39. มีจิตสํานกึและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วชิาชพี 

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 มาก

 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สําเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาใน

ระดับมาก โดยพบว่าผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะในด้านการทํางานเป็นกลุ่มได้ดีทั้งการเป็นผู้นํา

และผู้ตาม สามารถส่ือสารและทํางานกับผู้อ่ืนได้ทุกระดับรวมถึงมีลักษณะในการอดทนรับผิดชอบ

ต่องาน มีน้ําใจ แต่ยังสามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาในงานและมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สถานการณ์โลก และข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนางานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ีมีการส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิชาการในการท่ีจะสามารถพัฒนางานได้ โดยการเปิดรายวิชาสหกิจศึกษาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และการให้นักศึกษาได้ทํางานวิจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

มั่นใจ และมีทักษะทางปัญญา ที่สามารถจะแนะนํา แก้ไขปัญหางาน ที่เกิดได้อย่างดีและเหมาะสม 
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ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 

สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตร/ความต้องการศึกษาต่อ 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่ใช้สาํรวจในครั้งนี้ 

 

1. ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6      

สายวิทย์-คณิต 

 

ปัจจัยในการเลอืกศกึษาต่อ 

 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ)
คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ

ของปัจจัย 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. คา่ใชจ้า่ยตลอดหลักสูตร   

2. มโีครงการกูย้ืมเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือ

การศกึษา (กยศ) 

  

3. รายไดข้องผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน

การศกึษา 

  

4. หลักสูตรเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน   

5. หลักสูตรมคีวามหลากหลายและทันสมัย   

6. หลักสูตรที่ศกึษาสามารถศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นได้   

7. สาขาวชิาฯ มีช่ือเสยีงที่ยอมรับในดา้นวชิาการ   

8. สาขาวชิาฯ มกีารจัดกจิกรรมเสริมทักษะทางวชิาการ

วชิาชพี การฝกึงาน และการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

  

9. สาขาวชิาฯ มรีะบบการประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ในวงการศกึษา 

  

10. คณาจารยม์ีความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาการเฉพาะ

ทาง 

  

11. คณาจารยม์ีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับในวงการศกึษา   

12. คณาจารยม์คุีณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพี 

  

13. คณาจารยม์ีวุฒปิริญญาเอกจํานวนมาก   

14. ความมช่ืีอเสยีงของมหาลัย   

15. ความสะดวกในการเดนิทางมาเรียน   

16. การบริการและการจัดสวัสดกิารที่ดีสําหรับนักศกึษา   

17. สื่อ อุปกรณ ์เคร่ืองมือ และหอ้งปฏบัิติการที่เพยีงพอ 

ทันสมัย และพร้อมสําหรับการเรียนการสอนและวจัิย 
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ปัจจัยในการเลอืกศกึษาต่อ 

 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 
คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

ความสําคัญ

ของปัจจัย 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

18. แหลง่ศกึษาคน้ควา้ที่มคีวามพร้อมและนําเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใชสื้บคน้ขอ้มูล 

  

19. อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม

โดยรวมมคีวามสขุ 

  

20. การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวชิาการแก่

นักศกึษา 

  

21. บัณฑติสาขาวชิาเกษตรศาสตร์เป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

  

22. สามารถนําความรู้ไปปฏบัิติงานให้เกิดความก้าวหน้า 

ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างรายได้ด้วยตนเองใน

อนาคต 

  

23. สาขาวชิาที่เรียนเหมาะสมกับสตปัิญญาความถนัด

และความสามารถ 

  

24. มหาวทิยาลัยมกีารนําความรู้ทางวชิาการไปเผยแพร่

ชว่ยเหลือชุมชนในทอ้งถิ่น 

  

25. มหาวทิยาลยัอยูใ่น/ใกลเ้คยีงกับภูมิลําเนาของตัวเอง   

 

2. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านบริบทของหลักสูตร  

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   1. สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน 

  

   2. เหมาะสมกับหลักสูตร   

   3. สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง   
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

   4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศึกษา    

   5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. โครงสร้างของหลักสูตร  

   1.เหมาะสมกับหลักสูตร  

   2.เหมาะสมกับจํานวนหน่วยกิจ  

   3.เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และ 

วิชาเฉพาะ (เอกบังคับ เอกเลือก) 

 

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร  

   1. ครอบคลุมกับหลักสูตร  

   2. เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะ

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผูส้ําเร็จ

การศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

 

   3. สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน  

4. ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  

   1. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่

เรียน 

 

   2. ความเพียงพอและคุณภาพสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 

 

   3. ความเพียงพอและคุณภาพของ

แหล่งวิทยากรที่ส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอน 

 

   4. ความเพียงพอและความพร้อมของ

หนังสือ/ตํารา/งานวิจัยที่ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้า 

 

   5. ความเหมาะสมคุณสมบัติของ

นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

   6. ความเหมาะสมคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้สอน 

  

ด้านกระบวนการ  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

   1. มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

และกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต่ละรายวิชา 

  

   2. มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา 

  

   3. มีการจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการการศึกษาที่

พึงประสงค์ 5 ด้าน 

  

   4. มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา 

  

   5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

การสอน เช่น ปฐมนิเทศ กีฬาสัมพันธ์ 

การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

  

   6. มีการเปิดโอกาสให้นักศกึษามสีว่น

ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

   7. ความเหมาะสมของสัมพันธภาพ

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

  

2. การวัดและประเมินผลการศึกษา  

   1. มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ 

  

   2. ความเหมาะสมของวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

  

ด้านผลผลิต  

   1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษา 

  

   2. ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จ

การศึกษาสอดคล้องกับหักสูตร 
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

   3. คุณภาพในการปฏิบัติงานของ

ผูส้ําเร็จการศึกษา 

 

   4. คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศกึษา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

 

3. ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

ด้านบรบิทของหลักสูตร  

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

   1 สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน  

   2 เหมาะสมกับหลักสูตร  

   3 สามารถนําไปปฏบัิติได้จริง  

   4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตาม

ลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 

ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ

ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล

และความและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยรัีบผดิชอบ  

 

2. โครงสร้างของหลักสูตร  

   1 เหมาะสมกับหลักสูตร  

   2 เหมาะสมของจํานวนหนว่ยกติ  

   3 เหมาะสมต่อการจัดหมวดวิชาสัมพันธ์

และวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (เอกบังคับ 

เอกเลือก) 

 

3. เนื้อหาวชิาของหลักสูตร  

   1 ครอบคลุมกับหลักสูตร  

   2 เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาได้

ตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 

   3 สอดคลอ้งกับสภาพสังคมปัจจุบัน  
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

   4 ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน   

ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น   

   1 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน   

   2 ความเพียงพอและคุณภาพสื่อการ

อุปกรณก์ารเรียนการสอน 

  

   3 ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่ง

วทิยาการที่สง่เสริมการจัดการเรียนการสอน 

  

   4 ความเพียงพอและความพร้อมของ

หนังสือ/ตํารา/งานวจัิยที่ใชใ้นการคน้ควา้ 

  

   5 ความเหมะสมด้านคุณสมบัติของ

นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

  

   6 ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของ

อาจารยผ์ูส้อน 

  

ด้านกระบวนการ   

1. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   

   1 มีการแนะนํา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวชิา 

  

   2 มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

และสอดคลอ้งกับเนือ้หา 

  

   3 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้ เ รียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ

ผูส้ําเร็จการศกึษาที่พงึประสงค ์5 ด้าน 

  

   4 มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายในแตล่ะรายวชิา 

  

   5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ

สอน เชน่ ปฐมนเิทศ การศกึษาดูงาน เป็นตน้ 

  

   6 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

  

   7 ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่าง

อาจารยแ์ละนักศกึษา 

  

2. การวัดและประเมนิผลการศกึษา   

   1 มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดละประเมินผลใน   
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

แตล่ะรายวชิาใหท้ราบ 

   2 ความเหมาะสมขอวิธีการวัดและ

ประเมนิผล 

 

ดา้นผลผลติ  

   1 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการ

สําเร็จการศกึษา 

 

   2 ระยะเวลาที่ใช้ในการสําเร็จการศึกษา

สอดคลอ้งกับหลักสูตร 

 

   3 คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ

การศกึษา 

 

   4 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 

คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับจาก

การศกึษาหลักสูตรนี้ 

 

   1 มีความรู้ความเขา้ใจในสาขาวชิาที่ศึกษา  

   2 สามารถนําความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการทํางานประกอบ

อาชพี และการวจัิย 

 

   3 สามารถนําความรู้จากผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

 

   4 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกและความ

รับผดิชอบตอ่สังคมตามจรรยาบรรณวชิาชพี 

 

   5 มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูอื้่น 

 

   6 สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว

ทางแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

   7 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใน

สาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

และสาขาอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน

ได้ 

 

   8 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ  
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หัวข้อในการประเมนิ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

มอบหมาย 

   9 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผูอื้่นได้   

   10 มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

  

   11 สามารถนําเสนอความรู้เชิงวิชาการ และ

ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งเหมาะสม 

  

   12 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม สถานการณโ์ลก และขอ้มูล 

  

13 งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 

4. การประเมินผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดย

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างถูกต้อง 

  

2. สามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนได้ 

  

3. มีความสามารถในการสื่อสารและ

ทํางานกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับ 

  

4. ให้คําแนะนํา/คําปรึกษา/ข้อคิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะทางวชิาการเพื่อพัฒนางาน 

  

5. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน   

7. มคีวามสามารถในการพัฒนาตนเอง   

8. มคีวามสามารถในการพัฒนาสังคม   

9. มีความรับผิดชอบต่องาน   

10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

11. มีมนุษยสัมพันธ ์ยิ้มแย้มแจ่มใส   
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

12. มีความสามารถในการแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงาน 

  

13. มีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่   

14. มีความอดทนสู้งาน   

15. มีความเช่ือมั่นในตนเอง   

16. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน   

17. มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน   

18. มีลักษณะการเป็นผู้นํ าหรือผู้

ตามที่ด ี

  

19. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  

20. มคีวามสามารถในการทํางานกลุม่   

21. ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอื้่น   

22. มีความกล้าในการแสดงความ

คิดเห็น 

  

23. มีความตัง้ใจมุง่มั่นในการปฏบัิติงาน   

24. มีการวางแผนการปฏิบัติงาน   

25. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานใน

ทุกๆ ด้าน 

  

26. ตรงต่อเวลา   

27. มีความซื่อสัตย ์   

28. ปฏิ บัติตนอยู่ ในระ เบียบของ

หน่วยงาน 

  

29. มีความเสียสละ   

30. มีความอ่อนน้อม   

31. รู้จักประนปีระนอม   

32. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย   

33. มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือ

เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ 

  

34. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน   

35. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดการขอ้มูล 
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หัวข้อในการประเมิน 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับความ

พึงพอใจ 

36. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

  

37. มีความสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี สถานการณ์โลก และ

ข้อมูลขา่วสารเพ่ือการพัฒนางาน 

  

38. สามารถนําเทคนิคทางสถิติหรือ

คณติศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และ

เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในงานได้ 

  

39. มี จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะปฏิ บั ติ ต า ม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2549 

 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ

คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน

คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับ

นี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  4  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

การตีความ การวินิจฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ  5  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะ

หรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยว กับ

การศึกษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย 

“ปีการศึกษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31

พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเปน็ 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

 

หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา   

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่องจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไปตามประกาศและรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหน่ึง

สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืน

เพื่อเข้าศึกษาในช้ันปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา 

ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา  

8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี 
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8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือ

ทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นว่า

มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย  

9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 

9.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียไม่น้อยกว่า

2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม

แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรบัโอนมาได้เปน็หน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมีค่า

ลําดับข้ันสะสมเฉล่ียของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50 สําหรับระยะเวลาการศึกษา

ต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา

จากสถาบันเดิม ทั้งน้ีจะต้องมีจํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

9.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา  

9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด

เนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 

11.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่

กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา 
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11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ 

ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต  

11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอน 

เพ่ือใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก 

11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม 

11.5 นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ 2 ปริญญาได้ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  

ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11ไป

รายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละ

สิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

 

หมวด 2 

การจัดการศึกษา 
 

ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบคือ

การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้ 

13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 

13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ

ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาค

การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียน และ

จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ

จํานวนช่ัวโมงและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจํานวน

ช่ัวโมงเรียนและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ 
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กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาท่ีจําเป็นต้องเปิดสอนในภาค 

ฤดูร้อน เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ 

การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 

13.1.2 การศึกษาเพ่ือปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้ระบบ

ไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงและจํานวนหน่วยกิต ของ

รายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนช่ัวโมงและจํานวน

หน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชนเท่ากับจํานวนช่ัวโมงเรียนและจํานวน

หน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ 

13.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย 

รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป็นเงื่อนไขสําคัญ

ของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซ่ึงรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

13.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม 

ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ สําหรับจํานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ

หมวดวิชา ดังนี้ 

14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ 

สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม 

ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา

ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ

บูรณาการใดๆก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ

ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งน้ี

จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม

ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่

มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ดังน้ี 

14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่

น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่

น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 

14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือ

วิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้อง

มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ซ่ึงจะต้องเลือกสาขาวิชาอ่ืนในกลุ่มวิชาที่กําหนดใน

หลักสูตร 

กรณีที่จดัหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่สองอีก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง

ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้

มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้ 

ทั้งน้ีนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ

เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 15 การกําหนดรายวิชา เพ่ือความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่

และกลุ่มวิชา ประกอบด้วยเลขประจํารายวิชา (Course Number) ช่ือรายวิชา (Course Name)

จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 
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15.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อของ

กลุ่มวิชาจํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3 หลัก

ซ่ึงตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสําหรับช้ันปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง หมายถึง

รายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่

มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

15.2 ช่ือรายวิชา เป็นช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น

ในกรณีที่ช่ือเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซ่ึงแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา

สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

15.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมง

ศึกษาด้วยตนเอง ให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16    

จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ช่ัวโมงศึกษาด้วย

ตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1  ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา

จํานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่ใช้ของแต่ละ

รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้ 

16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค 

ข้อ 17 จํานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิตใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิตใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วย

กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปี

การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  

หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ

คําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 

ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษา ตลอดจน

แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคลและให้

นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

18.1 การลงทะเบียนรายวิชาให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษา

มาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ ภายในระยะเวลาของการเพ่ิม-

ถอนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศึกษานั้น 

18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลําดับข้ัน C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกไม่ได้ 

18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้ง

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซํ้าอีก 

18.6 การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

รายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  

ในภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สําหรับการลง 

ทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา 

18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้

คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต ใน

ภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
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สําหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W  

18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้

ได้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่น

หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่าด้วย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V  

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปล่ียนแปลง เพ่ือขอรับการวัด

และประเมินผลเป็นลําดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ

คณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา

ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือ

นกัศึกษาผู้นั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้าเป็น

นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้น เป็นระยะเวลาพัก

การศึกษาในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น

นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนช่ือจาก

ทะเบียนนักศึกษา 

18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี

ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน

ในสถาบันอุดม ศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  

ข้อ 19 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สาํเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค

การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว 

ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง  

20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเงือ่นไข

ที่กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัด

และประเมินผลในรายวิชานั้น 

ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับข้ัน และค่าลําดับข้ันในการวัดและประเมินผล นอกจาก

รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับข้ัน ซ่ึงไม่มีค่าลําดับข้ัน 

20.4 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กําหนด

ดังนี้  

                          สัญลักษณ์                         ความหมาย  

                    A   =        ดีเยี่ยม         (EXCELLENT)  

                     B+    =      ดีมาก             (VERY GOOD)  

                     B     =        ดี             (GOOD)  

                     C+  =      ดีพอใช้          (FAIRLY GOOD)  

                     C     =        พอใช้          (FAIR)  

                     D+   =        อ่อน           (POOR)  

  D   =        อ่อนมาก           (VERY POOR)  

                     F     =        ตก            (FAILED)  

                     S     =        เป็นที่พอใจ      (SATISFACTORY)  

                    U  =        ไม่เป็นที่พอใจ             (UNSATISFACTORY)  

                     I     =        การวัดผลยังไม่สมบูรณ์   (INCOMPLETE)  

                     P    =        การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS)  

                    V    =        ผู้เข้าร่วมศึกษา    (VISITOR)  

                    W   =        การถอนรายวิชา    (WITHDRAWN)        
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    20.5 ระบบลําดับข้ัน กําหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซ่ึง

แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับข้ันดังนี้  

                  ลําดับข้ัน  A     มีค่าลําดับข้ันเป็น   4  

  ลําดับข้ัน  B+  มีค่าลําดับข้ันเป็น   3.5  

ลําดับข้ัน  B   มีค่าลําดับข้ันเป็น   3  

ลําดับข้ัน  C+  มีค่าลําดับข้ันเป็น   2.5  

   ลําดับข้ัน  C   มีค่าลําดับข้ันเป็น   2  

ลําดับข้ัน  D+  มีค่าลําดับข้ันเป็น   1.5  

ลําดับข้ัน  D   มีค่าลําดับข้ันเป็น   1  

ลําดับข้ัน  F   มีค่าลําดับข้ันเป็น   0  

20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ

ประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน

รายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้

อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้สมบูรณ์

ภายใน 30 วันของภาคการศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียน หากพ้น

กําหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร I เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U 

20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ 

ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งน้ีให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

อักษร P จะถูกเปล่ียนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งน้ีไม่เกินวันสุดท้ายของ

กําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนด

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร P ให้เป็นลําดับข้ัน F หรืออักษร U  

20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ

ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนอาจใช้

ดุลยพินิจในการเปล่ียนอักษร V เป็นอักษร W ได้ 

20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  

20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 19 

20.10.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ 18.8 

20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ 20.9 
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20.10.4 นักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 

20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   อัน

เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19 

20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ีย  

20.12 การนับหน่วยกิตสะสม  

20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับข้ัน  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ 

อักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม  

20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดย

มิได้สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย 

20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น 

20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียจากหน่วยกิต และค่า

ลําดับข้ันของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 

20.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับข้ันในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ

หลักสูตรสาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก จนได้ลําดับข้ัน

เป็นไปตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม 

ศึกษาอ่ืนเป็นการช่ัวคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนนั้น จะต้องมี

จํานวนหน่วยกิตและจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง

ของคุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่

นักศึกษาสังกัด 

ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจาํภาคการศึกษาและค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการ

เรียนเป็น“I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมหารเฉล่ีย การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นําเอา

ผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน แล้ว

หารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 

กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตกและ

เรียนซํ้ารายวิชานั้นเพ่ือใช้เป็นตัวหาร 
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กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่

ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ครั้งสุดท้ายเท่านั้น 

 

หมวด 4 

การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 

 

ข้อ  22 การลา 

22.1 การลาป่วย 

นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์

ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันข้ึนไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาล

เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

22.2 การลากิจ 

นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็นไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลา

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากไม่

สามารถยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าช้ันเรียน 

22.3 การลาพักการศึกษา 

22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

2) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร 

22.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

หรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

22.3.3 นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกส่ังพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

หรือมากกว่า จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
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22.4 การลาออก 

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี

แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา  

23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษา 

23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น ซ่ึง

ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้ายไป

สังกัดพิจารณาอนุมัติ 

23.2.4 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียม

การย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปล่ียนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว  

23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะนํามา

คํานวณหาค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในสาขาวิชาใหม่ด้วย 

ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

24.1 ตาย 

24.2 ลาออก 

24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25 

24.5 ไม่มาลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

24.6 ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย

นักศึกษา 

24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 26 

24.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล 
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25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน

เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

25.1.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

ปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

ปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14  นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปีเมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี

หลักสูตร 5 ปี และเมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร 

(ต่อเนื่อง) 

25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ํากว่า 1.80 

25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี เกิน

20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร

(ต่อเนื่อง) 

25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ

อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

เพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อส้ินภาคการศึกษา

เพ่ือปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15, ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ป ี

เมื่อส้ินภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6 และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรต่อเนื่อง 

25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า

ระดับคะแนนเฉล่ียต่ํากว่า 1.80 

25.2.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 24 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร 4 

ป ีเกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง 

25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่

นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 2 หรือ

ต่ํากว่า 1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจาก

สภาพการเป็นนักศึกษา เพ่ือป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส

ทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียน

รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพ่ือที่จะสามารถทําคะแนนเฉล่ียสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
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โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ

จํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือทําค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึง 2.00 

กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเพ่ือทําค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้

นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชา

ใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม

วินัยนักศึกษา 

 

หมวด 5 

การเสนอให้สําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา ดังน้ี 

26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไม่ก่อน 17 

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

26.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษา

ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน และไม่ก่อน 8 

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

ข้อ 27 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้อง

มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

27.1 มีความประพฤติดี 

27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่

กําหนด ของสาขาวิชานั้น 

27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 และได้ค่าลําดับข้ัน

สะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย 
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27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 26 

การเสนอสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่

นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติคําขอเป็นกรณีพิเศษก็ได้ทั้งน้ี จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมผู้สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รบัเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่า

ด้วยการให้ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรี

เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549 

 

หมวด 6 

การให้เหรียญรางวัลแกผู่้เรียนดี 

 

ข้อ 29  การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอช่ือนักศึกษาภาคการศึกษาปกติท่ีเรียนดีต่อ

มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ีตาม

เงื่อนไขต่อไปนี้ 

29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

29.1.1 เหรียญทอง 

1) สําหรบัหลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตร 5 ป ีให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาค

การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าใน

รายวิชาใด และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ข้ึนไป 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย

ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับ

อนุมัติให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใดท้ังใน

สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่

ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ข้ึนไป 

29.1.2 เหรียญเงิน 

1) สําหรับหลักสูตร 4 ป ีและหลักสูตร 5 ป ีให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ี ไม่นับรวมภาค
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การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าใน

รายวิชาใดและมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 

2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย

ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งน้ีไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ

อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน F หรืออักษร U หรือเรียนซํ้าในรายวิชาใดทั้งใน

สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยและมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่

ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 

29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําป ี

29.2.1  เหรียญทองแดง  

1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่

นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี

การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับข้ัน  F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น 

และต้องมีค่าลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 

2) จะต้องไม่เคยถูกส่ังพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา     

3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับข้ันต่ํากว่า C และไม่เคยเรียนเพ่ือปรับระดับ

คะแนน 

 

ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

            ร้อยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ์ 

                 (ประพาส  ลิมปะพันธุ์) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 56(5/2553)  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “18.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 

 ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา” 

ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า

ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

 “20.16 สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนั้น” 
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คําส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ที่  40/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

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

เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตร

ใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 1. อาจารย์ ดร.จักรกฤช    ศรีละออ  ประธานกรรมการ  

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน   อํานวยสิทธิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. ดร.วันวิสาข์      ปั้นศักด์ิ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นายทวี    คําภิลานน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. นางสาวกัญจน์ชญา   ตัดโส  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อินทร์ทอง กรรมการ 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน  เสละคร  กรรมการ 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์  สุตพันธ์  กรรมการ 

 9. อาจารย์ปุณณดา   ทะรังศรี  กรรมการ 

 10. อาจารย์ชัชวินทร์   นวลศรี  กรรมการ 

 11. อาจารย์กฤษณชัย   คลอดเพ็ง กรรมการ 

 12. อาจารย์ขนิษฐา   ไชยแก้ว  กรรมการ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว มีหน้าท่ี ศึกษา และยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้อง

ตามรูปแบบหัวข้อรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน

สาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและ

คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจําคณะ และนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
 

 

 

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 
 

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นายวีระพงษ์ อินทร์ทอง 

                  (อังกฤษ)  :  Mr.Weerapong Inthong 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 25 มกราคม 2504 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 086-190-8435  

  E-mail:   winthong@psru.ac.th 
 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา 

ปร.ด. (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 2550 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2525 
 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที ่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 

 

ตํารา วีระพงษ์  อินทร์ทอง. (2558). ชีวสถิติ. พิษณุโลก : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 

1. PTS331 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

2. PTS334 การผลิตข้าว 3(2-2-5) 

3. PTS451 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

4. AGS395 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัยเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 

5. AGEC441 ระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม 3(3-0-6) 

6. AGET351 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การพัฒนา และการบริการทางการเกษตร 

3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวสุดารัตน์  สุตพันธ์  

                  (อังกฤษ)  :  Miss Sudarat  Sutaphan 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 10 มีนาคม 2510  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 081-9716554    

  E-mail:  ssutaphan@yahoo.com  

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532 
 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 

 

ตํารา สุดารัตน์ สุตพันธ์. (2558). พืชเครื่องเทศและสมุนไพร. พิษณุโลก 

: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. PTS213 สรีรวิทยาและการผลิตพืช 3(2-3-5) 

2. PTS461 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 

3. PTS471 หลักการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 

4. PTS474 พรรณไม้ในงานภูมิสถาปัตย์ 3(2-3-5) 

5. AGS290 การฝึกงานเกษตร 2 1(45) 

6. AGS493 การศึกษาหัวข้อเฉพาะทางการเกษตร 1(0-2-1) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางขนิษฐา ไชยแก้ว 

                  (อังกฤษ)  :  Mrs. Khanitta Chaikaew 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 23 ธันวาคม 2510 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000   

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 081-8887178 

 E-mail:   khanita23@yahoo.com 

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา

วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533 

 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 

 

ตํารา ขนิษฐา  ไชยแก้ว. (2558). หลักพืชศาสตร์. พิษณโุลก : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. PTS212 หลักการผลิตพืช 3(2-3-5) 

2. PTS321 การผลิตผัก 3(2-3-5) 

3. PTS333 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) 

4. PTS437 วิทยาศาสตร์การยาง 3(2-2-5) 

5. PTS444 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

6. AGS491 สัมมนาเกษตร 1(0-2-1) 

7. AGS496 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานเกษตร 6(0-12-6) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)   :    นายจักรกฤช ศรีละออ 

                  (อังกฤษ)  :  Mr. Chakkrit Sreela-or 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 2 มีนาคม 2523 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 

 โทรสาร   055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 083-4123332 

 อีเมลล์  madeaw370@gmail.com,   

                               chakkrit@psru.ac.th  
 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2551 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2546 
 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 งานวิจัย Reungsang, A., Sreela-or, C. (2013). Bio-Hydrogen Production from 

Pineapple Waste Extract byAnaerobic Mixed Cultures, International 

Journal of Energies, 6: 2175-2190. 

2 งานวิจัย Chakkrit Sreela-or, Sureewan Sittijunda, Alissara Reungsang. (2015). 

Methane production from acidic effluent obtained from hydrogen 

fermentation process of food waste using continuous stirred tank 

reactor. Chiang Mai Journal of Science, 42(3),  578-587. 

3 งานวิจัย Alissara Reungsang, Chakkrit Sreela-or, Sureewan Sittijunda. (2015). 

Methane production from acidic effluent discharged after the hydrogen 

fermentation of sugarcane juice using batch fermentation and UASB 

reactor. Renewable Energy, 86; 1224-1231. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. SOIL211 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2. SOIL383 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ํา 3(2-2-5) 

3. PTS311 นิเวศวิทยาพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) 

4. AGS424  มลภาวะและการจัดการของเสียทางการเกษตร 3(2-2-5) 

5. AGS211  นิเวศวิทยาในระบบเกษตร 3(2-2-5) 

6. AGS497  โครงการพิเศษทางการเกษตร 6(270) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นายชัชวินทร์  นวลศรี 

                  (อังกฤษ)  :  Mr. Chatchawin  Nualsri 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 14 กันยายน 2529 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 086-9256168 

 อีเมลล์  chatchawin.n@gmail.com 

  

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา 

วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2551 

 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 

 

ตํารา ชัชวินทร์ นวลศรี. (2558). เทคโนโลยีการหมักแบบไร้อากาศ. 

พิษณโุลก : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1.  FM311 งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 

2. AGS202 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(3-0-6) 

3. AGS322 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

4. AGS323 พลังงานชีวมวล 3(2-3-5) 

5. AGS324 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) 

6. AGS425 การกําจัดมลพิษโดยวิธีชีวภาพ 3(2-3-5) 

7. AGET451 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวปุณณดา  ทะรังศรี 

                  (อังกฤษ)  :  Miss. Punnada  Tharangsri 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 5  มีนาคม  2528 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 085-6422655 

 อีเมลล์  gednoiith@gmail.com  

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา

ส.ม. (อนามัยส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.บ. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551 

 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 

 

ตํารา ปุณณดา ทะรังศรี. (2559). ป่าไม้ชุมชน. พิษณโุลก : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. SOIL382 การจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

2. SOIL383 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ํา 3(2-2-5) 

3. SOIL462 การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 

4. FORT351 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป่าไม้ชุมชน 3(2-2-5) 

5. AGET431 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายเกษตร 3(3-0-6) 

6. AGS221 นิเวศวิทยาในระบบเกษตร 3(2-2-5) 

7. AGS423 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 

 



 

 

- 214 -

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวอรพิน เสละคร 

                  (อังกฤษ)  :  Miss Orapin Selakorn 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 10 สิงหาคม 2502 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์ 055-267080 โทรสาร  055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 086-929-0030  

  E-mail:   Orr-selakorn02@windowslive.com 
 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2541 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2531 
 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 งานวิจัย อรพิน เสละคร. (2557). ผลของ BA และ IBA ต่อการเพิ่มปริมาณหน่อ

และการออกรากของผักหวานป่าในสภาพปลอดเ ช้ือ .  ราชภัฏ

เพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16, เล่มที่ 1  หน้า 86-93. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. PTS341  หลักการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) 

2. PTS426 การเพาะเล้ียงกล้วยไม้ 3(2-2-5) 

3. AGS131  ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง 3(3-0-6) 

4. AGS190  การฝึกงานเกษตร 1  1(45) 

5. AGS301  เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรย่ังยืน 3(3-0-6) 

6. AGS421  ระบบเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นายกฤษณชัย  คลอดเพ็ง 

                  (อังกฤษ)  :  Mr. Krissanachai  Klodpeng 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 21  สิงหาคม  2523 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000  

 โทรศัพท์  055-267080 

 โทรสาร   055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 086-7303655 

 อีเมลล์  klodpeng@gmail.com  

 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ปีที่จบการศึกษา

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 

 

ตํารา กฤษณชัย คลอดเพ็ง. (2559). ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น. พิษณโุลก : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. SOIL321  การจัดการธาตุอาหารพืช 3(2-2-5) 

2. SOIL423 เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ 3(2-2-5) 

3. SOIL462 การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 

4. PTS411  การผลิตพืชอินทรีย์ 3(2-2-5) 

5. AGS291  การฝึกงานเกษตร 3  1(45) 

6. AGS392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 6(270) 
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ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวอารยา  บุญศักด์ิ 

                  (อังกฤษ)  :  Ms. Araya  Bunsak 

 ตําแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์ 

วัน-เดือน-ปีเกิด  : 16 กันยายน 2530 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000   

 โทรศัพท์  055-267080 

 โทรสาร   055-267081 

 โทรศัพท์มือถือ 091-8385549 

 E-mail:   bunsakice@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 

 

ผลงานวิชาการ  

ลําดับที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม

1 

 

ตํารา อารยา บุญศกัด์ิ. (2559). จุลชีววิทยาทางดิน. พิษณโุลก : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม. 

 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร  

1. SOIL441   จุลชีวทางดินเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 

2. AGS422  ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตร 3(2-2-5) 

3. PPT361  สุขภาพพืชและการอารักขาพืช 3(2-3-5) 

4. PPT362  การควบคุมศัตรูพืชในการเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 

5. PPT461  เทคโนโลยีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 3(2-2-5) 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

*********************** 
 

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้นํารายวิชาใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นรายวิชาในหลักสูตร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะจึงทําการ

เทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ จึงออกประกาศ เรื่อง การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึก และตระหนักการ

ปฏิบัติตามจรรยบารรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๑.๓ มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๒ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กร และสังคม 

๑.๒ มีระเบียบวินัย 

๑.๓ มีจิตสาธารณสะ เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งมีค่านิยมร่วม เคารพและตระหนัก

๑.๔ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน

๑.๕ มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในคุณค่าของการเกษตรหรือทรัพยากรเกษตรท่ีมีต่อ

ประเทศชาติ และสังคมโลก 

๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธ์กันด้าน

การเกษตรอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ได้ 

๒.๑ มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 

๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ท่ีจะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น เช่น

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และสามารถนํามาบูรณาการ

ร่วมกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๒.๔ มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

๒.๓ มีความรอบรู้ สามารถติดตามสถานการณ์และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

๒.๔ มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

รวมทั้งข้อกําหนดทางวิชาการ ซ่ึงมีการปรบัเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ ๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี

เหตุ   มีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ 

๓.๒ สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาด้านการเกษตร หรือทรพัยากรเกษตร 

หรือทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 

๓.๓ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

๓.๓ สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะด้าน

การเกษตร ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทํางาน

กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑ มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน

ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี 

๔.๒ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

๔.๓ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผู้นํา

๔.๓ มีความรบัผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์

สารสนเทศ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

๕.๑ สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล การ

แก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๕.๒ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อ่ืนในระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 

๕.๒ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 

๕.๓ มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจําเป็น 

๕.๓ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และ

การเขียน 

๕.๒ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 

๕.๔ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

สืบค้นและนําเสนองานอย่างเหมาะสม 

๕.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ  ศรีแก้ว) 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 




