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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25501571102878
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
: Bachelor of Science Program in Agriculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2560
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
6.5 คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รเห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ สภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีใน
ปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพอิสระทางดานการเกษตร
8.2 นักวิชาการเกษตร
8.3 นักวิทยาศาสตรเกษตร
8.4 นักสงเสริมการเกษตร
8.5 พนักงานสงเสริมการขายสินคาเกษตร
8.6 เจาหนาที่ในองคการบริหารทองถิ่นที่ทําหนาที่ดานการสงเสริมการเกษตร
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9. ชื่อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั วบัต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุฒิก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อนามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ป
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

1. นางอิสริยาภรณ ดํารงรักษ
ผูชวยศาสตราจารย

2. นางวิไลวัลย แกวตาทิพย
ผูชวยศาสตราจารย

3. นางสาวอรุณี มวงแกวงาม
ผูชวยศาสตราจารย
4. นางสาวพรสวรรค เพชรรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
5.นายสมทบ เวทโอสถ
อาจารย

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เขตรอน)
วิทยาเขตหาดใหญ
วท.ม. (เกษตรศาสตร) (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
วท.บ. (เกษตรศาสตร) (พืชศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
Ph.D. (Agricultural Education) University of the Philippines
Los Baños, ประเทศฟลิปปนส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
เจาคุณทหารลาดกระบัง
(การผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร) (พืชศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(การผลิตสัตว)
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (พืชศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
วท.บ. (พืชศาสตร) (พืชผัก)
มหาวิทยาลัยแมโจ

2558
2538
2528

2554
2542
2539
2535
2532
2542
2539
2556
2552

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดลอม อยางรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว เนื่องจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนโลกไรพรมแดน สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภูมิภาคอาเซียนจะมีบทบาท
สําคัญเพิ่มมากขึ้นจากการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน และมีการรวมกลุมเศรษฐกิจภายใตกรอบ
การคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย การรวมกลุมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให
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มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ แรงงาน และเงินทุนอยางเสรี ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนากําลังคนที่มี
ความคิดสรางสรรค มีความรู ทักษะอาชีพ ทักษะการสื่อสารดวยภาษาสากลและภาษาอาเซียน ใฝหา
ความรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เ ปลี่ย นแปลงอย างรวดเร็ ว
รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับการสรางงานสรางอาชีพ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบวิสัยทัศนของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางดาน
พลังงาน อาหารและน้ํา รวมถึงมีความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี การพัฒนาภาคการผลิตทางการเกษตรอยูบนความทาทาย ในขอจํากัดของปจจัยที่เกี่ยวของ
เชน ทรัพยากรดินและน้ําที่มีจํากัดและเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศนเกษตร จากการใชทรัพยากรและการจัดการผลิตที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ
มาอย า งยาวนาน การขาดแคลนผู ป ระกอบการเกษตรและแรงงานเกษตร เป น ต น แม ป จ จุ บั น
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น โดยสัดสวนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากรอยละ 9.9 ในป พ.ศ.2533 เปนรอยละ
9.1 ในป พ.ศ.2558 กําลังแรงงานในภาคเกษตรลดลงจากรอยละ 64 เปนรอยละ 31.8 อยางไรก็ตาม
ภาคสวนเกษตรก็ยังคงมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนภาคการผลิตปจจัย 4 ที่เปนความจําเปน
พื้นฐานของมนุษย ผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่ยังคงมีความสําคัญในตลาดโลก เชน ยางพารา
ขาว ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม และไมดอกไมประดับ นอกจากนี้ ยั ง มี ป ศุ สั ต ว และสัตวน้ํา
ซึ่ ง หลายชนิ ด เป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ สํ า คั ญ ในการป อ นสู อุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ จ ะมี โ อกาสขยาย
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไดเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถบูรณาการกับภาคสวนอื่น เชน
อุต สาหกรรมการทองเที่ย ว เป น แหล งทองเที่ย วเชิ งเกษตร ซึ่งสามารถสร างงานสร างอาชี พและ
กระจายรายไดสูชนบทไดมากขึ้น ซึ่งประชาชนสวนใหญในชนบทยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภาคการผลิ ต ทางการเกษตรต องปรั บ วิ ธีการผลิต และการจั ดการให ส อดคล องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ของประเทศ ตามยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาประเทศข อ ที่ 3
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางยั่งยืน โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
ในการเพิ่มผลผลิต และเพิม่ มูลคา ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ มีระบบการผลิตที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ผูผลิตเอง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศขอที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการผลิตทาง
การเกษตรอาจมีหลายแนวทาง เชนผูประกอบการรายใหญที่มีเงินทุนสูง สามารถใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ผลิตในปริมาณมากและมีคุณภาพเพื่อการสงออกเปนหลัก ผูประกอบการรายยอยที่ตองสรางพลังโดย
การรวมกลุ มในรู ป สหกรณ เพื่อกําหนดรู ปแบบการผลิ ตให เ ป นมาตรฐานเดีย วกัน เอื้อต อการนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมมาปรับใช หรือนําเขาสูกระบวนการทําการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good
Agricultural Practice, GAP) นอกจากนี้เกษตรกรรายยอยอาจทําการเกษตรทางเลือกอื่น ๆ ตาม
ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค รวมทั้ ง ความยั่ งยื น ของสภาพแวดล อม เช น เกษตรอิ น ทรี ย เกษตร
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ธรรมชาติ หรือเกษตรผสมผสานรูปแบบตางๆ ทั้งการผลิตเพื่อยังชี พและเพื่อการคา ซึ่งสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต หรือผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จึงตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน เปาหมายที่สําคัญ
คื อ พั ฒ นาคนให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ เกษตร มี ท ั ศ น ค ติ ที ่ ด ี ต  อ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
การเกษตร มีความคิดเปนผูประกอบการ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการสื่อสารในประชาคม
อาเซียน ใฝหาความรูอยูเสมอ เปนพลเมืองที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
วิถีคนไทยมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการเกษตรมาชานาน ดังเห็นไดชัดจากประเพณี
วัฒนธรรมอันนําไปสูการสรางสานความสัมพันธของคนไทยในสังคมและความเชื่อตาง ๆ ซึ่งกอเกิดมา
จากพื้นฐานการเกษตร ดังเชนประเพณีการลงแขกเกี่ยวขาว พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การแห
นางแมวขอฝน ฯลฯ
สืบเนื่องจากการเพิ่มจํานวนประชากร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ยุคแหงโลกไรพรหมแดน มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เปนผลใหสภาพสังคมและ
วัฒ นธรรมไทยเปลี่ ย นแปลงอย างเห็ น ได ชั ด เช น การปรั บ เปลี่ ยนมาบริ โ ภคอาหารสํ าเร็ จ รู ป และ
กึ่งสําเร็จรูป การเลือกซื้อสินคาเกษตรที่ผานการรับรองคุณภาพ รูปแบบการผลิตทางการเกษตรเปน
ระบบฟารมขนาดใหญเพื่อการคาทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการสินคาเกษตร
ผู รั บ ซื้ อ และผู บ ริ โ ภคสิ น คา เกษตรตระหนั ก ถึ งคุ ณภาพและความปลอดภั ย เป น สํ า คัญ รวมทั้ง ให
ความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
การผลิตทางการเกษตรมีความจําเปนตองพัฒนาความรูความสามารถของผูผลิต เพื่อการผลิตที่มี
คุณภาพและยั่งยืน พัฒนางานบริหารจัดการและการบริการเกษตร ตลอดจนความรู ค วามสามารถ
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเปนที่ยอมรับในสังคมปจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตรเพื่อ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เปนการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรที่มีคุณภาพ สนองตอบ
สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันได
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการ
พัฒนาภาคสวนการเกษตร โดยเฉพาะในทองถิ่น ทั้งในบทบาทของบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนการสรางงานสรางอาชีพดวยตนเอง การดําเนินกิจกรรมของหลักสูตรโดยเฉพาะ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังเปนการชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่บริการใหดียิ่งขึ้น
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยประชากรใน
เขตสามจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นการดําเนินงานของ
หลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในสวนการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในทองถิน่
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิ ช าพื้ น ฐานและวิ ช าเฉพาะ ประกอบด ว ยวิ ช ากลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน เปดสอนโดยสาขาวิชาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา คณิตศาสตร กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร
และกลุมวิชาเฉพาะ (บังคับ และเลือก) เปดสอนโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร สําหรับวิชาโครงการ
พิเศษดานการเกษตร วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอนโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน โดย
หลักสูตรตางๆ ในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
วิชาเลือกเสรี เปดสอนใหกับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียน จากทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งจะตองประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ฝายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการจัด
รายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง
ผู เ กี่ ย วข อ งตั้ ง แต ผู บ ริ ห ารและอาจารย ผู ส อน ซึ่ ง อยู ต า งสาขาวิ ช า เพื่ อ กํ า หนดเนื้ อ หา
และกลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรู
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิตบัณฑิตใหมคี วามรูและทักษะวิชาชีพดานการเกษตร สามารถจัดการและพัฒนา
อาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึงคุณคาและภูมิปญญาทองถิ่น มีโลก
ทัศนกวาง มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธที่ดี และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ภาคการเกษตรเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ถึงแมปจจุบันการพัฒนาจะ
มุ ง สู อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น แต อุ ต สาหกรรมที่ ยั่ ง ยื น สํ า หรั บ ประเทศไทยต อ งเป น อุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร นอกจากนี้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตประชาชนสวนใหญยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม แตยังตองการความรูความเขาใจอีกมากเพื่อจัดการการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้ง
การสรางมูล คาเพิ่ม และกระจายผลผลิ ต เพื่อสรางรายได และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ งคือ
ความสนใจที่ จ ะประกอบอาชี พทางการเกษตรของคนรุ น ใหมน อยลง ทั้ ง ๆ ที่ พื้น ฐานครอบครั ว
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม และประเทศไทยมี ท รั พ ยากรและสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมกั บ
การเกษตรเปนอยางยิ่ง ซึ่งทุกภาคสวนตองหันกลับมาใหความสนใจ การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความ
เข า ใจ และทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นศาสตร เ กษตรอย า งแท จ ริ ง เรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง สามารถประยุ ก ต
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อพัฒ นาการผลิต มีความรู ในการจั ดการฟารม และความรูและแนวคิดเป น
ผู ป ระกอบการ มุ ง ให บั ณ ฑิ ต สามารถสร า งงานสร า งอาชี พ ได ตลอดจนสามารถเป น ผู นํ า ในการ
พัฒนาการเกษตรในทองถิ่นใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมซึ่ง
เปนเปาหมายที่สําคัญของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต
เพื่อใหเปนผูมีสมรรถนะดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพเกษตร
2) มีความรอบรูในดานการเกษตร ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางและ
เปนระบบ สามารถนําไปประกอบอาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม และศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3) สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา บริหารจัดการ และสรางสรรคพัฒนางาน หรือ
อาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยใชความรูดานการเกษตรและสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
4) สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได ทุกระดับอยางเหมาะสม พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
5) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสาร และ
การพัฒนาอาชีพรวมทั้งการเรียนรูอยางตอเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) ปรับ ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรใหมี
มาตรฐานไมต่ํากว าเกณฑที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ระยะเวลาที่ กํ า หนดโดยอิ ง 2) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.
2) ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
ตามตั ว บ ง ชี้ ที่ กํ า หนดอย า ง
สม่ําเสมอ

1) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับ ความต อ งการของทองถิ่น และ
ให ทั น กั บ การเปลี่ ยนแปลงใน
ปจจุบันและอนาคต

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการของสถานประกอบการใน
วิ ช า ชี พ ที่ เ กี่ ย ว ข อง แ ล ะ
ความกาวหนาทางวิชาการ

3) พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
สายสนับสนุน และสื่อการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐาน เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

1) ส นั บ ส นุ น บุ ค ล ากรให
ศึกษาตอ รวมประชุมวิชาการ
ฝกอบรม เพื่อพัฒ นาจัด การ
เรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการแกสังคม
2) จัด หาสื่อ วั สดุ อุปกรณที่
เกี่ยวของใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
1) ส ร า งเครื อ ข า ยคว าม
รวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่
มี ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ส า ข า
เกษตรศาสตร ทั้ ง ด า นการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การวิ จั ย
และบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) การเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
หน ว ยงานภายนอกมาให

4) สรางเครือขายความรวมมือการ
จั ด การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นา
นักศึกษากับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น เ พื่ อ มุ ง สู
เปาหมายของหลักสูตร

1) รายงานผลการประเมิ น
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบัณฑิตในสถาน
ประกอบการและหน ว ยงาน
ราชการ
2) ความพึงพอใจในทักษะความรู
ความสามารถในการทํ างานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
1) แผนพัฒนาของบุคลากร
2) รายงานสรุปผลการดํ าเนิ นงาน
ของหลักสูตรในดานการสอน วิจัย
และบริการวิชาการ

1) รายงานกิจ กรรมที่เกิดจาก
ข อ ต ก ล ง ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อื่ น ห รื อ
หน ว ยงานอื่น ด านการพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
เกษตรศาสตร
2 ) ร า ย ชื่ อ แ ห ล ง ฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ สหกิ จ
ศึกษา และการปฏิบัติการเสริม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

5) เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางด า นการ
สื่ อ สารภาษาสากลหรื อ ภาษา
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา
เพื่ อ สร า งโอกาสในการพั ฒ นา
ตนเองและการสรางเครือขายความ
รวมมือกับตางประเทศในดานการ
เรียนการสอน และการวิจัย

กลยุทธ
ความรูเพิ่มเติม
3) สรางความรวมมือในการ
เป น แหล ง ฝ ก ประสบการณ
วิ ช า ชี พ ห รื อ ฝ ก ส ห กิ จ
รวมทั้งการเรียนรูภาคปฏิบัติ
กับหนวยงานภายนอก
1) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ
ก า ร สื่ อ ส า ร ด ว ย
ภาษาต า งประเทศให กั บ
นักศึกษา และ/หรือ บุคลากร
2) ก ร ะ ตุ น แ ล ะ ส ร า ง
บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร เ รี ย น รู
ภาษาตางประเทศ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ในรายวิชา
3 ) ร า ย ง า น ก า ร เ ชิ ญ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาร ว ม
จัดการเรียนรูใหแกนักศึกษา
4 ) รายงานการศึ ก ษานอก
สถานที่
1) รายงานกิจกรรมการพัฒนา
ทั ก ษ ะ สื่ อ ส า ร ด ว ย
ภาษาตางประเทศ
2) รายงานกิจกรรมภายใตการ
สรางเครือขายความรวมมือกับ
ตางประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บหรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หรือ
เทียบเทา และใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2.3 สําหรับนักศึกษาตางประเทศ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ที่เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยไดดี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ความเข าใจในระบบการเรี ย นระดั บ อุ ด มศึ กษา การปรั บ ตั ว ในการเรี ย นระบบ
อุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
2.3.2 ความรู พื้น ฐานในสาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ไ ม เ พี ย งพอที่ จ ะเรี ย นรู ใ น
ระดับอุดมศึกษา การเรียนในสาขาเกษตรศาสตรซึ่งเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรประยุกต นักศึกษา
จึงตองมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรที่ดีพอสมควร
2.3.3 ปญหาทักษะในการสื่อสารภาษาไทยคอนขางต่ํา เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญเปน
ชาวไทยมุสลิมในทองถิ่นซึ่งใชภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจําวัน และใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จั ด อาจารย ที่ป รึ กษาจากสาขาวิ ช าเพื่อให คําปรึ กษาด านกระบวนการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และปญหาสวนตัว
2.4.3 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อแนะนํา ใหคําปรึกษาปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนและการ
ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
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2.4.4 ดําเนินการปรับความรูพื้นฐานโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ของ
นั ก ศึ ก ษาก อ นเข า เรี ย นในชั้ น ป ที่ 1 ดํ า เนิ น การโดยคณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย และสาขาวิ ช าอาจ
ดําเนินการปรับความรูพื้นฐานเสริมใหตามความเหมาะสม
2.4.5 ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตรตองจัดกิจกรรม
ใหนักศึกษาไดฝกทักษะดานการสื่อสารภาษาไทยโดยขอความรวมมือใหนักศึกษาใชภาษาไทยกลางใน
ชั้นเรียน หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมการใชภาษาไทยของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้นป
2560
2561
2562
2563
ระดับปริญญาตรี (4ป)
ชั้นปที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
40
ชั้นปที่ 3
40
40
ชั้นปที่ 4
40
รวม
40
80
120
160
จํานวนบัณฑิตที่คาดวา
40
จะสําเร็จการศึกษา

2564
40
40
40
40
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ

งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000

1. คาธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ 10,000 บาทตอภาค
การศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000
2,700 บาทตอป
รวมรายรับ
908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
1. เงินคงคลังรอยละ 20
2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
3. คาใชจายดําเนินงานรอยละ
40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560
181,600
363,200

งบประมาณ
2561
2562
2563
2564
272,400 406,800 544,800 544,800
544,800 813,600 1,089,600 1,089,600

363,200

544,800

813,600 1,089,600 1,089,600

908,000 1,362,000 2,043,000 2,724,000 2,724,000
40
80
120
160
160
18,160 18,160
18,160
18,160
18,160

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิตโดยใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่ว ไปหมวดวิ ช าเฉพาะ (กลุ มวิ ช าคณิต ศาสตร แ ละวิ ทยาศาสตร พื้น ฐาน กลุ มวิ ช าพื้ น ฐานเกษตร
กลุมวิชาเฉพาะดาน และกลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา) และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมี
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

96
21
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
17 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
2.4 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา
ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ดังนี้
30
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
1) บังคับเรียน
10
หนวยกิต
รหัสวิชา
2100101

ชือ่ วิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
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2) เลือกเรียน
2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111
2100116

หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

ไมนอยกวา 2

วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

ไมนอยกวา

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

6

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

ไมนอยกวา

6

สังคมภิวตั น
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

4101117
4101118
4102101

หนวยกิต

6

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ไมนอยกวา
ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

96

หนวยกิต

21

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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4102102
4103192
4103193
4140204
4140205
4140206

4140101
4140309
4140415
4144148
4151201
4152101

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
General Chemistry Laboratory 1
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
สถิติเบื้องตนสําหรับการเกษตร
Introduction to Statistics for Agriculture
จุลชีววิทยาสําหรับการเกษตร
Microbiology for Agriculture
คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับการเกษตร
Fundamental Mathematics for Agriculture
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร
หลักการผลิตพืช
Principles of Plant Production
ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร
Business and Laws in Agriculture
เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการเกษตร
New Technology for Agriculture
หลักการผลิตสัตว
Principles of Animal Production
งานชางเกษตร
Agricultural Engineering
หลักสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension

ไมนอยกวา

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
1)วิชาเฉพาะดานบังคับ
4140102 ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน
Basic Agricultural Practice
4140310 สัมมนาทางการเกษตร
Seminar in Agriculture
4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร
Experimental Design and Statistics for Agriculture

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
50 หนวยกิต
17 หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

17

4140312

การเปนผูประกอบการเกษตร*
Entrepreneur in Agriculture
4141201 ดินและการจัดการดิน
Soil and Soil Management
4143201 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ
Pests and Pest Management

4140103
4140208
4140313
4140314
4140417

4141202
4141303
4141304

4142301
4142302
หมายเหตุ

2)วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากกลุมวิชาตอไปนี้
หมูวิชาไมจัดเขาหมวดหมู เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การเกษตรเพื่องานอดิเรก
Agriculture as Hobby
ภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
Local Wisdom in Agriculture
เกษตรกรรมยั่งยืน*
Sustainable Agriculture
การแปรรูปและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร*
Processing and Value Adding of Agricultural Product
อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
Agricultural Meteorology and Irrigation
หมูวิชาปฐพีวิทยา เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility
การผลิตและการใชปุย
Fertilizer Production and Usage
การจัดการและอนุรักษดินเพื่อการเกษตร
Soil Management and Conservation for Agriculture
หมูวิชาพืชไร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ
Economic Field Crops Production
พืชอุตสาหกรรมภาคใต*
Industrial Plant of Southern Thailand
* หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
33

หนวยกิต
3(1-3-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4143202
4143203
4143204
4143305
4143306
4143307
4143308
4143409
4143410

4144349
4144350
4144351

4152202
4152303
4152304
หมายเหตุ

หมูวิชาพืชสวน เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ*
Economic Vegetable Crop Production
การผลิตไมดอกไมประดับ
Floriculture and Ornamental Plant Production
เห็ดและการผลิตเห็ด*
Mushroom and Mushroom Production
การเพาะเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคา
Orchid Culture for Commercial
การผลิตพรรณไมน้ํา
Production of Aquatic Plant
การเพาะปลูกพืชเครื่องเทศและสมุนไพร
Spices and Medicinal Plant Production
การปลูกพืชโดยไมใชดิน
Soilless Culture
การผลิตไมผลเศรษฐกิจ*
Economic Pomology Production
การออกแบบและการจัดสวน
Landscape Design and Gardening
หมูวิชาสัตวศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
การผลิตสัตวปกเศรษฐกิจ
Economic Poultry Production
การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
Ruminant Production
การผลิตแพะ
Goat Production
หมูวิชาสงเสริมการเกษตร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
สหกรณการเกษตร*
Agricultural Cooperatives
การจัดการฟารม*
Farm Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture
* หมายถึงรายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4152305

4140207

4140416
4140418
4140419

การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
Agriculture for Community Development
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
Pre-cooperative Education and Field Experience
in Agriculture
และ
โครงการพิเศษดานการเกษตร
Special Project in Agriculture
ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
Field Experience in Agriculture
หรือ
สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร
Cooperative Education in Agriculture

3(2-2-5)

1(90 ชั่วโมง)

3(1-4-4)
3(270 ชั่วโมง)
6(600 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ให เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั ก สู ต รของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ ยะลาโดยไม ซ้ํา กั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
4102101 เคมีทั่วไป 1
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
4140101 หลักการผลิตพืช
4140102 ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(0-3-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
18 หนวยกิต

20

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
4101117 ฟสิกสพื้นฐาน
4101118 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
4140206 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับการเกษตร
4144148 หลักการผลิตสัตว
4141201 ดินและการจัดการดิน
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/รายวิชา

4140205 จุลชีววิทยาสําหรับการเกษตร
4151201 งานชางเกษตร
4143201 การขยายพันธุพืช
เลือกในหมูวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต
รวม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/รายวิชา

4140204 สถิติเบื้องตนสําหรับการเกษตร
4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ
4140312 การเปนผูประกอบการเกษตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

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

18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา

4152101 หลักสงเสริมการเกษตร
4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร
เลือกในหมูวิชาปฐพีวิทยา 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาพืชสวนจํานวน 3 หนวยกิต
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา

4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร
4140310 สัมมนาทางการเกษตร
เลือกในหมูวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาสงเสริมการเกษตร 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาไมจัดเขาหมวดหมู 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาพืชไร 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาสัตวศาสตร 3 หนวยกิต
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา

4140415 เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการเกษตร
เลือกในหมูวิชาสงเสริมการเกษตร 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาพืชไร 3 หนวยกิต
เลือกในหมูวิชาไมจัดเขาหมวดหมู 3 หนวยกิต
4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ
วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
4140416 โครงการพิเศษดานการเกษตร
(กรณีเลือกฝกประสบการวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร)
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
15 หนวยกิต

19 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3(3-0-6)
9 หนวยกิต
1(90 ชั่วโมง)
3(1-4-4)
13 หรือ16 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา
2100101

2100102

รหัสวิชา/รายวิชา

4140418 ฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
หรือ
4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(270 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)
3 หรือ 6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
1) บังคับเรียน
10 หนวยกิต
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสํ าคั ญของภาษาไทยในฐานะเป น เครื่ องมือในการสื่ อ สาร ฝ กทั กษะใช ภ าษา ใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยาง
มีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรม และมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of language
in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of language in formal
and informal communication, conducting informative presentation, giving opinion,
suggestion and rational criticism, study of problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลั ก เกณฑ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และการเขี ย น เพื่ อ ให พู ด และเขี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตาม
มาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak and write
effectively, practice of speaking both individual and groups and criticizing for
improvement, practice of plot writing, essay and article writing with the emphasis
on standard language used in a certain writing and practice in criticizing
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2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ
การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่
การถามและการใหขอมูล การติด ตอสื่อสารทางโทรศัพท และการแสดงความคิด เห็ น พัฒนา
ทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ แหล ง ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช น การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking, reading
and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-taking, selfintroduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on the
telephone and expressing opinion; development of skills in using tools and
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper and
information technology for communicative development

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและ
การพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily life
such as greeting, saying thanks and simple introduction emphasizing on listening
and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายู
เพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การให
คําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing skills in
daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of Melayu
conversations in different situations; self-introduction, greeting, leave-taking, giving
suggestion, inquiring information nationally and internationally as well as practice
of simple sentence writing
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2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ
รวมถึงการศึกษาวั ฒ นธรรมประเพณีของประเทศเจ าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต อ ง
เหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to working
performance and career fields, studying on customs and traditions of English
speaking countries including appropriate social etiquette

2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิด
การสื่ อสารอยางมีประสิทธิภ าพถูกตองตามหลั กเกณฑ ทั้งในชีวิ ตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, reading
and writing in order to communicate effectively in accordance with the rules;
both for daily life and career as well as presenting, providing knowledge,
analyzing opinion, and suggesting through process of academic research
effectively and be able to use in various situations which is beneficial to the
career and daily life

2100103

2) เลือกเรียน
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคํา
ไทยผิ ด ไปจากกฎเกณฑ เก็บ รวบรวม วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บคํ าที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จาก
กฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล แนวทางการแกไขและเผยแพร การอานและการเขีย นคําไทยให
ถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors which affect to
misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and comparing the words
that are usually incorrectly in read and written, discussing, summarizing, solution
finding and promoting the correct reading and writing Thai words
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2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝ ก การพู ด ทั้ ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอาน
จับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English , practice of
speaking both individual and groups, efficient class presentation and reading
practice; reading for comprehension; reading newspapers, advertisements, and
websites

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่
เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different fields and
development of writing skill emphasizing on correct forms and functions for
educational and career purposes such as writing a letter, filling in an application
form, writing a report, etc.

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เขาด ว ยกัน และศึกษาสํ านวนภาษามลายู ฝ กนํ าเสนอขอมูล ในเชิ งให ความรู ขอคิ ด เห็ น เพื่ อ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on basic
sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, practice of
giving information and expressing opinions in accordance with social context
application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทัก ทาย การถามทุ กข สุ ข การแนะนํ า แบบง ายๆ ฯลฯ โดยเน น ทั กษะการฟ งและการพู ด ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
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Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations such as
greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and speaking skills and
be able to apply in communicating with native speakers
2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes, practice of
listening, speaking, reading and writing skills to understand generality in daily life
and be able to apply in communicating with native speakers

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พูด อา น และเขี ย นภาษาอัง กฤษ โดยใช ส ถานการณจ ริ ง ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and writing English
through real situations in related careers; practice of thinking skills, problem
solving analyzing and decision making skills for daily life and future career
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

2100112

6 หนวยกิต

วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิ งบวกเห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being optimistic,
self-appreciated and also other surroundings, multicultural adjustment, emotional
quotient for living and coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social
regulations, and agreement for peaceful coexisting in society
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2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรู
ความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective,
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, techniques,
and methods in creating and applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสํ าคัญของสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ตลอดชีวิ ต แหล ง
สารสนเทศ และการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อ
การศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life long learning,
information sources and accessing, information searching and collecting method
for self-access learning, presenting finding results by using standard forms and
steps

2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญ
 หาและพัฒนา
ปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน
มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and information
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual
developing, life and society, moral and ethics development based on religious
precepts, peaceful life and society, different worldview perception, advantages
and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning
of life to be a perfect human being and leading to a peaceful life and society
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2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self-Development
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการ
ความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence
process and self- development, emotional intelligence and ethics development,
prevention and stress managing, human relations creating, teamwork and conflict
managing

2100120

สุนทรียภาพของชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอน
การเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า จากการรํ า ลึ ก ความคุ น เคยและนํ า เข า สู ค วามซาบซึ้ ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and movement
perception towards visual arts, arts, music arts and performance through
perception process of value, recognition, familiarity which lead to appreciation
and obtaining experiences of aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

2150101

6 หนวยกิต

สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ
ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai society;
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting on
the changing of society in various dimensions including culture, tradition,
economics and political affairs
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2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ระบวนการจั ด การด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of sufficiency
economy philosophy; utilizing appropriate technology for living in local
community

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important elements of life
skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, positive
thinking, analytical thinking and emotional intelligence; development of
interpersonal relationships and communication, self-management skills and
stress management; emphasis on public mindedness and public consciousness
in order to be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดํ าเนิน ชีวิ ตในสั งคมสมัย ใหมเ กี่ย วกับการ
วิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอ
สังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies concerning
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social responsibilities,
human relations and communication; decision making and problem solving in
daily life; emotional and stress management; activities for stress relief
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2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลั กษณท างสั งคม วั ฒ นธรรมทอ งถิ่น และวั ฒ นธรรมไทย ความสํ า คัญของมนุ ษ ย
สั ม พั น ธ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร า งจิ ต สาธารณะเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน
การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human relations,
human nature, psychological process; public consciousness creation in order to
build interpersonal relationship and community; self-development for the
advance in life and career; religious principles application to life and career
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต

4100101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชา
ซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and
interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in
daily life

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิ ธี การทางวิ ทยาศาสตร กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและการสงเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude; importance and
impact of science, technology and environment; health promotion for life quality
development

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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Introduction to computers, information technology; computer application in
daily life, data warehouse application; laws with ethics in using information
system and its security system
4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณ
ไฟฟา หลั กการทํางานของเครื่ องใช ไฟฟาประเภทตางๆ พลั งงานในการดํ ารงชีวิ ต ระบบการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity generation, electric
circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical devices, energy
for living; human organ systems, heredity; chemical using in daily life; using
microorganism in food industries; agricultural and industrial production
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการ
เลื อ กกี ฬ าให เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คล หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการเล น กี ฬ าเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น การนํ า ทัก ษะด า นกี ฬา การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต โดยการเล น กีฬ าและ
การละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition;
principles and how to choose sports for its individual potential; conduct of
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and society;
injury prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill and
developing life quality with sports and traditional games; personality
development promoting leadership
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
4101117

4101118

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
ระบบหน ว ย ปริ ม าณทางฟ สิ ก ส แ ละการวั ด แรงและการเคลื่ อ นที่ง าน พลั งงานและ
โมเมนตัม ความรอนและการถายโอนความรอน สมบัติของสสาร เสียงและทัศนศาสตร ไฟฟา
แมเหล็กไฟฟา และการประยุกตฟสิกสยุคใหมเบื้องตน
Unit system, physic quantity and measurement, force and motion, work
energy and momentum, heat and transferring, properties of matters, sound and
optics, electrostatics, magneto statics and modern physics
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Physics Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอน หรือวิชาบังคับรวม : 4101117 ฟสิกสพื้นฐาน
Pre-requisite or Co-requisite: 4101117 Fundamental Physics
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส สภาพสมดุลของมวล การตกอยางอิสระ การ
เคลื่อนที่วิถีโคง ความจุความรอนจําเพาะของวัตถุ ความหนืด กฏของฮุกส การใชมัลติมิเตอร กฏ
ของโอห ม การศึกษาคุณสมบัติ ของเลนส การวัด สนามแมเ หล็กโลก โดยอาศัยเครื่องมือการ
ทดลองจากหองปฏิบัติการหรือที่ประดิษฐขึ้นตามความเหมาะสม
Laboratory of measurement of physics quantities, equilibrium of mass, free
falling, projectile motion, heat capacity of materials, viscosity, Hooke's law, the
use of multimeter, Ohm's law, the properties of lens, and the measurement of
earth's magnetic field by using apparatuses tool from laboratory or invention

4102101 เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Chemistry 1
โครงสร างอะตอม ตารางธาตุ พัน ธะเคมี ปริ มาณสารสั มพัน ธ ของเหลว สารละลาย
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย และเคมีสิ่งแวดลอม
Atomic structure, periodic table, chemical bonds, stoichiometry, liquid
solution, chemistry equilibrium, acid-base, organic chemistry and environmental
chemistry
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4102102

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ตองสอบผานกอน หรือวิชาบังคับรวม: 4102101 เคมีทั่วไป 1
Pre-requisite or Co-requisite: 4102101 General Chemistry 1
เทคนิคเบื้องตนในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคการแยก
สาร การกรอง การตกผลึ ก การกลั่ น การใช ตั ว ทํา ละลาย และโครมาโทกราฟ การเตรี ย ม
สารละลาย ปฏิบัติการเกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรียเบื้องตน และการหาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา
Basic of technical for chemistry laboratory, safety in the laboratory,
separation technique, filtration, crystallization, distillation, using solvent and
chromatography, preparing the solution, acid–base laboratory, preliminary tests
organics and the determination of dissolved oxygen

4103192

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต
เซลล และเนื้ อเยื่ อ เมแทบอลิ ซึม พัน ธุ ศ าสตร กลไกของวิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methods, properties of organisms, levels of organization,
chemistry of life, cell and tissue, metabolism, genetics, evolutionary
mechanisms, biodiversity, structure and function of plant and animal, ecology
and behavior

4103193

1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอน หรือวิชาบังคับรวม : 4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
Pre-requisite or Co-requisite: 4103192 Fundamental Biology
การใช ก ล อ งจุ ล ทรรศน สารประกอบเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล การแบ ง เซลล เนื้ อ เยื่ อ
เมแทบอลิซึม กระบวนการตาง ๆ ในพืช กระบวนการตางๆ ในสัตว พฤติกรรมและการปรับตัว
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ
Microscope techniques, chemical composition of living things, cell and cell
division, tissue, metabolism, structure and function of plants and animals,
behavior and adaptation, evolution and biodiversity, genetic inheritance and
ecosystem
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4140204

สถิติเบื้องตนสําหรับการเกษตร
3(3-0-6)
Introduction to Statistics for Agriculture
ความหมาย ระเบียบวิธีทางสถิติ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การแจงแจงความถี่ การวัด
แนวโน มเข าสู ส ว นกลาง การวั ด การกระจาย ทฤษฏี ก ารสุ มตั ว อย าง การประมาณค า การ
ตั้ ง สมมติ ฐ านและการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน การวิ เ คราะห
ความสัมพันธ การถดถอยอยางงาย การทดสอบไค- สแควร ตัวอยางการใชสถิติในการเกษตร
Definition, statistic methodology, descriptive and inferential statistics,
frequency distribution, measures of central tendency, measure of dispersion,
sampling theory, estimation, hypothesized and hypothesis test, analysis of
variance, correlation analysis and simple regression, chi-square tests, examples
of using statistic in agriculture

4140205

จุลชีววิทยาสําหรับการเกษตร
3(2-2-5)
Microbiology for Agriculture
รายวิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 410319 ชีววิทยาพื้นฐาน
Pre-requisite and co-requisite :
410319 Fundamental Biology
โครงสรางของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต ประเภทของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงและ
การเติบโตของจุลินทรีย จุลินทรียและกิจกรรมจุลินทรียที่เกี่ยวของกับวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว จุลชีวิทยาที่เกี่ยวของกับดิน-ปุย และ โรคพืช
Structure of prokaryotic and eukaryotic cells, types of microorganism,
microorganism culture and its growth, microorganism relevant to post-harvesting,
soil and fertilizer and plant diseases

4140206

คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับการเกษตร
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics for Agriculture
หนวยและการเปลี่ยนหนวย ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร อัตราสวนและรอยละ ลําดับและ
อนุกรม ความนาจะเปน และการประยุกตใชคณิตศาสตรกับงานดานเกษตร
Unit and unit changing, real number system, logic, ratio and percentage,
ordinal and series number, probability, and application of mathematic for
agriculture perspective
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2.2 กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร
4140101

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

หลักการผลิตพืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Production
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของราก
ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืช การเจริญเติบโตและ
พัฒ นาการของพืช ป จ จั ย ที่มีอิทธิ พลตอการเจริ ญเติ บ โตและพัฒนาการของพืช การจํ าแนก
ประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบตางๆ การปฏิบัติ
บํารุงรักษา การขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
Characteristics of plant morphology and anatomy, structure and function
of roots, stems, leaf, flower and seed, metabolism in plants, growth and
development of plants, factors influencing growth and development for plants,
plant classification, selection criteria of crops, principles and methods of
planting, cultivation practices, propagation, harvesting and postharvest
practices

4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร
3(2-2-5)
Business and Laws in Agriculture
ความสํ าคัญของธุ รกิจเกษตร องคประกอบและประเภทของธุ รกิ จเกษตร สิ นเชื่ อเพื่ อการเกษตร
ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปญหาธุรกิจเกษตรและแนวทางปองกันแกไข กฎหมายและขอบังคับ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร องคกรที่มีบทบาทตอการกําหนดมาตรฐานของสินคาเกษตรทั้งของไทยและสากล
มาตรฐานสินคาเกษตร
Importance of agribusiness, components and types of agribusiness,
agricultural credit, considerations for agricultural investment, agribusiness
problems and how to prevent and solve the problems, laws and regulations
relevant to agriculture, organization that is responsible to determine the
standard of agricultural products both in Thailand and International, standard of
agricultural products
4140415

เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการเกษตร
3(3-0-6)
New Technology for Agriculture
ความจําเปนและความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชสําหรับการเกษตร ตัวอยาง
การนํ าเทคโนโลยี ด านต า งๆ มาใช กั บ การเกษตร เช น เทคโนโลยี ชี ว ภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีวิศวกรรมและเครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเซนเซอร และเทคโนโลยี
อวกาศ
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Necessity and importance of applying new technologies in agriculture,
examples of new technology utilizations for agricultural purposes such as
biotechnology, nanotechnology, engineering and mechanical technology,
information technology, sensor technology and space technology
4144148

หลักการผลิตสัตว
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ความสํ าคัญของการเลี้ ย งสั ต ว ป จ จั ย ที่มี ผ ลต อการเลี้ ย งสั ต ว พัน ธุ สั ต ว และลั กษณะ
ประจําพันธุ หลักพื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว การ
เลี้ยงสัตวในระยะตาง ๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและรักษาโรคสัตว การจัดการ
ฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีที่
จําเปนในการเลี้ยงสัตว
Importance of animal husbandry, factors affecting livestock production,
species and characteristic of animals, principles of animal breeding, types and
kinds of animal raising, animal husbandry in various stages, feed and feeding,
protection and control of animal diseases, farm management for animal
production, marketing and animal processing, accounting livestock

4151201

งานชางเกษตร
3(1-4-4)
Agricultural Engineering
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือเกษตร ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ ทักษะเบื้องตน
เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ การติดตั้งทอสงน้ําเพื่อการชลประทานในฟารม การซอมหรือกอสรางใน
ฟารม เครื่องยนตและงานไฟฟาในฟารม การประดิษฐเครื่องมืออุปกรณในฟารม
Agricultural tools utilization and maintenance, safety in using agricultural
tools, basic skills about welding, water pipe setting for irrigation, repairing or
building in the farm, engine and electrical working on the farm, farm equipment
invention

4152101 หลักสงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ปรัชญา และความสําคัญในการสงเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิค
สงเสริมการเกษตร จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ การวางแผนและดําเนินการประเมินผลสําเร็จ
ของการสงเสริมการเกษตร
Definition, philosophy and importance of agricultural extension, principles
of agricultural extension, psychology and interpersonal relations, planning and
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evaluation of agricultural extension
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
1) วิชาเฉพาะดานบังคับ

50
17

หนวยกิต
หนวยกิต

4140102 ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน
1(0-2-1)
Basic Agricultural Practice
ฝกทักษะพื้นฐานทางดานการเกษตรในสถานศึกษา เชน การปลูกและดูแลรักษาพืชผัก
สวนครั ว และไมด อกไม ป ระดั บ แปลงอย างงาย การใช การจั ด เก็ บ และบํ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ
เครื่องมือเกษตร
Basic practicing skills in agriculture such as vegetable crop, flower and
ornamental plant growing in uncomplicated way, usage, maintenance and
storage of agricultural tools
4140310 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-2-1)
Seminar in Agriculture
คนควาเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัยและหลากหลายในหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตร
อานเชิงวิเคราะห เรียบเรียงเปนบทความ นํามาเสนอในที่ประชุม และรวมอภิปราย
Searching of recent varieties of interest topic in agriculture, critical reading,
academic paper writing, presentation and discussion
4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร
3(2-2-5)
Experimental Design and Statistics for Agriculture
หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาดเคลื่อนของการทดลองและการควบคุม การ
วางแผนการทดลองแบบตางๆ ไดแก แผนเชิงสุมสมบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณ การทดลอง
แบบแฟคตอเรียล การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหความแปรปรวน
รวม รวมทั้งการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหสถิติ
Principles of experimental design, error of experiment and its control,
experimental designs such as completely randomized design, randomized
complete block design, factorial experiment, comparison of mean, analysis of
variance, including use of statistical analysis software
4140312 การเปนผูประกอบการเกษตร
3(2-2-5)
Entrepreneur in Agriculture
การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรคุณภาพ การออมและการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเปนผูประกอบการเกษตร แนวคิดการเปนผูประกอบการเกษตรที่ดี รูปแบบแผนธุรกิจเกษตร
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การจัดทําแผนธุรกิจการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ หลักเบื้องตนในการบริหารงานธุรกิจเกษตรที่มี
คุณภาพ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการเกษตร
Life destination planning by quality cycle, saving and investments, laws
relevant to agricultural entrepreneurship, concept of the best agricultural
entrepreneurship, agribusiness planning types, principles of quality agribusiness
administration, applications of sufficiency economy theory in agricultural
enterprises
4141201 ดินและการจัดการดิน
3(2-2-5)
Soil and Soil Management
ความสํ าคัญของดิ น องคป ระกอบของดิ น และบทบาทต อการเจริ ญเติ บ โตของพืช การ
กํ า เนิ ด และพั ฒ นาของดิ น สมบั ติ ท างกายภาพ เคมี แ ละชี ว ภาพของดิ น และการจั ด การ
สารสนเทศดินไทยและการใชประโยชน ลักษณะทั่วไปของดินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
(ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) และการจัดการเพื่อเพาะปลูกพืช
Importance of soil, soil components and their role in plant growth, soil
genesis and development, physical, chemical and biological properties of soils
and their management, soil information and the usage in Thailand, general aspect
of soil in three southernmost provinces of Thailand (Yala, Pattani and Narathiwat)
and their managements for plant cultivation
4143201 การขยายพันธุพืช
3(2-2-5)
Plant Propagation
หลักการขยายพันธุพืช ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการขยายพันธุพืช โรงเรือนและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยใชเมล็ด และสวนอื่นๆ ของพืช ไดแก
การแบง การแยก ตัดชํา การตอน การติดตา การตอกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Principles of plant propagation, factors affecting success in plant propagation,
green house and tool for plant propagation, plant propagation by seed and
other plant parts such as division, separation, cutting, layering, budding, grafting,
inarching and plant tissue culture
4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ
3(2-2-5)
Pests and Pest Management
ประเภทของศัตรูพืชและผลกระทบตอการผลิตพืช การควบคุมและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธี
เขตกรรม วิธีกล วิธีกายภาพ การใชสารเคมี ชีววิธี วิธีผสมผสาน และอื่นๆ ภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการศัตรูพืช
Types of pests and their effects on crop production, pest control and
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eradication by cultural practices, mechanical, physical, chemical, biological
methods, integrated pest management and other methods, local wisdom and
new technology in pest management
2) วิชาเฉพาะดานเลือก
ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
โดยเลือกจากหมูว ิชาตอไปนี้
หมูวิชาไมจัดเขาหมวดหมู เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4140103

การเกษตรเพื่องานอดิเรก
3(1-3-5)
Agriculture as Hobby
ความเขาใจเกี่ยวกับงานเกษตร ตัวอยางผลงานเกษตรสรางสรรค เกษตรสรางสรรคกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การออกแบบประยุกตงานเกษตรสรางสรรคเพื่อการผอนคลายและสราง
รายไดเสริม
Understanding on agricultural works, samples of creative agriculture;
creative agriculture with quality of life, application of designing creative
agricultural job for relaxation and making extra income

4140208

3(3-0-6)
ภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
Local Wisdom in Agriculture
ความหมายของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นการเกษตร
การศึกษาองคความรูและถอดบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการเกษตร การวิเคราะห
และประยุกตตอยอดองคความรู
Definition of local wisdom, importance of agricultural local wisdom, studying
and translation of lessons learned on agricultural local wisdom, analyzing for
further application

4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Agriculture
หลั กการ และแนวคิด เกี่ ย วกับ เกษตรยั่ งยื น ระบบเกษตรไทยในอดี ต ป จ จุ บั น และ
อนาคต สถานการณความมั่นคงทางดานอาหารของโลกและประเทศไทย เกษตรทางเลือกรูปแบบ
ตาง ๆ เชน เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสม
เกษตรสรางสรรค เกษตรทฤษฎีใหม การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร
Principles and concepts of sustainable agriculture, Thai agricultural system in
the past, present and future, food security situation of the world and Thailand,
alternative agriculture in several patterns such as integrated agriculture, organic
agriculture, natural agriculture, agro-agriculture, good agricultural practices,
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creative agriculture and the new theory agriculture, application of sufficient
economy philosophy to agriculture
4140314 การแปรรูปและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรการ*
3(2-2-5)
Processing and Value Adding of Agricultural Product
ความสําคัญของการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร หลักและวิ ธีการแปรรู ปผลผลิต ทาง
การเกษตร การใชสารปรุงแตง และการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
Importance of agricultural product processing, principles and method of
agricultural product processing, use of seasoning agent and value adding of
agricultural products
4140417

อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Meteorology and Irrigation
หลักการเบื้องตนของอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต ปจจัย
ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตร ชลประทานรูปแบบตางๆ ในแปลงเพาะปลูก และหลักการ
ใชน้ําเพื่อประโยชนตอการปลูกพืชอยางมีประสิทธิภาพ
Basic principle of meteorology, the weather of Thailand, especially in south
of Thailand, effect of climate on agriculture, various irrigation techniques in the
field crop production, principle of water use efficiency
หมูวิชาปฐพีวิทยา เลือกเรียนไมนอยกวา 3

หนวยกิต

4141202

ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2-5)
Soil Fertility
ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต พื ช บทบาทหน า ที่ ข องธาตุ อ าหารพื ช
ธรรมชาติของธาตุอาหารพืชในดินและความเปนประโยชนตอพืช การประเมินระดับความอุดม
สมบูร ณของดิน วิธีการตรวจสอบระดับธาตุอาหารพืชในดินและพืช การปรั บปรุงความอุด ม
สมบูรณของดินเพื่อการเพาะปลูกพืช
Factors affecting plant growth and yield, role and function of plant
nutrients, nature of plant nutrient elements in the soil and their availability to the
plant, soil fertility assessment, method of determining nutrient levels in soil and
plant, soil fertility improvement method for growing plant

4141303

การผลิตและการใชปุย
3(2-2-5)
Fertilizer Production and Usage
บทบาทของปุยตอการผลิตพืช สถานการณการผลิต การตลาด และการใชปุยของโลก
และของประเทศไทย ประเภทแหลงที่มาและสมบัติทางเคมีของปุยเคมี กระบวนการผลิตปุยเคมี
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และการผสมปุยเคมีใชเอง การผลิตและใชปุยอินทรีย หลักและวิธีการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบของการใชปุยตอสิ่งแวดลอม
Role of fertilizer on plant production, situation of production, marketing
and utilization of fertilizer around the world and focus in Thailand, types, origin
and chemical properties of chemical fertilizer, processes of chemical fertilizer
production, common chemical fertilizer blending on the farm, organic fertilizer
production and usage, principles and methods of efficiency fertilizer usage
4141304 การจัดการและอนุรักษดินเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Soil Management and Conservation for Agriculture
ทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดินของไทย สภาพปญหาของ
ทรั พ ยากรดิ น ของประเทศไทยในป จ จุ บั น ดิ น ที่ มี ป ญ หาชนิ ด ต า งๆ และการจั ด การเพื่ อ การ
เพาะปลูกพืช เชน ดินกรด ดินกรดจัด ดินทรายจัด ดินตื้นหรือดินลูกรัง ดินที่มีอิทธิพลเกลือ และ
ดินอินทรีย การจัดการดินเพื่อปองกันและแกปญหาดินเสื่อมโทรม
Soil resources and the environments relevant to soil resources, recent
problem situations of soil resources of Thailand, problem soils such as acid and
acid sulfate soil, sandy soil, skeletal soil, salt affect soils, organic soil and their
managements for growing plant, soil management to prevent and solve soil
degradation
หมูวิชาพืชไร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4142301

การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Field Crops Production
ความสําคัญของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ พฤกษศาสตร แหลงกําเนิด แหลงปลูก พันธุ
และการปรับปรุงพันธุ การปลูกและดูแลรักษา การแปรรูปและการใชประโยชนพืชไรเศรษฐกิจที่
สําคัญ เชน ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง
Importance of economic field crops, botanical, center of origin, center of
growing, variety and breeding, growing and cultivation practice, processing and
utilization of important economic field crop such as rice, corn, sugar cane and
cassava

4142302

พืชอุตสาหกรรมภาคใต
3(2-2-5)
Industrial Plant of Southern Thailand
ความสํ า คั ญ ของพื ช อุ ต สาหกรรมภาคใต ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร พั น ธุ แ ละการ
ขยายพันธุ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
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ผลผลิตและการแปรรูป สถานการณการผลิต และการตลาดในปจจุบัน
Importance of industrial plant of southern Thailand, botanical
characteristics, variety and propagation, appropriate environment for their
growth, planting and cultivation practices, harvesting and processing, current
situation of production and marketing
หมูวิชาพืชสวน เลือกเรียนไมนอยกวา
4143202

9 หนวยกิต

การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Vegetable Crop Production
ชนิดและลักษณะทั่วไปของพืชผัก สภาพแวดลอมที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
พืชผัก เมล็ดพันธุผักและสวนขยายพันธุอื่น การปลูกพืชผักรูปแบบตางๆ เชนการปลูกผักโดยไม
ใชดิน การปลูกผักอินทรีย การทําสวนผักยุคใหม ศัตรูผักและการควบคุม การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
Types and general characteristics of vegetable crops, essential
environment for the growth and yield of vegetable crops. seed of vegetable
crops and other propagating parts, various kinds of growing vegetable crop such
as soilless culture, organic culture, modern vegetable crop gardening, pests and
their controls, harvesting and postharvest handling, and marketing

4143203 การผลิตไมดอกไมประดับ
3(2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plant Production
ความสํ า คัญและประโยชน ของไม ด อกไมป ระดั บ การจั ด แบ งประเภทของไมด อกไม
ประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ การเลือกพื้นที่ปลูก การขยายพันธุ การปลูก
การป องกัน จํากัด ศัต รู พืช การเก็บ เกี่ย วและการจั ด การหลังการเก็บ เกี่ย ว ตลาดและการจั ด
จําหนาย การเพิ่มมูลคาไมดอกไมประดับ
Importance and benefit of floriculture and ornamental plants, classification
of floriculture and ornamental plants, factors affecting floriculture and
ornamental plant production, cultivated area selection, propagation, planting,
pest protection and eradication, harvesting and postharvest handling, marketing
and distribution, value adding of flower and ornamental plants
4143204

เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom and Mushroom Production
ความสําคัญของเห็ดเศรษฐกิจ ชีววิทยาของเห็ดและการจําแนก ปจจัยที่จําเปนในการเพาะ
เห็ด การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดในกลุมเห็ดนางรม การแปรรูปและเพิ่มมูลคา
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Importance of economic mushroom, biology of mushroom and its
classification, factors need for mushroom culture, straw mushroom culture,
oyster mushroom group culture, processing and value adding
4143305

การเพาะเลี้ยงกลวยไมเพื่อการคา
3(2-2-5)
Orchid Culture for Commercial
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของกลวยไม สกุล
ของกลวยไมที่นิยมเลี้ยง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณการ
ขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาในการปลูกกลวยไมและการแกปญหา การบรรจุ
หีบหอและการจัดจําหนาย การประกวดและการตัดสินกลวยไม
History and importance of orchids. classification of orchid, genus of
popular orchids, factors influence its growth, nurseries and propagation tool,
orchid planting, problem for growing orchids and solving, packaging and
distribution, orchid contest and judging

4143306

การผลิตพรรณไมน้ํา
3(2-2-5)
Production of Aquatic Plant
ความสําคัญของการผลิตพรรณไมน้ํา ประเภทของไมน้ํา ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของไมน้ํา วิธีการขยายพันธุและการปลูก การบรรจุหีบหอ การขนสงและการจัดจําหนาย
Importance of aquatic plant production, types of aquatic plants, essential
factors for aquatic plant growth, propagation and planting of aquatic plants,
packaging, transportation, and marketing of aquatic plants

4143307

การเพาะปลูกพืชเครื่องเทศและสมุนไพร
3(2-2-5)
Spices and Medicinal Plant Production
ความหมายและความสําคัญของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประโยชนของพืชเครื่องเทศ
และสมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูกพืช การ
แปรรูป และการจําหนาย
Definition and importance of spices and medicinal plant, benefit of spices
and medicinal plant, botanical, planting, processing and distribution

4143308

3(2-2-5)
การปลูกพืชโดยไมใชดิน
Soilless Culture
ความหมายและความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน รูปแบบและระบบการปลูกพืช
โดยไมใชดิน วัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการปลูกพืชโดยไมใชดิน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกโดยไมใชดิน การปลูกและการดูแลรักษา การเตรียมสารละลาธาตุอาหารและการ
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จัดการสารละลายธาตุอาหารพืช แนวทางการปลูกพืชโดยไมใชดินเชิงธุรกิจ
Definition of soilless culture, the importance of soilless culture, systems
and patterns of soilless culture, factors that affects plant growth in soilless
culture, method of growing plant in soilless culture system, plant nutrient
solution preparation and its management, trend in growing plant in soilless
culture system for commercial purpose
4143409

การผลิตไมผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Pomology Production
ความสําคัญของไมผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุไมผลเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและ
การขยายพันธุ การสรางสวนไมผล; การวางผังสวน การปลูก การดูแลรักษาระยะเจริญเติบโต
ทางลําตน การเตรียมความพรอมเพื่อการออกดอกและติดผล การผลิตไมผลนอกฤดูกาล การ
เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจําหนายและการแปรรูปผลไม
Importance of pomology, botanical characteristics of important economical
pomology and their propagation, orchard construction, layout, planting,
vegetative period management, preparing for flowering and fruiting, off season
pomology production, harvesting and post harvest handling, distribution and
processing

4143410

การออกแบบและการจัดสวน
3(2-2-5)
Landscape Design and Gardening
ความสําคัญของการจัดสวน หลักการและแนวคิด ประเภทของการจัดสวน อุปกรณและพืช
พรรณที่ใชในการตกแตง การออกแบบและการจัดสรางสวนชนิดตาง ๆ การดูแลรักษา เชน การ
ตัดหญา การตัดแตงไมประดับ การใหน้ํา ใหปุย การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
Importance of gardening, principles and concepts of gardening, types of
gardening, equipments and plants for gardening, design and construction of
various gardens, garden maintenance such as mowing, pruning, watering,
fertilizing, pest protection and eradication

หมูวิชาสัตวศาสตร

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต

4144349 การผลิตสัตวปกเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Poultry Production
ความสํ า คั ญ ของสั ต ว ป ก เศรษฐกิ จ ป ญ หาและแนวทางแก ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สั ต ว ป ก
ประเภทของสัตวปก การคัดเลือกและการผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง อาหารและ
การใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรคสัตว การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตสัตว
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ปก และการผลิตสัตวปกที่สําคัญในทองถิ่น
importance of economic poultry, problems relevant to poultry and their
solutions, types of poultry, selection and breeding, housing and equipments,
feed and feeding, animal protection and medicine, using new technology for
poultry production, production of important local poultry
4144350

การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
Ruminant Production
ความสําคัญของการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง ประเภทและพันธุ การคัดเลือกและการผสมพันธุ
โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูสัตวเคี้ยวเอื้องในแตละประเภท อาหารและการใหอาหาร โรค
และสุขาภิบาล การจดสถิติและการทําบัญชี การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตสัตวเคี้ยว
เอื้อง
Importance of ruminant livestock, types and varieties, selection and
breeding, housing and equipments, ruminant raising, feed and feeding, disease
and sanitation, statistic record and accountancy, using new technology for
ruminant production

4144351

การผลิตแพะ
3(2-2-5)
Goat Production
ความสําคัญของการเลี้ ย งแพะ ประเภทและพัน ธุแพะ การคัด เลื อกและปรั บ ปรุ งพัน ธุ
โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูแบบตาง ๆ อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล
การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะ การตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี
Importance of goat production, types and varieties, selection and breeding,
housing and equipments, several types of goat raising, feed and feeding, disease
and sanitation, goat meat processing, marketing, statistic record and accountancy
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หมูวิชาสงเสริมการเกษตร เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4152202 สหกรณการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Cooperatives
ความหมาย ความสําคัญของสหกรณการเกษตร หลักการทางสหกรณ การใหสินเชื่อ การ
รวบรวมผลิตผล การจัดหาวัสดุอุปกรณทางเกษตรมาจําหนาย การแปรรูปและจําหนายผลิตผล
ของสหกรณ การสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
การเกษตร การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
Definition and importance of agricultural cooperatives, principles of
cooperative, credit, accumulation of agricultural product, agricultural equipment
providing for sale, processing and sale of agricultural product, agricultural
extension, rule and regulation of agricultural cooperatives, reporting of overall
operation
4152303

การจัดการฟารม
3(3-0-6)
Farm Management
หลั ก การจั ด การและทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร ที่ ป ระยุ กต ใช ในการจั ด การฟาร ม ขนาดและ
ลักษณะฟารม ปจจัยที่กําหนดประเภทฟารม หลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี การวางแผน การบันทึก
กิจการฟารมและระบบบัญชีฟารม การบริหารสินเชื่อเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
การควบคุมการดําเนินงานฟารมและการติดตาม การวิเคราะหผลการดําเนินงานฟารม หลักการ
ตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน และการศึกษาดูงานการจัดการฟารมรูปแบบ
ตาง ๆ
Management and economic theories that are adapted for farm
management, size and characteristic of farm, determinants of farm, good
agricultural practice, planning, operation farm note and account system, credit
management, agricultural machinery management, farming control and follow
up, analyzing farm operation, decision under risk or irregularity situation, study
tours are provided

4152304

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศ พื้นฐานบทบาทการใชสื่อตาง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกตใชสารสนเทศในการผลิตและการดําเนิน
ธุรกิจเกษตร
Information system, primary role using media, information system for
management, arranging information system for agriculture, application of
information for production and agricultural business
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4152305

การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Agriculture for Community Development
แนวคิดการพัฒนาและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน บทบาทความสัมพันธของการเกษตรตอวิถี
ชีวิตและชุมชน เกษตรสําหรับชุมชนเมือง เกษตรสําหรับชนบท กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนดวยการเกษตร ปญหาการพัฒนาการเกษตร กรณีศึกษาเกษตรพัฒนาและสรางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและศึกษาดูงาน
Concept development and community development theories, agricultural
function and agricultural relativity to life and community, agriculture for urban
community, agriculture for rural community, the paradigm of sustainable
community development, problems of agricultural development, case study of
progressive agriculture and agricultural economy in community, and educational
trip

2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

1(90 ชั่วโมง)
4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
Pre-cooperative Education and Field Experiment in Agriculture
หลั กการและแนวคิด เกี่ย วกับ สหกิจ ศึกษา กระบวนการและขั้น ตอนของสหกิจ ศึกษา
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคการสมัครงาน เชน การ
เลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ การเขียนรายงาน
วิชาการ เทคนิคการนําเสนอโครงการและผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน
Principle and concept of cooperative education, process of studying
cooperative education, regulation and rule relevant to cooperative education,
basic knowledge and trick to apply for the career job such as work place
selection, application letter writing and to be interviewed, necessary basic
knowledge for working in the workplace or company, quality administration
system, academic report writing, project and working result presentation,
personality development for working
3(1-4-4)
4140416 โครงการพิเศษดานการเกษตร
Special Project in Agriculture
วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร จัดทํารายงานผลการวิจัยเปนรูปเลม และเสนอผลงาน
หรือการประยุกตใชแนวคิดหรือทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อประกอบเกษตรกรรมที่เหมาะสม จัดทํารายงานการ
ดําเนินการ และนําเสนอ
Research in agriculture, writing and presentation research results, or
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application of related agricultural theory for appropriate agricultural career base,
report writing and presentation
4140418 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร
3(270ชั่วโมง)
Field Experience in Agriculture
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพสาขา
เกษตรศาสตร
Pre-requisite
: 4140207 Pre-cooperative Education and Field Experiment
in Agriculture
ฝกปฏิบัติ งานแบบมีสวนรวมดานเกษตรศาสตร ในหนว ยงานของรัฐหรื อเอกชนโดยนํ า
ความรู ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลั กสู ต รไปประยุกตอย างมีประสิทธิ ภาพ สามารถ
ปรับตัวใหเขากับกับองคกร และเรียนรูลักษณะงานภายในองคกร มีผูสอนงานและควบคุมการ
ปฏิบัติ งานในหนว ยงาน นิเทศการฝกงานโดยอาจารยประจําหลักสูต รและนําเสนอผลการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
Participatory practices in agriculture in government or private organization
by applying knowledge and skills gained from the university and doing it
effectively, ability to adapt oneself to the organization, there are supervisors in
the work place, visiting and giving supervision by agricultural inspectors, and
presenting experience of field practice
4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร
6(600ชั่วโมง)
Cooperative Education in Agriculture
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตร
Pre-requisite
: 4140207 Pre-cooperative Education and Field Experiment
in Agriculture
ปฏิบั ติงานเชิงวิ ชาการหรือวิช าชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนังงานชั่ว คราว ในหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน มีพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและอาจารยนิเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงาน และนําเสนอ
ผลงาน
Full time working like temporary working staff in government or private
organization, there are supervisors in the work place and also giving supervision
by advisor from the university, after complete working the student must send
working report and present
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
1.นางอิสริยาภรณ ดํารงรักษ
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตรอน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) (ปฐพีวิทยา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
University of Philippines
Los Banos, Philippines
ประเทศฟลิปปนส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยแมโจ

2528

วท.บ.(เกษตรศาสตร) (พืชศาสตร)
2.นางวิไลวัลย แกวตาทิพย
ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D. (Agricultural Education)
วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)

3.นางสาวอรุณี มวงแกวงาม
ผูชวยศาสตราจารย
4.นางสาวพรสวรรค เพชรรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
5.นายสมทบ เวทโอสถ
อาจารย

คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
(การผลิตสัตว)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
(พืชศาสตร)
วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
(การผลิตสัตว)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร) (พืชผัก)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
2560 2561 2562 2563 2564
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

2538
2558
2554
2542
2539
2535
2532
2542
2539
2556
2552
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
1.นางอิสริยาภรณ ดํารงรักษ
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตรอน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร) (ปฐพีวิทยา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
University of Philippines
Los Banos, Philippines
ประเทศฟลิปปนส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
มหาวิทยาลัยแมโจ

2528

วท.บ. (เกษตรศาสตร) (พืชศาสตร)
Ph.D. (Agricultural Education)

2.นางวิไลวัลย แกวตาทิพย
ผูชวยศาสตราจารย

วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
(การผลิตสัตว)
วท.ม. (พืชศาสตร)

3.นางสาวอรุณี มวงแกวงาม
ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ. เกษตรศาสตร (พืชศาสตร)

4.นางสาวพรสวรรค เพชรรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
5.นายสมทบ เวทโอสถ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
(การผลิตสัตว)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร) (พืชผัก)

3.2.3 อาจารยพิเศษ

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
2561 2562 2563

2564

2538
2558
2554
2542
2539
2535
2532
2542
2539
2556
2552

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

1.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
รองศาสตราจารย

Docteur (Plant Breeding)

2.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ. (เกษตรศาสตร)

University de Rennes I
(France)
ประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ
University of
Queensland
Auburn University
ประเทศออสเตรเลีย

M. Sc. (Agriculture)
Ph.D. (Animal and
Dairy Sciences)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
2560 2561 2562 2563 2564

2560
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
เลขประจําตัว
บัตรประชาชน

3.นายพินัย แกวจันทร
ปราชญชาวบาน

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

ปวส.แผนกชางโลหะ
วท.บ.เกษตรศาสตร
(ปริญญากิตติมศักดิ์)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
2560

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
2561 2562 2563
6

6

2) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
การฝกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรมีดังนี้
1) ฝกปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน เปนเปนรายวิชาอยูในกลุมวิชาเฉพาะดานบังคับที่นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ได ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษาปรับตัวและคุนเคยกับการปฏิบัติการภาคสนาม
ดานการเกษตร สรางความอดทน และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพการเกษตร
2) การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานการเกษตร หรือ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร ใน
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีทางเลือก 2 ทางใหกับนักศึกษา ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 เลือกฝก
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต เปนเวลาอยางนอย 270
ชั่วโมง และนักศึกษาตองเรียนรายวิชาโครงการพิเศษดานการเกษตรอีกหนึ่งรายวิชา จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4) ทางเลือกที่ 2 นักศึกษาเลือกฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 6 หนวย
กิต ตองฝกเปนเวลา 600 ชั่วโมง โดยไมตองเรียนวิชาโครงการพิเศษดานการเกษตร เนื่องจากการ
ฝกสหกิจนักศึกษาตองทําโครงการพิเศษอยูดวยแลว
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานทางด า น
การเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ทีค่ ณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแลววามีขอบขายงาน
ตรงตามเปาหมาย มีการนิเทศและติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพโดยอาจารยนิเทศที่ไดรับ
มอบหมาย สวนการฝกสหกิจ ใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ฝกแบบสหกิจศึกษา เสมือนเปนบุคลากรประจําของสถานประกอบการโดยอาศัยหลักวิชาที่เรียนมา
และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารยนิเทศที่ผานการฝกอบรมผูนิเทศสหกิจศึกษาตามหลักสูตรของ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
กอนฝกประสบการณวิขาชีพหรือฝกสหกิจ นักศึกษาตองเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและ
ฝกประสบการวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 1 หนวยกิต 90 ชั่วโมง นอกจากนี้นักศึกษาที่เลือก
เรี ย นวิ ช าฝ ก สหกิ จ ศึ กษาอาจได พั ฒ นาตนเองเพิ่ม เติ มซึ่ง จั ด โดยฝ ายวิ ช าการคณะ ประกอบด ว ย
ประเด็นสําคัญคือ การพัฒนาบุคลิกภาพ การแกปญหาเฉพาะหนา และการทํางานเปนทีม รวมทั้ง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่สัมพันธกับ
ลักษณะงานในสถานที่ฝก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) นักศึกษามีทักษะการเกษตรจากการฝกประสบการณวิชาชีพภายนอก
มหาวิทยาลัย จากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน โดยบูรณาการความรูที่เรียนมาในการฝกปฏิบัติ

6

2564
6

52

2) สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร สรางความสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สามารถแกปญหาและพัฒนางานได
4.2 ชวงเวลาการจัดฝกภาคสนามและฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการวิชาชีพเกษตร หรือฝกสหกิจศึกษาสาขาเกษตร ดําเนินการในภาค
เรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาชั้นป ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2560 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย หรือทําโครงงาน ในรายวิชา
โครงการพิเศษดานการเกษตร หรือการทําโครงงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกสหกิจ สําหรับรายวิชา
โครงการพิเศษดานการเกษตร จะเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนได 2 ลักษณะ คือ ทางเลือกที่ 1
นักศึกษาตองทําวิจัยในเรื่องที่สนใจและคํานึงถึงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน กระบวนการเรียน
การสอนเปนไปตามขอกําหนด ตามคูมือ ซึ่งประกอบดวยการกําหนดประเด็นวิจัย การพัฒนาเคาโครง
วิจัย การดําเนินการวิจัย รายงานผลการวิจัยดวยวาจา และ รายงานผลการวิจัยเปนรูปเลม โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย สวนทางเลือกที่ 2 นักศึกษาทําโครงการโดยนําแนวคิด หรือทฤษฎี
มาประยุกตสูการปฏิบัติ มีการจัดทําเคาโครงงานหรือแผนงาน การปฏิบั ติตามแผนและมีการเก็บ
ขอมูลจัดการขอมูลโดยใชสถิติอยางงาย การประเมินผลงาน และมีการรายงานผลการดําเนินงานดวย
วาจา และรายงานเปนรูปเลม โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา การจัดการเรียนการสอนทั้งสอง
ลักษณะมีอาจารยประจําวิชาเปนผูประสานงานจัดกระบวนการเรียนรู
กรณีที่นักศึกษาทําโครงงานหรืองานวิจัยในระหวางการฝกสหกิจ จะอยูภายใตการดูแลของ
ผูทรงคุณวุฒิในหนวยงานหรือสถานประกอบการรวมกับอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดฝกทําวิจัย หรือ โครงงาน เพื่อใหมีผลการเรียนรู ดังนี้
1) มีองคความรูและทักษะกระบวนการวิจัยหรือการทําโครงงาน
2) มีแนวคิดในการแกไขปญหา และพัฒนาดวยกระบวนการวิจัย
3) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยตอขอมูลหรือผลงานของตนเอง มีจรรยาบรรณ
ไมคัดลอกผลงานผูอื่น และตองแสดงการอางอิงเมื่อนําผลงานวิชาการหรืองานวิจัยของผูอื่นมาเปน
สวนหนึ่งของผลงานตนเอง
4) ใฝรูและสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5) สามารถคิดวิเคราะห คิดอยางเปนระบบ และรูจักวางแผนการทํางานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
6) สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล
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รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการวิจัยขัน้ พื้นฐาน
7) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น
8) สามารถนําเสนอผลงานดวยวาจา เอกสาร และ และสื่อผสม
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4)
5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษาเสนอประเด็นที่สนใจศึกษา และตรวจเอกสารในรายวิชาสัมมนาทางการเกษตร
เมื่อไดประเด็นที่สนใจศึกษาจึงใหจัดทําโครงการวิจัย หรือ โครงงาน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และมีอาจารยประจําวิชาเปนผูประสานงาน
2) มีการสอนหลักการและกระบวนการทําวิจัย หรือ โครงงาน โดยอาจารยที่รับผิดชอบ
รายวิชา หรือทีมอาจารย
3) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให คํ า แนะนํ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการวิ จั ย หรื อ
โครงงาน รวมทั้งการนําเสนอผล
4) จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการทํ า วิ จั ย หรื อ โครงงาน เช น
คอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี และ วัสดุอุปกรณภาคสนาม
5) มีการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยของนักศึกษาตามความจําเปน และ สนับสนุนให
มีการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาโครงการพิเศษดานการเกษตรกับงานวิจัยของอาจารย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัย หรือ โครงงาน โดยอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยประจําวิชา
2) ประเมินคุณภาพงานวิจัยหรือโครงงานจากการนําเสนอเคาโครง การนําเสนอผลดวยวาจา
และรูปเลมรายงาน โดยอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมิน

