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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตร  4 ปี
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก ปี 2560  เนื่องจากสภาวะการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกอยําง
รวดเร็ว ท าให๎ความต๎องการอาหารทางด๎านสินค๎าการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น แตํพ้ืนที่ท าการเกษตรกลับ
น๎อยลง  การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรจึงไมํสามารถกระท าได๎โดยการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิต แตํต๎องใช๎วิธี
เพ่ิมผลผลิตตํอพ้ืนที่  ดังนั้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการผลิตจึงมี
ความจ าเป็น  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มุํงเน๎นที่จะ
ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ทักษะและมีความเชี่ยวชาญทั้งด๎านการเกษตร การจัดการ  การบริหาร   
วางแผนการผลิตสินค๎าทางเกษตรสมัยใหมํที่ผนวกเอาความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ที่มีความก๎าวหน๎าใน
ปัจจุบันมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคที่เทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากขึ้น สามารถพัฒนาตํอยอดองค์ความรู๎ 
หรือประกอบอาชีพเป็นผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการเกษตรยุคใหมํ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม โดยรํางรายละเอียดใน
เลํมประกอบด๎วยข๎อมูล 8 หมวดคือ ข๎อมูลทั่วไป ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินงานและโครงสร๎างของหลักสูตร ผลการเรียนรู๎ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์
ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และประเมิน ปรับปรุง
การด าเนินงานของหลักสูตร  

คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบคุณผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานที่วิพากษ์ให๎ข๎อเสนอแนะ   
ในการปรับปรุงรํางหลักสูตรครั้งนี้ให๎มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
 
 
 
     ................................ ................................ 

     (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี มํวงแก๎วงาม) 
     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
   
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินงาน  และโครงสร๎างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู๎  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 56 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 74 
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 76 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 77 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 88 

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 90 
ภาคผนวก ข รายวิชาใช๎แทนกัน 135 
ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3241/2563 เรื่อง แตํงตั้ง 

คณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

13 

ภาคผนวก ง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4483/2563 เรื่อง แตํงตั้ง 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2563 

139 

ภาคผนวก จ หนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร  141 
ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงข๎อสังเกตของผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร          146 
ภาคผนวก ช      ตารางแสดงข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะของสภาวิชาการ           150 
ภาคผนวก ซ ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 154 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  : 25501571102878 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science  

    Program in Technology and Innovative Agriculture 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  
           (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร) 

   ชื่อยํอ : วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Science  

              (Technology and Innovative Agriculture) 
ชื่อยํอ : B.Sc. (Technology and Innovative Agriculture) 

 
3. วิชาเอก 
 ไมํมี 
 
4. จ านวนหน่วยกิต 

ไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได๎  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
6.2 เริ่มใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต๎นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  เห็นสมควรให๎เสนอ

หลักสูตรตํอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  วันที่ 10 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่.2./2565 เมื่อวันที่..15...เดือน..กุมภาพันธ์..พ.ศ. 2565 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่..1../2565…เมื่อวันที่…15…เดือน…มีนาคม…พ.ศ. 2565 

6.6 สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่..3.../..2565...เมื่อวันที่...25....เดือน..มีนาคม....พ.ศ.2565 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรหรือผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร 
 8.2 นักวิชาการหรือนักสํงเสริมการเกษตรสังกัดหนํวยของรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 
 8.3 นักวิทยาศาสตร์เกษตรสังกัดหนํวยของรัฐบาล เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ 
          8.4 การรับจ๎างอิสระ 
          8.5 การจัดหาสินค๎าเกษตรและสินค๎าเกี่ยวเนื่อง  
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางสาวอรุณี มํวงแก๎วงาม 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2561 
2535 
2532 

2. นางอิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

ปร.ด. (การจัดการ 
ทรัพยากรเกษตรเขตร๎อน) 
วท.ม. (ปฐพีวิทยา) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2558 
 

2538 
2528 

3. นายสมทบ เวทโอสถ 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 

วท.ม. (พืชศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎

2556 
2552 

4. นางวิไลวัลย์ แก๎วตาทิพย์ 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
 

Ph.D.(Agricultural 
Education) 
 
วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) 
 
คอ.บ. (เทคโนโลย ี
การเกษตร-การผลิตสัตว)์ 

University of the 
Philippines Los Baños 
ประเทศฟิลิปนิส ์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 
 

2542 
 
 

2539 

5. นางสาวพรสวรรค์ เพชรรัตน ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
     

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) 
 
คอ.บ. (เทคโนโลย ี
การเกษตร-การผลิตสัตว)์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2542 
 

2539 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประชากรสํวนใหญํของประเทศร๎อยละ 60 อยูํในภาคการเกษตร แตํกลับสร๎างรายได๎

ให๎กับประเทศได๎ไมํถึงร๎อยละ 10 ของมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ แสดงให๎เห็นชัดเจนวํา การ
พัฒนาด๎านการเกษตรยังล๎าหลัง พ่ึงพาตนเองไมํได๎ ชํองวํางระหวํางรายได๎ของคนรวยคนจนยังอยูํ  
ในระดับที่สูงมาก ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของประชาชนที่มีรายได๎สูงที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์แรก  
ถือครองรายได๎ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ของรายได๎ทั้งหมด ซึ่งมากกวําคนที่จนที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์สุดท๎าย 
ที่ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 5   ในจ านวนกลุํมคนยากจนทั้งประเทศมากกวําครึ่ง หรือร๎อยละ 53 
เป็นผู๎มีอาชีพเกษตรกรรม ภาคการเกษตรของไทยต๎องเผชิญกับปัญหาของสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลง ประกอบด๎วยภูมิอากาศที่ร๎อนขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เกิดภาวะแล๎ง น้ า
ทํวม ขาดแคลนแรงงาน ต๎นทุนการผลิตสูง เกษตรกรสํวนใหญํยังเข๎าไมํถึงเทคโนโลยี การแขํงขันสินค๎า
เกษตรที่สูงขึ้นจากกลุํมประเทศในอาเซียน ประชากรมีความต๎องการความปลอดภัยของอาหาร
ส าหรับการบริโภคมากขึ้น กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  สอดคล๎องกับแนวคิดการใช๎
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน BCG โมเดล  โดยมีการน าแนวคิดดังกลําวมาใช๎
เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  เชํน  การสนับสนุนให๎
เกษตรกรน าเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต  จะชํวยลดต๎นทุน
และท าให๎ได๎ผลผลิตที่ปลอดภัย  มีคุณภาพและปริมาณตรงตามความต๎องการของตลาด  อีกทั้ง
สามารถน าผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมาแปรรูปให๎มีมูลคําสูงขึ้นได๎อีกด๎วย   จากสภาพดังกลําว
จึงเป็นความท๎าทายในด๎านการเกษตรของประเทศไทยที่จะต๎องปรับตัว เรียนรู๎ เทําทัน น าไปสูํระบบ
การผลิตที่ยั่งยืนทั้งระดับเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต๎องเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  
โดยเกษตรกรต๎องมีรายได๎มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการเปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมแบบเดิมที่รัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลาไปสูํการเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  และเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม  ดังนั้น 
จึงต๎องมีการพัฒนาก าลังคนที่มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะทางการสื่อสาร การปฏิบัติ มุํงหาความรู๎
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขัน มีการท าเกษตรในรูปแบบใหมํที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม มีการ
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าเกษตรทั่วไปสูํสินค๎าเกษตรเชิง “ นวัตกรรม ”  ใช๎องค์ความรู๎และ
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ทักษะของนักศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน 
ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎แกํ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให๎บริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข๎อมูลปี พ.ศ. 2561 จากแผนพัฒนาภาคใต๎ชายแดนปี พ.ศ. 2560-
2565 (ฉบับทบทวน) พบวํา โครงสร๎างเศรษฐกิจยังคงพ่ึงพาภาคเกษตร ร๎อยละ 28.90 ของผลิตภัณฑ์
มาจากภาคการเกษตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเกษตรมีความส าคัญเนื่องจากประชาชนสํวนใหญํ 
ประกอบอาชีพด๎านการเกษตร แตํอยํางไรก็ตามสัดสํวนภาคเกษตรมีแนวโน๎มลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2557 ที่ร๎อยละ 37.90 เมื่อพิจารณารายได๎เฉลี่ยตํอประชากรโดยวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ภาค 
ตํอประชากร (GRP per capita) พบวําประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีรายได๎เฉลี่ยตํอหัว
เทํากับ 74,449 บาทตํอคนตํอปี ซึ่งต่ ากวําคําเฉลี่ยของประเทศประมาณ 3.20 เทํา โดยจังหวัดยะลามี
รายได๎เฉลี่ยตํอหัวสูงสุดเทํากับ 91,815 บาทตํอคนตํอปี และจังหวัดนราธิวาสมีคําต่ าสุด 73,213 บาท
ตํอคนตํอปี และเป็นล าดับที่ 74 ของประเทศ  สํวนการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดชายแดนภาคใต๎ยัง
เป็นแบบเดิมที่มีการแปรรูปเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมน๎อย ปี 2561 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลคํา 39,338 
ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 28.90 ของมูลคําผลิตภัณฑ์ภาค อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร
เฉลี่ยในชํวง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) หดตัวร๎อยละ 0.4 เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราและความ
ต๎องการยางพาราของตลาดโลกมีแนวโน๎มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคําน๎อยและขาดแคลน แรงงานภาคเกษตร กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ประกอบด๎วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมง ทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม๎
ผล 

จากข๎อมูลข๎างต๎นจึงมีความจ าเป็นต๎องพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํโดยพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการศึกษา ในการสํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎เกี่ยวกับวิทยาการทางการเกษตรสมัยใหมํ
ระดับอุดมศึกษา ที่สามารถประยุกต์ใช๎กับภาคการเกษตรเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางอาชีพแกํคนรุํนใหมํ 
และผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎าที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการให๎บริการทางด๎านการเกษตร สอดคล๎องตรงตาม
ความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบันและอนาคต 

การจัดระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรสามารถเน๎นเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู๎ของ
นักศึกษา  สํงเสริมให๎นักศึกษามีความเข๎าใจและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎี และ
การปฏิบัติจริง เพ่ือให๎นักศึกษาพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สามารถประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎เพ่ือตํอยอด
ทางความคิดและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจด๎านเกษตรที่ทันสมัย และปรับตัวได๎กับสภาวะโลกปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็ว สามารถผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ
ได๎อยํางเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 แรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํภาวะวิกฤติ เนื่องจากสํวนใหญํเป็น

ผู๎สูงอายุได๎รับการศึกษาน๎อย รายได๎ต่ า  การเข๎ามารับชํวงตํอของคนรุํนใหมํลดลง สาเหตุหลักมาจาก
ลักษณะงานที่เป็นงานหนัก มีความเสี่ยงสูง ได๎รับผลตอบแทนต่ า รายได๎ไมํมีความแนํนอน การเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสํงผลให๎มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานมาก และมีการแขํงขันตลาดแรงงาน  
ในกลุํมประเทศอาเซียนสูงขึ้น  นอกจากนั้นประเทศไทยต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือการ
ก๎าวสูํสังคมท่ีเทคโนโลยีและการสื่อสารเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว เป็นสังคมแหํงความรู๎ มีการแขํงขัน
กันด๎วยความรู๎ความสามารถ มีการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นผลให๎สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัด ความตื่นตัวด๎านความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ 
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของสังคมโลก จึงจ าเป็นต๎องมีการผลิ ตบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถทางด๎านการเกษตรและธุรกิจยุคใหมํ เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน พัฒนางาน
บริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร ตลอดจนความรู๎ความสามารถด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
ให๎เป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร         
เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สนองตอบสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได๎ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ 

มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเฉพาะในท๎องถิ่น ทั้งในบทบาทของ
บุคลากรของหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสร๎างงานสร๎างอาชีพด๎วยตนเอง การด าเนิน
กิจกรรมของหลักสูตรโดยเฉพาะการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ 
นอกจากนี้ยังเป็นการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการให๎ดียิ่งขึ้น  เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันสูํการเกษตรสมัยใหมํที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  โดยให๎
นักศึกษาได๎ศึกษาทดลองปฏิบัติงานจริงเพ่ือสร๎างเสริมประสบการณ์ สามารถเป็นผู๎ประกอบการ
สมัยใหมํ (Smart Entrepreneur) ที่มีการสร๎างมูลคําสินค๎าเกษตรหรือสินค๎าแปรรูปทางด๎าน
การเกษตรที่มีมูลคําต่ าไปสูํการผลิตสินค๎าเกษตรที่มีมูลคําสูง เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพของนักศึกษาให๎
ทันตํอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมในอนาคตได๎ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น โดยประชากร    

ในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎คือปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สํวนใหญํยังคงประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรม ดังนั้นการด าเนินงานของหลักสูตรสอดคล๎องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในสํวนการ
ผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎  ทักษะ และความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการท าเกษตรสมัยใหมํ สามารถ
ปรับตัวโดยน าองค์ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีมาชํวยในด๎านการดูแลและบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับด๎าน
การเกษตร การวิจัยเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ บริการวิชาการถํายทอดองค์ความรู๎ และสํงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
                 โครงสร๎างหลักสูตรประกอบด๎วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด๎าน  จัดการเรียนการสอนรํวมกันระหวํางสาขาวิชาตําง ๆ ภายใน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.2 กลุ่มรายวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 วิชาเลือกเสรีเปิดสอนให๎กับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนจากทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา  

13.3 การบริหารจัดการ 
 การจัดการเรียนการสอนนั้นบริหารจัดการโดยคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง

จะต๎องประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง ฝ่ายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการ 
จัดรายวิชาและจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต๎องเรียน โดยต๎องมีการวางแผนรํวมกัน
ระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องตั้งแตํผู๎บริหารและอาจารย์ผู๎สอนซึ่งอยูํตํางสาขาวิชา เพ่ือก าหนดเนื้อหาและ  
กลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให๎นักศึกษาได๎บรรลุผลการเรียนรู๎ตามที่
ก าหนดไว๎ในหลักสูตร และไมํต่ ากวํามาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้น  
ปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

     มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎และทักษะวิชาชีพด๎านการเกษตรสมัยใหมํ (ด๎านการผลิตพืช) 
การบริหารจัดการด๎านผลผลิตสินค๎า การท าตลาดสินค๎าเกษตร ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในการเกษตร สามารถจัดการด๎านธุรกิจโดยการตํอยอดน าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ 
ในการสร๎างอาชีพและพัฒนาอาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นถึงคุณคําของ
สังคมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับผิดชอบตํอตนเองและ
สังคม 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

การท าเกษตรกรรมเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตของประชากรโดยสํวนใหญํทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ประชาชนสํวนใหญํยังคงประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้งพืชสวน พืชไรํ แตํเกษตรกรยังขาดองค์ความรู๎ ความเข๎าใจเพ่ือการปฏิบัติ และ
การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพ่ิม และกระจายผลผลิต เพ่ือสร๎างและ
ยกระดับรายได๎ให๎เพ่ิมข้ึน อีกท้ังปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือกลุํมคนรุํนใหมํให๎ความสนใจในการ
ประกอบอาชีพด๎านการเกษตรลดลงแม๎วําพ้ืนฐานครอบครัวจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ตาม 
ประเด็นปัญหาดังกลําวทุกภาคสํวนต๎องให๎ความสนใจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความเข๎าใจ และ
ทักษะปฏิบัติในศาสตร์เกษตรอยํางแท๎จริง  เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องรวมทั้งสามารถประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหมํมาใช๎เพ่ือพัฒนาการผลิต การเพ่ิมมูลคําสินค๎า มีความรู๎ในการจัดการฟาร์ม และแนวคิดเป็ น
ผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจเกษตร มุํงให๎บัณฑิตสามารถสร๎างงานสร๎างอาชีพได๎ ตลอดจนสามารถเป็น
ผู๎น าในการพัฒนาการเกษตรในท๎องถิ่นให๎อยูํในสถานการณ์ที่ก๎าวทันตํอเทคโนโลยี สามารถปรับตัว
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอล เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมซึ่งเป็นเป้าหมาย 
ที่ส าคัญของหลักสูตร 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีวัตถุประสงค์
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให๎เป็นผู๎มีสมรรถนะดังนี้ 
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      1) เป็นผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพและพัฒนาไปสูํ Smart 
Farming  
      2) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม รวมทั้ง 
มีทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพ  
      3) มีความรอบรู๎และทักษะด๎านการเกษตรสมัยใหมํสามารถปรับใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
น าความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
      4) สามารถคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหา และสร๎างสรรค์พัฒนางานตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
      5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม สามารถท างานรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎ 
ทุกระดับอยํางเหมาะสม  

 1.4 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปี รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู๎และทักษะพื้นฐานด๎านการเกษตร 

2 
นักศึกษาสามารถผลิตพืชด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํ  มีความรู๎ความเข๎าใจรูปแบบการ
ด าเนินงานด๎านธุรกิจเกษตร   

3 
นักศึกษามีแนวคิดการเป็นผู๎ประกอบการเกษตร สามารถวางแผนการผลิตสินค๎าเกษตร   
และปฏิบัติงานในสถานประกอบการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4 นักศึกษาเป็นผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการด๎านการเกษตรที่มีคุณภาพ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1) ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร 
ให๎มีมาตรฐานไมํต่ ากวํา 
เกณฑ์ที่ สป.อว. ก าหนด  

1) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของ สป.อว. 

2) ติดตาม ประเมินผลการใช๎ 
หลักสูตรตามตัวบํงชี้ 

 

1) เอกสารหลักสูตรฉบับ 
   ปรับปรุง 
2) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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2) ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให๎มี
ความทันสมัย สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของท๎องถิ่น 
และตลาดแรงงาน 

1) ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความต๎องการของสถาน
ประกอบการในวิชาชีพที่
เกี่ยวข๎อง และความก๎าวหน๎า
ทางวิชาการ 

1) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตใน
สถานประกอบการและ
หนํวยงานราชการ 

2) ความพอใจในทักษะ
ความรู๎ทางวิชาการ 
อยูํในเกณฑ์ดี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3) การจัดการเรียนรู๎รํวมกับการ

ท างาน และการบูรณาการ
จัดการเรียนรู๎กับพันธกิจอ่ืน 

1) พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
สํงเสริมผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู๎ 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 

3) สํงเสริมการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎
รํวมกับการท างานและ
ด าเนินการตามแผน 

5) สํงเสริมการบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู๎กับพันธกิจอ่ืน 

1) ผลการประเมินการเรียน
การสอนของคณาจารย์
โดยนักศึกษา 

2) จ านวนรายวิชาที่เปิดเป็น 
e-learning 

3) จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ WIL 

4) จ านวนรายวิชาที่ใช๎การ
เรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  

5) รายงานผลการจัดการ
เรียนรู๎รํวมกับการท างาน 

6) รายงานผลการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎กับ 
พันธกิจอ่ืน 
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4) ยกระดับบุคลากรสายวิชาการ 
สายสนับสนุน เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรับ
จัดการเรียนการสอนให๎ได๎
มาตรฐาน 

1) สํงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให๎ศึกษาตํอ เข๎ารํวม
ประชุมวิชาการ ฝึกอบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการแกํสังคม 

2) จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่เกี่ยวข๎องให๎ได๎
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1) แผนพัฒนาตนเองของ 
   บุคลากร 
2) รายงานผลการ 
   ด าเนินงานตาม  
   แผนพัฒนาตนเองของ 
   บุคลากร 
3) รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร
ในด๎านการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 
5) เพ่ิมทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือ
สร๎างโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 

1) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
การสื่อสารด๎วยภาษา 
อังกฤษให๎กับนักศึกษา และ/
หรือบุคลากร 

2) กระตุ๎นและสร๎างบรรยากาศ
การเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ 

 

1) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ิมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2) รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะสื่อสารด๎วย
ภาษาอังกฤษ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

6. สํงเสริมการเพ่ิมทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ และรู๎เทําทัน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการประกอบอาชีพ และ
รู๎เทําทันสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) สํงเสริม สนับสนุน และ 
    ติดตามการเข๎ารํวมเพ่ิมพูน 
    ทักษะการใช๎เทคโนโลยี 
    สารสนเทศของนักศึกษาที่ 
    ด าเนินการโดยคณะ/ 
    มหาวิทยาลัย 

1) จ านวนโครงการ/ 
    กิจกรรมเพ่ิมทักษะด๎าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รายงานผลการจัด/ 
    เข๎ารํวมกิจกรรมทั้ง 
    ระดับหลักสูตร  คณะ  
    และมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
ไมํมี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไมํมี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ๎วน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      2.3.1 ปัญหาด๎านความไมํเข๎าใจในระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน๎นการ
เรียนรู๎ ค๎นคว๎า รับผิดชอบ และควบคุมตนเองในระเบียบวินัย ข๎อบังคับ  ตลอดจนการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา  

2.3.2 ปัญหาด๎านความรู๎พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไมํเพียงพอ การเรียน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
พอสมควร 

2.3.3 ปัญหาด๎านทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษคํอนข๎างต่ า เนื่องจาก
นักศึกษาสํวนใหญํเป็นชาวไทยมุสลิมในท๎องถิ่น ซึ่งใช๎ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน และใช๎ภาษาไทย
เป็นภาษาท่ีสอง 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 สนับสนุนให๎นักศึกษาใหมํทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมปฐมนิเทศทั้งในระดับคณะ และ 

ระดับมหาวิทยาลัย  
2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบตําง ๆ ตามสถานการณ์ให๎นักศึกษาใหมํทุกคน

ของหลักสูตร 
2.4.3 แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตร เพ่ือท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาด๎านการเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัย และปัญหาสํวนตัว 
2.4.4 จัดให๎มีกิจกรรมพ่ีสอนน๎องในรูปแบบตําง ๆ ตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน๎าที่เป็น 

พ่ีเลี้ยง ให๎ค าปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนและการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2.4.5 จัดให๎มีการทดสอบวัดความรู๎พื้นฐานด๎านภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษแกํนักศึกษาใหมํทุกคนของหลักสูตร เพ่ือน ามาใช๎ประกอบการเตรียมความพร๎อม
กํอนเรียนของนักศึกษา   

2.4.6 ด าเนินการปรับความรู๎พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด าเนินการโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาอาจด าเนินการปรับความรู๎
พ้ืนฐานเสริมให๎ตามความเหมาะสม 

2.4.7 ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ต๎องจัดกิจกรรมให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะด๎านการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  และขอความรํวมมือให๎นักศึกษาใช๎ภาษาไทยกลางในชั้นเรียน หรือจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สํงเสริมการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับปริญญาตรี (4ปี)      

ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2  40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3   40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4    40 40 

รวมจ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
คําธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 10,000 บาทตํอ
ภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาทตํอปี 

108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2565 2566 2567 2568 2569 
เงินคงคลัง ร๎อยละ 20 181,600 363,200 544,800 726,400 726,400 

รายจํายระดับ
มหาวิทยาลัยร๎อยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

คําใช๎จํายในการ
ด าเนินงานร๎อยละ 40 

363,200 726,400 1,089,600 1,452,800 1,452,800 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,632,000 3,632,000 

จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 120 หนํวยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  

ประกอบด๎วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร๎าง
หลักสูตร ดังนี้  

 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต 

1.1) วิชาบังคับ  12 หนํวยกิต 

1.2) วิชาเลือก ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

2.1) วิชาบังคับ  3 หนํวยกิต 

2.2) วิชาเลือก ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

3.1) วิชาบังคับ  3 หนํวยกิต 

3.2) วิชาเลือก ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและการเกษตร 

 3 หนํวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

2.1 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน ไม่น้อยกว่า 77 หนํวยกิต 

     1) เฉพาะด๎านบังคับ  47 หนํวยกิต 

     2) เฉพาะด๎านเลือก ไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต 

 2.2 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 7 หนํวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
        รายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ 
เกษตร ดังนี้ 
          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 

 151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  Language Thought and Communication 

 151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร* 3(3-0-6) 

  Thai for Communication 

 151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 

  Thai for Careers 

  

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเทําข้ึนไป 
 

 151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 

  English for Fun 

 151001006 การใช๎ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

  English Usage for Social Network  

 151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู๎* 2(1-2-3) 

  English for Communication and Learning Development 

 151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 

  English for Communication 1 

 151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3) 

  English for Communication 2 

 151001013 ก๎าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      2(1-2-3) 

  Technology and Media Literacy 



17 

  2) วิชาเลือก ไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต 

 151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6) 

  Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

 151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  English Communication Skills Development 

 151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  Chinese for Communication 

 151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

  Melayu for Communication 

  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

 151001016 อยูํดี กินดี มีสุข  3(3-0-6) 

  Well-being 

 151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*  3(3-0-6) 

  Science in Daily Life 

  

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเทําข้ึนไป 
 

  2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ       3(3-0-6) 

  Information Technology for Presentation 

 151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*  3(3-0-6) 

  Information Technology in Daily Life 

 151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 

 151001019 การบริหารรํางกาย  1(0-2-2) 

  Body Exercise 
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 151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต*  2(1-2-3) 

  Sports for the Quality of Life Development 

 151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท๎องถิ่น  3(3-0-6) 

  King’s Philosophy for Local Development 

 151001022 ชี้ชํองทางดี ชี้ชํองทางรวย   3(3-0-6) 

  Introduction of Ethics and Wealth    

 151001023 ความงดงามแหํงตน 3(3-0-6) 

  Beauty of Life      

 151001024 ก๎าวสูํโลกกว๎าง 2(1-2-3) 

  Step to the World 

 151001025 ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 

  Truth of Life 

 151001026 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 

  Self Development 

 151001027 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต             3(3-0-6) 

  Aesthetics for Life 

 151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 

  Life and Thai Culture 

 

 
 

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

                            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเทําข้ึนไป 

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

 151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

  Multiculture and Peace 

  2) วิชาเลือก  3 หน่วยกิต 

 151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
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  Life Skill for Society 

 151001031 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 

  Socialization 

   

 

 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 

     และการเกษตร 

3 หน่วยกิต 

 151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท๎องถิ่น  3(3-0-6) 

  Science for Community 

   

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                          ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 

           1) เฉพาะด้านบังคับ                    47      หน่วยกิต 

 141101001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการเกษตร 3(3-0-6) 

  Mathematics and Statistics for Agriculture 

 141401001 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5) 

  Science for Plant Production 

 141401002 หลักการเกษตรเบื้องต๎น 3(2-2-5) 

  Principle of Agriculture 

 141403003 สัมมนาด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 2(0-4-2) 

  Seminar in Technology and Innovation of Agriculture  

 141404005 โครงการพิเศษด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 4(0-8-4) 

  Special Project in Technology and Innovation of 

Agriculture 
 

  

 หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
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 141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(1-4-4) 

  Plant Propagation Technology  

 141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(1-4-4) 

  Economic Crops Production Technology  

 141483001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 

  Technology and Innovation of Integrated Plant   

  Pest Management   

 141511001 งานชํางเกษตรและเครื่องจักรกล 3(1-4-4) 

  Agricultural Work and Machanical 

 141543001 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 

  Sustainable Agriculture   

 141543002 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํส าหรับการเกษตร 3(2-2-5) 

  Modern Technology and Innovation for Agriculture  

 141552001 การเป็นผู๎ประกอบการเกษตรสมัยใหมํ 3(2-2-5) 

  Modern Agricultural Entrepreneurship 

 141552003 การคิดเชิงระบบ และแผนผังความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร 3(2-2-5) 

 System Thinking and Mind Mapping for Agricultural Innovation 

 141553004 ธุรกิจออนไลน์ส าหรับสินค๎าเกษตร 3(2-2-5) 

 Online Business for Agricultural Products 

 341432003 เทคโนโลยีการผลิตผักเชิงพาณิชย์ 5(1-8-6) 

  Commercial Vegetable Production Technology 

 

 2) เฉพาะด้านเลือก                     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

    141403004 เทคโนโลยีการผลิตพืชด๎วยเกษตรแมํนย า 3(2-2-5) 

 Plant Crops Production Technology with Precision Agriculture 

    141413001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3(1-4-4) 

 Tecnology and Innovation of Plant Nutrient Management  
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 141413002 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 3(1-4-4) 

  Commercial Economic Organic Fertilizer Production 

 141432004 เทคโนโลยีการผลิตต๎นอํอนพืช 3(2-2-5) 

  Production Sprouts Technology 

 141432005 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

  Smart Mushroom Farming  

 141433006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและเพ่ิมมูลคําพืชสมุนไพร 3(2-2-5) 

  Tecnology and Innovation of Medicinal Crops Production  

and Value-Added  

 141433007 การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับเชิงพาณิชย์   3(2-2-5) 

  Commercial Floriculture and Ornamental Production 

 141433008 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพ่ิมมูลคําผลผลิตพืช 3(2-2-5) 

 Post-Harvest Management and Value-Added of Plant Product 

 141433009 การผลิตพรรณไม๎น้ าเชิงพาณิชย์ 3(2-2-5) 

 Commercial Aquatic  Plant  Production  

 141433010 การผลิตพืชผักอินทรีย์มูลคําสูงเชิงพาณิชย์ 3(1-4-4) 

 Commercial Organic Vegatable Production   

 141433011 การผลิตพืชในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 Plant Production in Smart Greenhouse System  

 141433012 เทคโนโลยีการผลิตไผํ 2(1-2-3) 

 Technology of Bamboo Production   

 141503001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืช 3(2-2-5) 

 Tecnology and Innovation of Water Management for Plant 

Cultivation 

141543003 เทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง   3(2-2-5) 

 Urban Agriculture Technology  

141543004 ศาสตร์พระราชาส าหรับผู๎ประกอบการเกษตร   3(2-2-5) 
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 The King’s Science for Agricultural Entrepreneur 

141553005 การควบคุมต๎นทุนการผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6) 

 Operation Cost Control of Agricultural Production 

141553006 การจัดการธุรกิจทํองเที่ยวเชิงเกษตร   3(2-2-5) 

 Agricultural Business Tourism Management 

141553007 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค๎าเกษตร   3(2-2-5) 

 Electronic Market for Agricultural Products 

 

 

 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
2(2-0-4) 

 Pre-cooperative Education and Field Experience in Technology  

and Innovation of Agriculture 

 และ 

141404007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
 5 (450) 

 Field Experience Practice in Technology and Innovation of 

Agriculture 

 หรือ 

141404008 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  6 (600) 

 Cooperative Education in Technology and Innovation of 

Agriculture 

  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   12 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
141401001 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5) 
141401002 หลักการเกษตรเบื้องต๎น 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   9 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
141101001 คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 
141511001 งานชํางเกษตรและเครื่องจักรกล 3(1-4-4) 

 เลือกเรียนวิชาเฉพาะด๎านเลือก  3 หนํวยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   9 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(1-4-4) 

 141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(1-4-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนํวยกิต 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

141543002 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ
ส าหรับการเกษตร 

3(2-2-5) 

141552003 
การคิดเชิงระบบ และแผนผังความคิด
เชิงนวัตกรรมการเกษตร 

3(3-0-6) 

341432003 เทคโนโลยีการผลิตผักเชิงพาณิชย์* 5(1-8-6) 
 เลือกเรียนวิชาเฉพาะด๎านเลือก  6 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนํวยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

141552001 การเป็นผู๎ประกอบการเกษตรสมัยใหมํ* 3(3-0-6) 
141543001 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 

141483001 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

3(2-2-5) 

  เลือกเรียนวิชาเฉพาะด๎านเลือก 9 หนํวยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

141553004 ธุรกิจออนไลน์ส าหรับสินค๎าเกษตร 3(2-2-5) 
141403003 สัมมนาด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
2(0-4-2) 

 เลือกเรียนวิชาเฉพาะด๎านเลือก  12 หนํวยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

141404005 โครงการพิเศษด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

4(0-8-4) 

141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

2(2-0-4) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

141404007 
 
 
141404008 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
หรือ 
สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

5(450) 
 
 

6(600) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการ

สื่อสาร 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 1.1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
    

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
    

151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Language Thought and Communication   
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ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการ
สื่อสาร ทักษะ การฟังและการอําน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และ
การถํายทอดความคิดเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช๎ภาษาไทย
ผํานบทเพลงหรือการละเลํน การเลํานิทานพ้ืนบ๎าน 

 

Language and Communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication 
for both speaking and writing, Thai use through songs, plays and 
folk tale 
 

151001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารฝึก
ทักษะใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน 
การใช๎ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ การน าเสนอข๎อมูลในเชิงให๎
ความรู๎ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และวิจารณ์อยํางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการแก๎ไขการใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมี
จิตส านึก   ตํอสังคมในการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 

Significance of Thai language as communication tools, 
practice of language  in daily life use in listening, speaking, reading 
and writing, use of language in formal and information 
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 

 

151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 Thai for Careers  

 
การฝึกทักษะ พัฒนาการใช๎ภาษาไทยด๎านการฟัง การพูด การอําน

และการเขียนเพ่ือให๎เกิดการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามหลักเกณฑ์
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข๎อมูล การ
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ให๎ความรู๎ การวิเคราะห์ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะโดยผํานกระบวนการค๎นคว๎า
ตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่การงานและการใช๎ชีวิตประจ าวัน 

 

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 
 

151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 

 English for Fun  

 

การใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู๎อ่ืน การ
สอบถามข๎อมูลเบื้องต๎น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู๎สึก การ
น าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

English usage for daily communication, English sound systems, 
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing others, 
basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class presentation 

 
 

151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

 English Usage for Social Network   

 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยํางงํายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้ง
และการตอบกระทู๎เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การ
แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์ เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
Simple English writing in social media, giving queries and 

answers in English, online chatting, giving opinions in English, 
writing and replying email in English 
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151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development 

 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อําน เขียน      
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ตํางๆ อาทิ การกลําวทักทาย การกลําวลา การ
แนะน าตนเองและผู๎อ่ืน การร๎องขอ การเสนอความชํวยเหลือ การให๎ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให๎ข๎อมูล 
การติดตํอสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช๎
เครื่องมือ แหลํงข๎อมูลเพ่ือศึกษาค๎นคว๎าในการพัฒนาการสื่อสาร เชํน การใช๎
พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such 
as greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing people, objects and 
places, inquiring and information giving, talking on 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 communication 

  

151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 

 English for Communication 1  

 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน ถ๎อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ๎าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต๎องเหมาะสม 

 

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 
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151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 

 English for Communication 2  

 
การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อํานและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช๎

สถานการณ์จริงที่สอดคล๎องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องรวมถึงการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์แก๎ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 

 

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2(1-2-3) 

 Technology and Media Literacy  

 

การรู๎เทําทันข๎อมูลขําวสาร การรู๎เทําทันสื่อ การรู๎เทําทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเข๎าถึงและประเมินข๎อมูล การใช๎ข๎อมูลและ
จัดการด๎านการวิเคราะห์สื่อ การใช๎เครื่องมือสื่อสารงํายๆ ในการผลิตสื่อ การใช๎
สื่อสังคมออนไลน์อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

 

Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 
 

 

 1.2) วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6) 

 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาส
ตํางๆ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ศึกษาค๎นคว๎า ความรู๎จากการฟังและ
การอํานจากสื่อตําง ๆ น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

 Developments of speaking and writing skills, speaking and 
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writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 

151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Communication Skills Development 

 
การฟังและพูดโต๎ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน การ

อํานและเขียนข๎อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร๎างไมํซับซ๎อน 

 
Listening and speaking in daily-life situations, short 

message reading and writing, non-complicated sentence reading 
and writing 

 

151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

 
การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน ค าศัพท์ ไวยากรณ์  

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต๎นในชีวิตประจ าวัน 

 
Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 

151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Melayu for Communication  

 
การใช๎ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์  

ขั้นพ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต๎นในชีวิตประจ าวัน 

 
Melayu useage for communication in daily life, 

vocabularies, basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
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 2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 2.1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข  3(3-0-6) 

 Well-being  

 

การใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันผลกระทบจากการใช๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํอสิ่งแวดล๎อม อาหารและคุณคําทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอํานฉลากโภชนาการ ความรู๎เรื่องยาเบื้องต๎น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค การสร๎างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

 

Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, 
dietetics, nutrition information reading, basic drug information, Thai 
herbs, herbs with health, consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

 

151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์  ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล๎อมและการสํงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
Scientific approach, scientific process and scientific 

attitude; importance and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality development 

 

151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 

 Information Technology for presentation  

 
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข๎าถึงและการใช๎

ข๎อมูล วิธีการเข๎าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค๎น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตําง ๆ 

 Introduction to information technology, data access and 
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use, accessing information methods, searching strategies, analyzing 
and synthesizing information, presenting information in various 
forms 

 2.2) วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Information Technology in Daily Life  

 
            ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู๎ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช๎ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 
            Introduction to computer, information technology, 
computer application in daily life, data warehouse application, laws 
and ethics in using information system and security system 

 

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

 
หลักการและกระบวนการคิด การให๎เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน

เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชําซื้อ บัญชีรับ-จําย ภาษี และสถิติเบื้องต๎น เพ่ือการ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 
Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

 

151001019 การบริหารร่างกาย  1(0-2-2) 

 Body Exercise  

 

หลักการบริหารรํางกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต๎นของการ
บริหารรํางกายเพ่ือการเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อแตํละสํวน ความแข็งแกรํง ความ
ยืดหยุํนของรํางกาย และการทดสอบสมรรถภาพด๎วยตนเอง การเลือกการออก
ก าลังกายและการเลือกเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

 
Principles of body management, skill practice and basic 

technique of body management to gaining muscle, body flexibility 
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and physical fitness self-check, exercise selection and playing sports 
for healthiness, sportsmanship and basic first aid; utilizing sports 
skill and developing life quality with sports and traditional games; 
personality development promoting leadership 

 

151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life Development 

 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตําง 
ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให๎เหมาะสมกับศักยภาพของแตํละบุคคล หลัก
ปฏิบัติ    ในการเลํนกีฬาเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอรํางกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
การน าทักษะด๎านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลํนกีฬาและการละเลํน
พ้ืนเมืองในท๎องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร๎างภาวะ การเป็นผู๎น า 

 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for 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 

 

151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 King’s Philosophy for Local Development  

 

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด๎านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
พระราชด าริเพ่ือความกินดีอยูํดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
ประยุกต์ใช๎ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
King’s philosophy for agricultural management, economies, 

environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
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applying the King’s philosophy for community development 

 

151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย   3(3-0-6) 

 Introduction of Ethics and Wealth     

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎  เข๎าใจ เห็นคุณคําของชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอยํางมีความสุขและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ได๎ การเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม การไมํเบียดเบียนผู๎อ่ืน การบริหาร
จัดการและภาวะผู๎น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการ
ประกอบธุรกิจเบื้องต๎น การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ การบัญชีและ
การเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและการสื่อสาร 

 

Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care 
for others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing 
and communication. 

 

151001023 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 

 Beauty of Life   

 

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข๎าใจตนเองและเข๎าใจผู๎อ่ืน 
ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต๎น 
หลักการพูดน าเสนอตํอที่ประชุม ภาวะผู๎น าและผู๎ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ท างานกลุํมและท างานทีม  และทักษะการใช๎ชีวิต 

 

Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, 
social etiquette, principles of basic speaking, principles of oral 
presentation in front of meeting, status of good leadership and 
followership, self-developments for groups work and teamwork, 
living skills 
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151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 

 Step to the World  

 

การค๎นหาแหลํงงาน การอํานประกาศรับสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์เพ่ือสมัครงาน 
และการเขียนประวัติสํวนตัว การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน 
การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการ
ใช๎กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และส านวนเพ่ือการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึกการประชุม 
และการน าเสนอ การปรับตัวเข๎าสูํสังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การท างาน
เป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

 

 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling 
out application form, writing letters or email for job application, 
writing resume, appointment for job interview, interviewing, 
interview acceptance and rejection, telephone conversation, 
etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for work 
practice  

 

151001025 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Truth of Life  

 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิต ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ในการ
แก๎ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี สันติภาพ การเรียนรู๎ โลกทัศน์
แบบตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อดีและข๎อเสียของโลกทัศน์แตํละอยํางเพ่ือจะได๎รู๎จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต๎อง ดีงาม เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  อันน าไปสูํความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

 

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 
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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 

 

151001026 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

 Self Development  

 

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์
ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร๎างมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย๎ง 

 

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 

151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life  

 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข๎อแตกตํางในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญ 
ของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได๎ยิน และการ
เคลื่อนไหว  สูํทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผํานขั้นตอนการเรียนรู๎เชิง
คุณคําจากการร าลึก ความคุ๎นเคยและน าเข๎าสูํความซาบซึ้ง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

 

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 
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151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 

 Life and Thai Culture  

 

เอกลักษณ์ทางสั งคม วัฒนธรรมท๎องถิ่น  และวัฒนธรรมไทย 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา 
การสร๎างจิตสาธารณะเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและชุมชน  การ
พัฒนาตนเพ่ือความก๎าวหน๎าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

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  

 

 

 3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 3.1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 

151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 

 Multiculture and Peace  

 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการ
สร๎างความเข๎าใจ ความแตกตํางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความ
ขัดแย๎งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพ่ือสํงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตํอสังคม    
พหุวัฒนธรรม การอยูํรํวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

 

Meanings, significance and types  of culture, process of 
building understanding, cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 
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 3.2) วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
151001030 

 
ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 

 
3(3-0-6) 

 Life Skill for Society  

 

ทักษะด๎านการคิดแก๎ปัญหาแบบองค์รวม การคิดสร๎างสรรค์ การ
ปรับตัว ในศตวรรษที่ 21 ความเข๎าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร
สารสนเทศ การเรียนรู๎อาชีพ การเรียนรู๎สังคมผู๎สูงวัย การสร๎างคุณคําในตนเอง
และการพัฒนาจิตสาธารณะ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation 
in the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 

151001031 สังคมภิวัตน์ 3(3-0-6) 

 Socialization  

 

ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด๎านตํางๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

 

Relationships between human beings and environment in 
Thai society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political 
affairs 

 

 4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 

151001035 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 Science for Community    

 
ความรู๎  ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
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ประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
Knowledge, scientific and technological significance, 

scientific skills, aptitude to science, scientific process, scientific 
application for community development 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 

      1) เฉพาะด้านบังคับ            47 หน่วยกิต 

   

141101001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการเกษตร 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics for Agriculture 

 
ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต๎น การวิเคราะห์ข๎อมูล

ทางการเกษตรโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน การใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปรผล 

 

Basic mathematical knowledge, probability, introduction to 
statistics, analysis of agricultural data by descriptive statistics, 
analysis of agricultural data by inferential statistics, use of 
application software for statistic analysis 

141401001 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5) 

 Science for Plant Production  

 

องค์ประกอบของสํวนตําง ๆ ของพืชและบทบาทหน๎าที่  พ้ืนฐาน
สรีรวิทยาของพืช พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพของดินและน้ าในดินที่เก่ียวกับการเพาะปลูกพืช พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
ทางด๎านการผลิตพืช ระบบนิเวศน์การเกษตร 

 

          components of the parts of plant and their role basic, plant 
physiology, genetics and plant breeding, physical, chemical and 
biological properties of soil and soil water related to crop 
cultivation,. scientific basis of plant production, agricultural 
ecosystem 
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141401002 หลักการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Principle of Agriculture 

 

หลักการผลิตพืช สภาพแวดล๎อมและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตพืช 
การจัดการผลผลิตพืช หลักการผลิตสัตว์ สภาพแวดล๎อมและปัจจัยที่เกี่ยวในการ
ผลิตสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ งานชํางพ้ืนฐานทางการเกษตร นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจทางการเกษตร 
ชํองทางการตลาดของสินค๎าเกษตร 

 

Plant production principles, environment and factors related 
to plant production, crop production management, animal 
production principles, environment and factors involved in animal 
production, animal product management, basic agricultural 
mechanic, innovation and technology to add productivity, 
information for agricultural decisions, marketing channels of 
agricultural products  

  

141403003 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 2(0-4-2) 

 Seminar in Technology and Innovation of Agriculture  

 
ค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัยและหลากหลายในหัวข๎อที่สนใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร อํานเชิงวิเคราะห์ เรียบเรียงเป็น
บทความ น าเสนอผลงานในที่ประชุม และรํวมอภิปราย 

 
Searching of diversified current academic publication, 

citation in technology and innovation of agriculture, critical reading, 
academic paper writing, presentation and discussion 

141404005 
โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
4(0-8-4) 

 Special Project in Technology and Innovation of Agriculture 

 

วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จัดท า
รายงานผลการวิจัยเป็นรูปเลํม และเสนอผลงาน หรือการประยุกต์ใช๎แนวคิดหรือ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจใหมํ 
ปัจจัยส าคัญของการกํอตั้งธุรกิจ 
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Research in technology and innovation of agriculture, 
writing and presentation research results, or application of related  
theories for preparation to be new startup; important factors for 
startup 

141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(1-4-4) 

 Plant Propagation Technology 

 

ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช โรงเรือน และองค์ประกอบภายใน
โรงเรือน หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืชด๎วยเมล็ด (ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะ
เมล็ด วิธีการเพาะกล๎าและการดูแลต๎นกล๎า การย๎ายกล๎าปลูก ) หลักและวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชแบบไมํอาศัยเพศ ประกอบด๎วย การปักช า การตอน การติดตา ตํอ
กิ่ง ทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกต์ใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี 
ฮอร์โมนที่เก่ียวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช 

 

Importances of plant propagation, principle of sexual pant 
propagation, seed cultivation, seedling cultivate, maintianing, 
asexual plant propagations, root induction, cutting, layering, grafting, 
budding, approach grafting, tool application use, equipment, 
chemical, hormones associated with plant propagation 

141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(1-4-4) 

 Economic Crops Production Technology 

 

           ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของท๎องถิ่น ได๎แกํ  
ข๎าว  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  และทุเรียน เป็นต๎น การขยายพันธุ์  การปลูก การ
ดูแลรักษา การเตรียมความพร๎อมเพ่ือการออกดอกและติดผล การผลิตนอก
ฤดูกาล การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาดและการจัดจ าหนําย 

 

Study and practice about the botanical characteristics of 
local economic  crops ; rice  para rubber  oil palm and mangosteen 
etc., production and their propagation, planting, preparing for 
flowering and fruiting, off season crop production, harvesting and 
post-harvest, marketing 
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141483001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการศัตรูพืชแบบ 3(2-2-5) 

 ผสมผสาน 

 
Technology and Innovation of Integrated Plant Pest 
Management  

 

ผลกระทบของศัตรูพืชตํอการผลิตพืช โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ 
วิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชและโรคพืชรูปแบบตํางๆ  เชํน วิธีเขตกรรม วิธีกล 
การใช๎สารสกัดจากพืชและสารชีวภัณฑ์ และใช๎สารเคมี หลักการพิจารณา
ควบคุมก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การผสมผสานวิธีการจัดการศัตรูพืชที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ  และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการ 

 

Important of plant pest, cycle of plant pest, morphology 
of various plant pest, conservation of natural pest, pest control by 
cultivation method, mechanical method, physical method, 
biological method, control by sterile insect techniques, use of 
natural substances, chemical, strategies for prevention and 
eradication of pest, biological substances used in pest control, 
apply technology and innovation to control 

  

141511001 งานช่างเกษตรและเครื่องจักรกล 3(1-4-4) 

 Agricultural Work and Machanical 

 

           การใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องมือเกษตร ความปลอดภัยในการใช๎

เครื่องมือ ทักษะเบื้องต๎นเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ การติดตั้งระบบน้ าเพ่ือ

การเกษตร  การซํอมหรือกํอสร๎างในฟาร์ม เครื่องจักรกลและงานไฟฟ้าในฟาร์ม 

การประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในฟาร์ม 

 

           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 innovation 
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141543001 เกษตรกรรมย่ังยืน 3(2-2-5) 

 Sustainable Agriculture  

 

หลักการ และแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบเกษตรไทยในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต สถานการณ์ความมั่นคงด๎านอาหารของโลกและของประเทศ
ไทย เกษตรทางเลือกรูปแบบตําง ๆ  เชํน  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย์  
เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร  เกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรประณีต เพอร์มาลคัล
เจอร์  และเกษตรทฤษฏีใหมํ  การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการท าการเกษตรทางเลือก 

 

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, 
creative agriculture, permalcuture and the new theory agriculture, 
application of appropriate technology and sufficient economy 
philosophy to alternative agricultures 

. 

141543002 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ส าหรับการเกษตร 3(2-2-5) 

 Modern Technology and Innovation for Agriculture 

 

ความจ าเป็นและความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหมํและ
นวัตกรรมส าหรับการเกษตร ตัวอยํางการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด๎านตําง ๆ 
มาใช๎กับการเกษตร เชํน เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องจักรกลและหุํนยนต์ เทคโนโลยี
อากาศยานไร๎คนขับ (UAV) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการเกษตร การวิเคราะห์
ข๎อมูลขนาดใหญํ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเซนเซอร์ และ อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (IoT) เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนสํง และแอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตร 

 

Necessity and importance of applying modern technology 
and innovation in agriculture, examples of technology and 
Innovation utilizations for agricultural purposes such as 
biotechnology, machinery  and robots, unmanned aerial vehicle 
(UAV), agricultural geoinformatics Technology, big data analysis, 
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artificial intelligence (AI), sensor technology and Internet of Things 
(IoT), packaging technology, logistic and application for agriculture. 

141552001 การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 Modern Agricultural Entrepreneurship 

 

การพัฒนากิจการเกษตรด๎วยวงจรคุณภาพ การออมและการลงทุน 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู๎ประกอบการเกษตร แนวคิดการเป็นผู๎ประกอบการ
เกษตรที่ทันสมัย รูปแบบแผนธุรกิจเกษตร  การจัดท าแผนธุรกิจการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ หลักเบื้องต๎นในการบริหารงานธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ กลยุทธ์
และจริยธรรมการเจรจาทางธุรกิจเกษตร การประเมินผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจเกษตร การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบการเกษตร 

 

Life destination planning by quality cycle, saving and 
investments, laws relevant to agricultural entrepreneurship, 
concept of smart agricultural entrepreneurship, agribusiness 
planning types, principles of quality agribusiness administration, 
negotiator preparation and strategy, negotiation ethics, agribusiness 
evaluation, applications of sufficiency economy theory in 
agricultural enterprises 

 

141552003 
การคิดเชิงระบบและแผนผังความคิดเชิงนวัตกรรม
เกษตร 

3(2-2-5) 

 Systematic Thinking and Mind Map for Agricultural Innovation 

 

พ้ืนฐานของการคิดแก๎ปัญหาเชิงระบบ ความหมายของระบบและ
ความคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการ  ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ  รูปแบบการ
เรียนรู๎ในความคิดเชิงระบบ การคิดแก๎ปัญหาอยํางเป็นขั้นตอน การท าแผนผัง
ความคิดเพ่ือออกแบบการประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหมํ 

 

Fundamentals of systematic problem solving, system 
definition and system thinking, principles and methods, benefits of 
systems thinking, learning styles in systems thinking, step-by-step 
problem solving, making a mind map for designing a modern 
agricultural business 
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141553004 ธุรกิจออนไลน์ส าหรับสินค้าเกษตร 3(2-2-5) 

 Online Business for Agricultural Products 

 

การสร๎างและการเปิดร๎านค๎าออนไลน์ในรูปแบบตําง ๆ การจดโดเมน
เนม และทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร๎างบัญชีอีเมลและบัญชีธนาคาร
ทางออนไลน์ การโปรโมตสินค๎าด๎วยระบบออนไลน์ การบริการด๎วยระบบ
ออนไลน์ การใช๎ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการท า
ธุรกิจออนไลน์ 

 

Building and opening different types of online shops, 
domain name and e-commerce registration, creating an e-mail 
account and online bank account, online product promotions, 
online services, advantages of social networks, and online business 
laws 

341432003 เทคโนโลยีการผลิตผักเชิงพาณิชย์ 5(1-8-6) 

 

Commercial Vegetable Production Technology 

          สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชผักในปัจจุบันของประเทศไทย 

ภูมิภาคเอเชีย และในโลก หลักการและเทคนิควิธีการผลิตพืชผักรูปแบบตํางๆ 

ประกอบด๎วย การผลิตพืชผักระบบอินทรีย์ และการผลิตพืชผักระบบปฏิบัติ

เกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งในโรงเรือนระบบปิด และระบบเปิด รวมทั้ง

ปลูกในแปลง การผลิตพืชผักโดยไมํใช๎ดิน การผลิตพืชผักโดยไมํ ใช๎ดินรํวมกับ

การเลี้ยงปลา การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เหมาะสมในการผลิตพืชผัก

รูปแบบตําง ๆ  การวางแผนและจัดการผลิตพืชผักเชิงพาณิชย์ 

          Situation of vegetable crop productions and their 

marketings in Thailand Asian and in the world, principle and 

method of vegetable crop productions including organic and good 

agricultural practice system (GAP) both in the close greenhouse, 

under shading and on the field, soilless culture system and 

aquaponic system, application of appropriate new technologies to 

the crop productions, planning and management of vegetable 
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crop production in commercial scale 

  

 2) เฉพาะด้านเลือก                        ไม่น้อยกว่า             30  หน่วยกิต 

141403004 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยเกษตรแม่นย า 3(2-2-5) 

 Plant Crops Production Technology with Precision Agriculture 

 

แนวคิดของเกษตรแมํนย า การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือวางแผนผลิตพืชแบบ
แมํนย าสูง เชํน การจัดการผลผลิต น้ า ปุ๋ย สารเคมีควบคุมศัตรูพืช การบูรณา
การความรู๎ด๎านสรีรวิทยาพืช ปฐพีวิทยา ภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่
เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ขั้นตอนและเครื่องมือส าหรับเกษตร
แมํนย าสูง 

 

Concepts of precision agriculture, crop production 
management with technology precision agriculture such as crop 
production, water resources, fertilizer, pest management control, 
Integrate plant physiology, soil science, agricultural meteorology, 
procedures, and precision agricultural tools 

 

141413001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3(1-4-4) 

 Technology and Innovation of Plant Nutrient Management  

 

             บทบาทของธาตุอาหารพืช ธรรมชาติของธาตุอาหารพืชในดิน การ
ตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารพืชในดินและพืชทั้งในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม 
การผสมปุ๋ยเคมีใช๎เอง การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน การประเมินความต๎องการ
ธาตุอาหารพืชด๎วยวิธีแมํนย า การควบคุมการให๎ปุ๋ยด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

Role of plant nutrients, nature of plant nutrient in soil, 
Plant nutrient detecting in soil and plant both in laboratory and in 
the field, blulk blending fertilizer mixing, fertilizer application 
according to soil and plant analysis, plant nutrient evaluation in 
precision method, fertilizer application controlling by computer 
system. 

141413002 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์   3(1-4-4) 

 Technology of Commercial Organic Fertilizer Production  
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การวิเคราะห์ตลาดและความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐานปุ๋ย
อินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมักแห๎ง และปุ๋ยหมักน้ า การผลิตปุ๋ยหมักแบบไมํกลับกอง 
การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง  การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เคมี เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เก่ียวข๎องกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์
คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ การออกแบบหีบหํอและการจ าหนําย 

 

Analysis of organic fertilizer marketing and its demand, 
standard of organic fertilizer, production of compost and 
bioextract, non-return compost production, enriched nutrient 
compost production, vermicompost production, organic-chemical 
fertilizer production, new thechnology relevant to organicfertilizer 
production, analysis of organic fertilizer quality, packaging design 
and distribution 

 

141432004 เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืช  3(2-2-5) 

 Production Sprouts Technology 

 
การผลิตต๎นอํอนพืช การดูแลรักษา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ

จัดจ าหนํายและการแปรรูป ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตต๎นอํอนพืช
อยํางเหมาะสม 

 
Production of sprouts, treatment, post-harvest 

management, distribution, and processing, application of 
appropriate technologies in production sprouts technology 

141432005 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

 Smart Mushroom Farming 

 
ความส าคัญและชีววิทยาของเห็ด ปัจจัยที่จ าเป็นและศัตรูของการ

เพาะเห็ด การเตรียมเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดถุง การเพาะเห็ดฟาง โรงเรือนเพาะ
เห็ด การแปรรูปเห็ดเพื่อเพ่ิมมูลคําและชํองทางการจ าหนําย 

 

Importance and biological of mushroom, factors to need 
and pest for mushroom culture, preparation tissue mushroom, bag 
mushroom culture, straw mushroom culture, house mushroom 
culture, mushroom processing for value adding and distribution 
method. 
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141433006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืช 3(2-2-5) 

 สมุนไพร 

 
Technology and Innovation of Medicinal Crops Production and 
Value-added  

 
ความส าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพร ลักษณะ ประเภท และ

สรรพคุณทางยา การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ขั้นตอน
กระบวนการดูแลหลังการเก็บเก่ียว การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลคํา 

 

Importance and benefits of medicinal plants, 
characteristics and medicinal properties, cultivation, maintenance, 
harvesting, post-harvest process, distribution of produce, value-
added 

141433007 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์   3(2-2-5) 

 Commercial Floriculture and Ornamental Production 

 

     ความส าคัญและประโยชน์ของไม๎ดอกไม๎ประดับ การจัดแบํงประเภท
ของไม๎ดอกไม๎ประดับ  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ การเลือกพ้ืนที่
ปลูก การขยายพันธุ์ การปลูก การป้องกันจ ากัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดและการจัดจ าหนําย การเพ่ิมมูลคําไม๎ดอกไม๎
ประดับ   การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือปรับสภาพแวดล๎อมให๎ได๎ผลผลิตไม๎
ดอกไม๎ประดับที่มีคุณภาพสูงและสามารถคาดการณ์การผลิตได๎ 
              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  
application of appropriate technology for high quality and 
predictable ornamental plant production 
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141433008 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช 3(2-2-5) 

 
Post-Harvest Management and Value-added Plant  
Produduction 

 

ความส าคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรีระวิทยาและการ
สูญเสียของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาและยืดอายุของ
ผลผลิต โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว โรงบรรจุผลผลิตและระบบควบคุม
คุณภาพ การขนสํงผลผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคํา การบรรจุผลผลิตสดและ
ผลิตภัณฑ์ 

 

Importance of post-harvest management, physiology and 
loss of post-harvest productions, storage and extend life of 
production, post-harvest diseases and insects, packing disposal 
product, cooling control system, quality control system, product 
transportation, process to increase value-added, principle of 
packing fresh producce and products 

141433009 การผลิตพรรณไม้น้ าเชิงพาณิชย์ 3(2-2-5) 

 Commercial Aquatic Plant Production 

 

           ความส าคัญของการผลิตพรรณไม๎น้ า  ประเภทของพรรณไม๎น้ า  ปัจจัย
ที่จ าเป็นตํอการเจริญเติบโตของไม๎น้ า เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ การปลูก การ
บรรจุหีบหํอ การขนสํง  และการจ าหนําย 
           Importance of aquatic plant production, types of aquatic 
plants, essential factors for aquatic plants growth, propagation 
technology and planting of aquatic plants, packaging, transportation 
and marketing of aquatic plants 
 

141433010 การผลิตพืชผักอินทรีย์มูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ 3(1-4-4) 

               Commercial Organic Vegetable Production  

 

        สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์และการขอขึ้น
ทะเบียนระบบปลูกพืชอินทรีย์ การวางแผนการผลิตพืชผักมูลคําสูง การจัดการ
ดินปุ๋ยในการปลูกพืชผักอินทรีย์ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูก
พืชผักอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การน าเทคโนโลยี
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สมัยใหมํมาใช๎ส าหรับการปลูกพืชผัก การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
และการเป็นผู๎ประกอบการผลิตพืชผักอินทรีย์ยุคใหมํ 
         Situation of organic agriculture, standard of organic plant 
production and process of registration to produce in organic 
system. high value vegetable crop production planning, soil 
management, disease and pest management for vegetable crop 
production in organic system,  harvesting and postharvest 
management, new technology adoption, analysis of economic 
return and modern entrepreneur of organic vegetable plant 
production 

   

141433011 การผลิตพืชในระบบโรงเรือนอัฉจริยะ 3(2-2-5) 

 Plant Production in Smart Greenhouse System  

 

ความส าคัญของการผลิตพืชในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ มาตรฐาน
โรงเรือน การติดตั้งและควบคุมสภาวะแวดล๎อมภายในโรงเรือน ระบบการจํายน้ า
และปุ๋ย ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมความชื้นดิน ระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นโรงเรือน และระบบควบคุมความเข๎มแสง การจัดการการผลิตพืชใน
โรงเรือนอัจฉริยะ การเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ งบประมาณและการลงทุน แผน
ธุรกิจ การตลาดและชํองทางการจ าหนําย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 

Importance of crop production in smart greenhouse system. 
Standard of greenhouses. Installation and automatic environmental 
control system, irrigation and fertilizer system, ventilation system, 
soil moisture control system, temperature and humidity control 
system, and light intensity control systems.  Smart greenhouse crop 
production management, harvesting, packing, business plan and 
marketing for plant production in smart greenhouse. 

   

141433012 เทคโนโลยีการผลิตไผ่ 2(1-2-3) 

 Technology of Bamboo Production  

           ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของไผ่  พันธุ์ไผ่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  
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วิธีการเตรียมดิน   การคัดเลือกต้นพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการ
ศัตรูพืช การขยายพันธุ์ การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไผ่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ส าหรับการผลิต   การวิ เคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   การเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
          Importance and benefits of bamboo, economically 
important bamboo species, cultivation, maintenance, pest 
investigation, plant propagation, bamboo processing and added 
value,  application of appropriate technology, modern 
entrepreneurship for agribusiness 
 

141503001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืช 3(2-2-5) 

 
Technology and Innovation of Water Management  for Plant 
Cultivation 

 

ความส าคัญของน้ ากับการเพาะปลูก วัฏจักรน้ า แหลํงน้ าเพ่ือการ
เพาะปลูก ความต๎องการน้ าของพืช การก าหนดการให๎น้ าแกํพืช การ
ชลประทานรูปแบบตํางๆ เชํน การให๎น้ าทางผิวดิน การให๎น้ าทางใต๎ผิวดิน และ
การให๎น้ าแบบหยด การให๎น้ ารํวมกับปุ๋ย การออกแบบวิธีการให๎น้ าที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ 

 

Importance of water in plant cultivation, water cycle, 
water source for cultivation, water requirement of plants, 
determining of plant watering, several kinds of irrigations incliding 
surface irrigation, subsurface irrigation and drip irrigation, 
fertigation, design of effective watering by using new technology. 

141543003 เทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง 3(2-2-5) 

 Urban Agriculture Technology 

 

ระบบนิเวศของเขตเมือง รูปแบบการท าเกษตรในเขตเมืองทั้งระดับเล็ก
ในครัวเรือน ชุมชน และเชิงพาณิชย์ เทคนิควิธีการท าการเกษตรแบบประณีตใน
เขตเมือง โดยใช๎พ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและหมุนเวียนใช๎ทรัพยากรในเขต
เมืองเป็นปัจจัยการผลิต 

 
Urban agriculture plan, types of urban agriculture, soilless 

culture, city farm, vertical garden, urban landscape and gardening 
design 
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141543004 ศาสตร์พระราชาส าหรับผู้ประกอบการเกษตร 3(2-2-5) 

 The King’ s Science for Agricultural Entrepreneur 

 

         การใช๎ศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ เชํน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ในการด าเนินชีวิตและประกอบการทางการเกษตร ใน

การพัฒนาที่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม เพ่ือ

สร๎างความสุขแบบยั่งยืน ศึกษาหรือวิจัยเฉพาะกรณีการประยุกต์ใช๎ศาสตร์

พระราชาของผู๎ประกอบการเกษตร 

 

      The King's science as philosophy of sufficiency economy or 
others in life and agricultural operations to develop a balance of 
economic, social, environmental and cultural in order to create 
sustainable happiness; case study on the application of the King's 
science of agricultural entrepreneurs 

141553005 การควบคุมต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 Operation Cost Control of Agricultural Production 

 
การค านวณต๎นทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดต๎นทุนการ

ผลิต การเพิ่มผลิตภาพและ การจัดการต๎นทุนคุณภาพ 

 
              Calculation of production costs, techniques for 
controlling and reducing production costs, increasing productivity 
and quality cost management 

141553006 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 

 Agricultural Business Tourism Management 

 

บทบาทของภาคการเกษตรตํอธุรกิจการทํองเที่ยวในยุคปัจจุบัน 
แนวคิดในการประกอบธุรกิจทํองเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบของธุรกิจทํองเที่ยวเชิง
เกษตร การจัดการการตลาด และการด าเนินธุรกิจทํองเที่ยวเชิงเกษตร การจัด
องค์การ การจัดท างบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

 

The role of agriculture in current tourism business, agro 
tourism business concept, agro tourism business patterns, 
marketing management, and operating healthcare business, 
organisation management, budgeting, including healthcare laws 
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141553007 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้าเกษตร 3(2-2-5) 

 Electronic Market for Agricultural Products    

 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาด กลยุทธ์การแขํงขัน การ

ประชาสัมพันธ์เผยแพรํสินค๎าเกษตร การจัดจ าหนําย การวางต าแหนํงสินค๎า

เกษตร การจัดการตามแผนและการควบคุมการด าเนินงานด๎านการตลาด 

เครื่องมือและกลยุทธ์และการสํงเสริมการตลาด การบริหารสํวนแบํงทาง

การตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยใช๎เครื่องมือท าการตลาดผํานทางสื่อ

สังคมออนไลน์  

Marketing management concepts and theories, 

competitive strategy, agricultural product publicity, distribution, 

agricultural product positioning, manage the planning and control 

of marketing operations, marketing tools and strategies and 

promotion, market share management, targeting marketing using 

social media marketing tools 
  

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 

 
141404006 

 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

2(2-0-4) 

 
Pre-cooperative Education and Field Experience in Technology 
and Innovation of Agriculture 

 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของ สหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา ความรู๎พ้ืนฐาน
และเทคนิคการสมัครงาน เชํน การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู๎พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ การเขียนรายงานวิชาการ เทคนิค        
การน าเสนอโครงการและผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน 

 
Principle and concept of cooperative education, process 

of studying  cooperative education, regulation and rule relevant to 
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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 

 

141404007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

5(450 ชั่วโมง) 

 
Field Experience Practice in Technology and Innovation of 
Agriculture 

 
วิชาที่ต๎องสอบผํานกํอน : 141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

 
Pre-requisite : 141404006 Pre-cooperative Education and Field 
Experience in Technology and Innovation of Agriculture 

 

ฝึกปฏิบัติงานแบบมีสํวนรํวมด๎านเทคโนโลยีและการเกษตรใน
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชนโดยน าความรู๎ความสามารถจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับองค์กร และ
เรียนรู๎ลักษณะงานภายในองค์กร มีผู๎สอนงานและควบคุมการปฏิบัติงานใน
หนํวยงาน นิเทศการฝึกงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน าเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

Participatory practices in technology and innovation of  
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 

 

141404008 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 6(600 ชั่วโมง) 

 
Cooperative Education in Technology and Innovation of 
Agriculture 
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วิชาที่ต๎องสอบผํานกํอน : 141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
Pre-requisite : 141404006 Pre-cooperative Education and Field 
Experience in Technology and Innovation of Agriculture 

 

ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราว ในหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน มีพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ มีอาจารย์ที่ปรึกษา สหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศ เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องสํงรายงาน และน าเสนอผลงาน 

 

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 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. นางสาวอรุณี  
   มํวงแก๎วงาม 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

ปร.ด. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.ม. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.บ. (เกษตรศาตร)์  

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2561 
 

2535 
 

2532 

12 12 12 12 12 

2. นางอิสริยาภรณ์  
   ด ารงรักษ ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
 

ปร.ด. (การจัดการ
ทรัพยากรเกษตร 
เขตร๎อน) 
วท.ม. (ปฐพีวิทยา) 
 
วท.บ. 
(เกษตรศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2558 
 
 
 

2538 

 
2528 

12 12 12 12 12 

3. นายสมทบ  
   เวทโอสถ 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์

วท.ม. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.บ. (พืชศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎

2556 
 

2552 

15 15 15 15 15 

4. นางวิไลวัลย์  
   แก๎วตาทิพย ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

Ph.D. (Agricultural 
Education) 
 
 
วท.ม. (ครุศาสตร์
เกษตร) 
 
 
คอ.บ. 
เทคโนโลยีการเกษตร 
-การผลติสตัว)์ 

University of the 
Philippines Los 
Banos ประเทศ
ฟิลิปปินส ์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 
 

2554 
 
 
 

2542 
 
 
 
 

2539 
 
 
 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
5. นางสาวพรสวรรค์  
   เพชรรัตน ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. (ครุศาสตร์
เกษตร) 
 
 
คอ.บ. 
(เทคโนโลยีการเกษต
ร-การผลิตสัตว)์ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 

2542 
 
 
 
 

2539 

12 12 12 12 12 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. นางสาวอรุณี  
   มํวงแก๎วงาม 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

ปร.ด. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.ม. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.บ. (เกษตรศาตร)์  

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2561 
 
 

2535 
 

2532 

12 12 12 12 12 

2. นางอิสริยาภรณ์  
   ด ารงรักษ ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
 

ปร.ด. (การจัดการ
ทรัพยากรเกษตร 
เขตร๎อน) 
วท.ม. (ปฐพีวิทยา) 
 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2558 
 
 

2538 
 

2528 

12 12 12 12 12 

3. นายสมทบ  
   เวทโอสถ 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์

วท.ม. (พืชศาสตร)์ 
 
วท.บ. (พืชศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎

2556 
 

2552 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จ

การศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ภาคการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 
4. นางวิไลวัลย์  
   แก๎วตาทิพย ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
    

Ph.D. (Agricultural 
Education) 
 
 
วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) 
 
 
 
คอ.บ. 
เทคโนโลยีการเกษตร 
-การผลติสตัว)์ 

University of 
the Philippines 
Los Banos 
ประเทศฟลิิปปินส ์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 

 
 
 

2542 
 
 

 
2539 

 
 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวพรสวรรค์  
   เพชรรัตน ์
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) 
 
 
 
คอ.บ. 
(เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว)์ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2542 
 
 
 
 

2539 

12 12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไมํมี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรมีดังนี้ 

1) ฝึกปฏิบัติพ้ืนฐานการเกษตรและธุรกิจเกษตร เป็นรายวิชาที่จัดให๎นักศึกษาได๎ 
บูรณาการความรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได๎ศึกษามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให๎
นักศึกษาปรับตัวและคุ๎นเคยกับการปฏิบัติการภาคสนามด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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สามารถน าค าแนะน าตําง ๆ ปรับปรุงตนเองให๎มีความพร๎อมกํอนการปฏิบัติงานจริงหลังส าเร็จ
การศึกษา 

2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หรือ สหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในหนํวยงานภาครัฐหรื อเอกชน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกให๎นักศึกษามีทักษะปฏิบัติงานในหนํวยงานทางด๎านการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล๎ววํามี
ขอบขํายงานตรงตามเป้าหมาย มีการนิเทศและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาจารย์
นิเทศที่ได๎รับมอบหมาย สํวนการฝึกสหกิจ ให๎นักศึกษาที่ผํานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฝึกแบบสหกิจศึกษา เสมือนเป็นบุคลากรประจ าของสถานประกอบการโดยอาศัย
หลักวิชาที่เรียนมา และมีการนิเทศ ติดตามผลโดยอาจารย์นิเทศที่ผํานการฝึกอบรมผู๎นิเทศสหกิจ
ศึกษาตามหลักสูตรของสมาคมสหกิจศึกษาไทย กํอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจ นักศึกษา
ต๎องเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรจ านวน 2 หนํวยกิต  นอกจากนี้นักศึกษาที่เลือกฝึกสหกิจศึกษาอาจได๎พัฒนาตนเอง
เพ่ิมเติมซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการคณะ ประกอบด๎วย ประเด็นส าคัญคือ การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า และการท างานเป็นทีม รวมทั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษาให๎
ค าแนะน านักศึกษาให๎เลือกเรียนรายวิชาเลือกท่ีสัมพันธ์กับลักษณะงานในสถานที่ฝึก 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่ ได๎จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อให๎เกิดผลทางปฏิบัติจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2) เข๎าใจชีวิตการท างาน สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมองค์กร สร๎างความสัมพันธ์

ที่ดีตํอผู๎อื่น  
3) มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย สามารถแก๎ปัญหาและพัฒนาตนเอง

กํอนส าเร็จการศึกษา 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการ/วิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรจะต๎องได๎รับการสร๎างเสริมประสบการณ์ในการสร๎างงานสร๎างอาชีพ  ในรายวิชาโครงการ
พิเศษด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาต๎องสร๎างงานสร๎าง
อาชีพได๎ด๎วยตนเอง   รายงานผลการด าเนินงานด๎วยวาจา และรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเลํม 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได๎สร๎างงานสร๎างอาชีพด๎วยตนเอง เพื่อให๎มีผลการเรียนรู๎ ดังนี้ 

1) มีองค์ความรู๎และทักษะกระบวนการสร๎างงานสร๎างอาชีพ 
2) มีแนวคิดในการแก๎ไขปัญหา และพัฒนาอยํางเป็นระบบ 
3) มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4) ใฝ่รู๎และสามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ มาประยุกต์ใช๎ได๎อยําง

เหมาะสม 
5) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอยํางเป็นระบบ และรู๎จักวางแผนการท างานให๎บรรลุ

ตามวัตถุประสงค ์
6) สามารถปรับตัวในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
7) สามารถท างานได๎ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
8) สามารถน าเสนอผลงานด๎วยวาจา เอกสาร และสื่อผสม 

 5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 (0-8-4) 

5.5 การเตรียมการ 
1) นักศึกษาเสนอประเด็นที่สนใจสร๎างงานสร๎างอาชีพ  
2) วางแผนและจัดท าแผนการท างาน  ภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) มีการสอนหลักการและกระบวนการท างาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าแนะน านักศึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน รวมทั้ง

การน าเสนอผล 
5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 



61 

6) มีการสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็น 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินความก๎าวหน๎าในระหวํางการท างาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์

ประจ าวิชา  
2) ประเมินผลส าเร็จของงานจากการน าเสนอแผนการด าเนินงาน  และผลการ

ด าเนินงาน  การน าเสนอผลด๎วยวาจา และรูปเลํมรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ประเมิน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ภาคปฏิบัติในชุมชน  เพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกใน
ชุมชน เรียนรู๎การท างานรํวมกัน
เป็นทีม  

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎รํวมกิจกรรม 

มีทักษะการสื่อสารและใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน๎นการใช๎ภาษาในการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
สํงเสริมให๎นักศึกษาเลือกใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะ
โครงงาน ศึกษาค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง และน าเสนอผลงาน  

- มีทักษะการสื่อสารและใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ความรับผิดชอบตํอตนเอง
และสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข๎อ
ปฏิบัติตําง ๆ ในการเรียน
การสอนรํวมกัน เชํน การ
เข๎าห๎องเรียน การสํงงาน 
และการอยูํรํวมกันในหมูํ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข๎าชั้นเรียนและ สํงงานที่
ได๎รับมอบหมายให๎ตรงเวลา 
การแตํงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
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คิดเห็นของผู๎อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ

เป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย 

คณะตลอดจนการแตํงกาย
ตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

2) เน๎นถึงความส าคัญของ
ความซื่อสัตย์ในงานค๎นคว๎า  

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน 
กา รปฏิ บั ติ ง าน  หรื อสร๎ า ง       
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู๎    
ความส ามา รถของตน เอ ง    
โดยไมํแอบอ๎างหรือ 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

และเห็นคุณคําภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่น 

    และตักเตือนนักศึกษาให๎
เห็นข๎อเสียของการลอก
เลียนผลงานของผู๎อื่น 
รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต๎อง 
ในการอ๎างอิงผลงานของ
ผู๎อื่น 

3) สํงเสริมให๎นักศึกษาท างาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุํม จัด
กิจกรรมรํวมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น
ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3) ประเมินจากการมีสํวนรํวม
และการให๎ความรํวมมือใน
การท ากิจกรรมตําง ๆ 

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตส านึกสาธารณะ เชํน 
การจัดเตรียมความพร๎อม
อุปกรณ์การสอนใน
ห๎องเรียน การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ 
พัดลม ฯลฯ 

5) ประเมินจากกิจกรรม/
โครงการ 

6) ประเมินจากพฤติกรรมที่ 
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู๎และความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข๎อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู๎
อยํางเป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู๎ ไป
ประยุกต์ใช๎ได๎อยําง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู๎
กับศาสตร์ตํางๆ ไปใช๎ได๎
อยํางเหมาะสม 

1) ใช๎เทคนิคการสอนที่
หลากหลายโดยให๎ความรู๎
ด๎านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน๎นการปฏิบัติ ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์
ตําง ๆ 

2) สํงเสริมให๎นักศึกษาค๎นคว๎า
หาความรู๎ด๎วยตนเอง และ 
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ
เพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 

 

1) ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ท ารายงานและการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตํางๆ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นตําง ๆ ภายในชั้น
เรียนโดยใช๎หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 

4) จัดให๎มีการเรียนรู๎จาก
สถานการณ์จริงโดยการ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 

5) ให๎นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
โครงการ 
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือก เสนอวิธีแก๎ปัญหา
และตัดสินใจได๎ อยําง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
เพ่ือสร๎าง ประโยชน์ตํอ
ตนเองและสังคมได๎ 

3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู๎ 
ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได๎ 

1) กระตุ๎นให๎นักศึกษาคิด
วิเคราะห์อยํางเป็น ระบบ
จากสถานการณ์ตําง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 

2) ให๎นักศึกษาฝึกใช๎ความคิด
สร๎างสรรค์ น าเสนอเป็น
งานเขียน และฝึกพูดใน
โอกาสตําง ๆ 

3) ให๎นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
โครงการ 

1) ประเมินจากผลงานที่
มอบหมาย ให๎ศึกษาค๎นคว๎า 
การเขียนรายงานและแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิด
วิเคราะห์หรือรายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา
หรือการทดสอบโดยใช๎การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข๎อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร๎างสรรค์ 

 
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามและ

กล๎าคิด กล๎าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต๎อง 

2) มีความสามารถในการ
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์
ตนเองได๎อยํางเหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน๎าที่ในการเป็นพลเมืองที่
ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได๎ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศ
การท างานเป็นกลุํม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน๎นให๎นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกันในชั้นเรียน 

3) ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4) ให๎นักศึกษามีโอกาสท า
โครงการที่มีประโยชน์ตํอ
สังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ท างาน กลุํม การ
น าเสนองานตามกลุํมที่
ได๎รับมอบหมาย 

2) การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎ในชั้นเรียน  

3) สังเกตการท างานรํวมกัน
ของนักศึกษาใน
ห๎องเรียนในการรํวมกลุํม 

4) ประเมินจากการท า
กิจกรรมของ โครงการ 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีทักษะการใช๎ภาษาในการ
สื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎
อยํางเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข๎อมูลและ
น าเสนอ 

1) จัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียน
ได๎ใช๎การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การเขียนระหวําง
ผู๎เรียนกับผู๎สอน และบุคคล
อ่ืน 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเลือก
และใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได๎หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให๎
นักศึกษาได๎เรียนรู๎ใน
สถานการณ์ที่ต๎องใช๎การ
ค๎นคว๎า วิเคราะห์ข๎อมูลและ
น าเสนอได๎อยํางเหมาะสม 

1) ประเมินจากการน าเสนอ 
ความคิด การรายงาน 

2) ประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จัด 

3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ข๎อมูลการท ารายงานและ
กิจกรรมในห๎องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงการเป็น
แบบอยํางที่ดีทางด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในคุณคําและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

2) มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

3) การแสดงออกถึงความมี
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และมีจิต
สาธารณะ 

 

1) ปลูกจิตส านึกให๎นักศึกษามี
ความซื่อสัตย์สุจริต โดย
สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในรายวิชา และ
การจัดกิจกรรมเสริมตํางๆ  

2) สํงเสริมให๎นักศึกษามี
ระเบียบวินัยในการเรียน 
โดยก าหนดกติกา ข๎อตกลง
ในการเรียนรํวมกัน เน๎นการ
เข๎าชั้นเรียนตรงเวลา สํงงาน
ตามเวลาที่ก าหนด และแตํง
กายถูกต๎องตามระเบียบ 

3) ปลูกจิตส านึก ให๎ตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

4) สํงเสริมการท างานเป็นทีม 
ระดมความคิด วางแผนงาน 
เพ่ือฝึกการเคารพสิทธิและ
การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น 

1) ประเมินพฤติกรรมการเรียน
การสอนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ
เชํนพฤติกรรมการทุจริตใน
การสอบ การอ๎างอิงผลงาน
ของผู๎อ่ืน ฯลฯ 

2) การตรวจสอบการเข๎าชั้น
เรียนการสํงงานตรงเวลา 
และ/หรือการแตํงกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) สังเกตจากพฤติกรรมการ
เรียนและการท ากิจกรรม
กลุํม 
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2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความรู๎ในหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับศาสตร์
เกษตร รวมทั้งศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง 

2) มีความสามารถหาความรู๎ 
ท าความเข๎าใจ และติดตาม
ความก๎าวหน๎าของวิทยาการ
สมัยใหมํด๎านศาสตร์เกษตร
และศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง 

1) การจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นปฏิบัติการ 

 
 
2) มีวิธีการเรียนการสอนที่

หลากหลาย เชํน  
- การสอนแบบบรรยาย 
- การเรียนปฏิบัติจริง 
 

1) การถามตอบระหวําง
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
2) การทดสอบยํอย 
 

3) มีความรู๎ในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข๎อบังคับ 
รวมทั้งข๎อก าหนดทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การเกษตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

- การสอนโดยให๎ผู๎เรียน
ศึกษาค๎นคว๎าจาก
แหลํงข๎อมูล 
ตําง ๆ  

- จัดกิจกรรมการเรียนแบบ
รํวมมือ (cooperative 
learning) เพ่ือนสอน
เพ่ือน หรือ การชํวยซึ่ง
กันและกันในกลุํมเรียน 

    - การสอนโดยใช๎   
 - กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

- การสอนโดยให๎ผู๎เรียน  
ค๎นคว๎าและอํานสรุปความ 

3) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค  

 

  4) การตรวจงานมอบหมาย
และการจดบันทึกข๎อมูลที่
ส าคัญ 

5) การสังเกตพัฒนาการการ
เรียนรู๎ 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถเข๎าใจและประเมิน
ข๎อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหมํ ๆ จาก
แหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย 
และใช๎ข๎อมูลในการแก๎ไข
ปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนะแนวทางการ
แก๎ไขได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์หรือ 
บูรณาการความรู๎กับศาสตร์
อ่ืนเพื่อสร๎างสรรค์ผลงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถออกแบบและ
วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข๎อง
ทางด๎านการเกษตรได๎อยําง
เหมาะสม 

1) จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ฝึก
ทักษะการคิดท้ังในระดับ
บุคคล และกลุํม  

2) จัดการเรียนการสอนให๎
นักศึกษาสามารถน าความรู๎ 

    ในศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนา
งานอาชีพและงานโครงการ
ตําง ๆ  

3) การเรียนรู๎จากกรณีปัญหา 
4) การเรียนรู๎จากการท างาน 
5) การเรียนโดยใช๎

กระบวนการวิจัย  

1) ประเมินจากการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียนรวมทั้งการวาง
แผนการท างานในรายวิชา
ตํางๆ โดยประเมินจาก
สภาพจริง 

2) ประเมินผลการศึกษา
ค๎นคว๎า การวิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นส าคัญจาก 

    กิจกรรมการเรียนการสอน   
   ในรายวิชาตํางๆ โดยเฉพาะ 
   กระบวนการในรายวิชา   
   ปัญหาพิเศษ 
3) ประเมินการประยุกต์ใช๎

ความรู๎จากผลงานโครงการ
ที่ได๎รับมอบหมายใน
รายวิชาหรือกิจกรรมเสริม
ตําง ๆ  

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถปรับตัวและท างาน

รํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น า
และสมาชิกกลุํม รวมทั้ง  
สามารถปรับตัวเข๎ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได๎ 

2) มีความรับผิดชอบตํอการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให๎เป็นคน

1) จัดกิจกรรมสํงเสริมความ 
สัมพันธ์ระหวํางรุํนพี่และรุํน
น๎อง 

2) จัดการเรียนการสอนแบบ
รํวมมือ และมอบหมายงาน
เป็นกลุํม 

3) สอดแทรกความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การ

1) การสังเกตพฤติกรรมจาก
กระบวนการท างานกลุํม 
ภาวะ การเป็นผู๎น าและผู๎
ตามท่ีดี 

2) ประเมินจากความ
รับผิดชอบตํองานที่ได๎รับ
มอบหมายตํอสังคมและ
องค์กรทั้งประเมินโดย
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เกํง คนดี และมีความสุข 
3) สามารถพัฒนาความสัมพันธ์

กับบุคคลรอบข๎างหรือบุคคล
ที่เก่ียวข๎อง 

เข๎าใจวัฒนธรรมองค์กรใน
รายวิชาตํางๆ และ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4) สํงเสริมให๎นักศึกษารํวม
กิจกรรมทั้งที่จัดใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

อาจารย์และเพ่ือน 
3) ประเมินพฤติกรรมการ

ปรับตัวกับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร 

4) ประเมินพฤติกรรมหรือ
คุณสมบัติด๎านการใฝ่รู๎ และ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะด๎านการสื่อสาร  

การน าเสนอข๎อมูล ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

2) สามารถเลือกและประยุกต์ใช๎
เทคนิคคณิตศาสตร์หรือสถิติ
ที่เก่ียวข๎องอยํางเหมาะสม 

3) สามารถใช๎เครื่องมือสืบค๎น
คัดเลือก และตรวจสอบ
ข๎อมูลเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ 
รวมทั้งสามารถใช๎เครื่องมือ
สารสนเทศผลิตสื่อดิจิทัล
และมัลติมีเดียได๎อยําง
สร๎างสรรค ์ 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎
ฝึกทักษะการพูด เชํน การ
น าเสนอ อภิปราย สัมภาษณ์ 
และถาม-ตอบ  

2) สํงเสริมให๎นักศึกษาค๎นคว๎า
ความรู๎ด๎วยตนเอง และใช๎
ความรู๎ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติที่เหมาะสม เพ่ือ
วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู๎ 
และน าเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสม 

4) จัดกิจกรรมเสริมให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร
ด๎วยภาษาอังกฤษ  

1) ประเมินจากทักษะการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ด๎วยภาษาอังกฤษจาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2) ประเมินจากคุณภาพงาน
เขียนสรุปองค์ความรู๎ และ
การเขียนรายงาน   

3) ประเมินจากการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค๎นข๎อมูลที่ได๎รับ
มอบหมาย 

4) ประเมินจากคุณภาพของ
งานที่ได๎รับมอบหมาย  

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
   Mapping) 

 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
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1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
   2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 

 4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
   5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทยและเห็นคุณคําภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

2) ด้านความรู้ 
  1) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
  2) สามารถวิเคราะห์ความรู๎อยํางเป็นระบบ 
  3) สามารถน าความรู๎ ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
  4) สามารถบูรณาการความรู๎กับศาสตร์ตําง ๆ ไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก๎ปัญหาและตัดสินใจได๎อยําง
เหมาะสม 
  2) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพ่ือสร๎าง ประโยชน์ตํอตนเองและสังคมได๎ 
  3) มีความสามารถในการประเมินความรู๎ ความสามารถของตนเองและก าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได๎ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามและกล๎าคิด กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎อง 
   2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
   3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได ๎
 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) มีทักษะการใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 
  2) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม 
  3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข๎อมูลและ
น าเสนอข๎อมูล 



การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
151001001 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
151001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   

151001003 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                   
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสงัคมออนไลน์                   
151001007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
  พัฒนาการเรียนรู้ 

                  

151001008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   
151001009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 

                                   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
151001011 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   
151001012 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                   
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
151001014 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ                   

151001015 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   

151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
          
                                                                                 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ2 ข้อ 3 
151001019 การบริหารร่างกาย                   
151001020 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถ่ิน                   
151001022 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย                   

151001023 ความงดงามแห่งตน                   

151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
151001025 ความจริงของชีวิต                   
151001026 การพัฒนาตน                   
151001027 สุนทรียภาพของชีวิต                   
 

                                   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 
 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
151001029 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   

151001030 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม                   
151001031 สังคมภิวัตน์                   
151001035 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถ่ิน                   
 

                      ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
1) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                     2) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
                     3) การแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

2) ความรู้ 
                    1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์เกษตร รวมท้ังศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

   2) มีความสามารถหาความรู้ ท าความเข้าใจ และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการ 
สมัยใหม่ด้านศาสตร์เกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

   3) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมท้ังข้อก าหนดทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตรท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

3) ทักษะทางปัญญา 
                    1) สามารถเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก 
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
                    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
                    3) สามารถประยุกต์หรือบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4) สามารถออกแบบและวางแผนระบบงานท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรได้อย่าง 
เหมาะสม 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                    1) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม รวมท้ัง   
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงานได้ 
                    2) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

   3) สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
                5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    1) มีทักษะด้านการส่ือสาร  การน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 
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เหมาะสม 
                    3) สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นคัดเลือก และตรวจสอบข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  
รวมท้ังสามารถใช้เครื่องมือสารสนเทศผลิตส่ือดิจิทัลและมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์  

 



การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

141101001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการเกษตร ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪  ⚫ ⚫ 

141401001 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ 
141401002 หลักการเกษตรเบื้องต้น ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

141403003 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   การเกษตร ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

141404005 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีและ 
   นวัตกรรมการเกษตร ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ 

141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืช ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ 

141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกจิ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪  ⚪ ⚪ 

141483001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ   
  ศัตรูพืชแบบผสมผสาน ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ 

141511001 งานช่างเกษตรและเครื่องจักรกล ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ 

141543001 เกษตรกรรมย่ังยืน ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫  ⚫ 

 

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ⚪ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

141543002 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ส าหรับ  
   การเกษตร ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

⚫ ⚪  

141552001 การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม*่ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ 

141552003 การคิดเชิงระบบ และแผนผงัความคิดเชิง 
   นวัตกรรมเกษตร ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

141553004 ธุรกิจออนไลน์ส าหรับสินค้าเกษตร ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ 

341432003 เทคโนโลยีการผลิตผักเชิงพาณิชย์ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫ ⚫ 

141403004 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยเกษตรแม่นย า ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪  ⚫ ⚪ 

141413001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ 
   ธาตุอาหารพืช ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫  ⚫ 

141413002 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫  ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫  

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ⚪ความรับผิดชอบรอง 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
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รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

141432004 เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืช ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

141432005 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ 

141433006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและ 
  เพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ 

141433007 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ 

141433008 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพ่ิม 
  มูลค่าผลผลิตพืช ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪ 

141433009 การผลิตพรรณไม้น้ าเชิงพาณิชย์ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪    

141433010 การผลิตพืชผักอินทรีย์มูลค่าสูงเชงิ   
                พาณิชย์ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ 

⚫  ⚫ 

141433011 การผลิตพืชในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪  

141433012 เทคโนโลยีการผลิตไผ ่ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ 

141503001 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ า  
เพ่ือการเพาะปลูกพืช  ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚪  ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ 

⚫  ⚫ 

 

⚫ความรับผิดชอบหลัก   ⚪ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

141543004 ศาสตร์พระราชาส าหรับผู้ประกอบการ 
   เกษตร ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ 

 ⚪  

141553005 การควบคุมต้นทุนการผลิตทาง 
   การเกษตร ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ 

 ⚫  

141553006 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตร ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪  ⚫ 

141553007 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสินค้าเกษตร ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚫  ⚪ 

141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
  และสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
  และนวัตกรรมการเกษตร 

⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ 

⚫ ⚪ ⚫ 

 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ⚪ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

141404007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ 

⚫ ⚪ ⚫ 

141404008 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
   และนวัตกรรมการเกษตร ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚪ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫ ⚪ ⚫ 

 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก   ⚪ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งขอ ง
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ ก าหนดแบบแผนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบรายวิชา       
มีคณะกรรมการพิจารณา เช่น ความเหมาะสมของของรายละเอียดรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน        
ให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ เกณฑ์การตรวจค าตอบก่อนการสอบ รวมท้ัง   
ความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรดโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการประเมินด้วยวิธี
อื่นท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ในระดับรายวิชา และน าข้อสรุปต่างๆ มาพัฒนาการเรียน การสอน และการสอบใน      
ภาคการศึกษาถัดไป รวมท้ังการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) และรายงานผล
การทวนสอบทุกภาคการศึกษา 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล เช่น การสอบถาม  
ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย และ/หรือบัณฑิตใหม่ และคณาจารย์ผู้สอน โดยการใช้
แบบสอบถามหรือโดยการประชุมกลุ่มย่อย รวมท้ังต้องจัดให้มีการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยติดตามการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
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  2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษาใน  
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
  2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอื่น ๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือมาเป็นอาจารย์
พิเศษ  ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
  2.2.5 ผลงานของศิษย์เก่าท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 มีความประพฤติดี 
    3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
เรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
    3.3 ได้รับค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
    3.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
    3.5 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน 15 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา  หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา  และไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่องบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
1.2 ช้ีแจงให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร วัตถุประสงค์

ของการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู้และเป้าหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ใน มคอ . 2 และจัดให้มี
อาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน า 

1.3 อบรมหรือช้ีแนะเรื่องการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่าง ๆ  กลยุทธ์การวัด
และประเมินการเรียนรู้ การออกข้อสอบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) รายงานผลการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6)  

1.4 อบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตลอดจนให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการรวมท้ังการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการวัดผลประเมินผลให้ทันสมัย สนับสนุนให้ท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา  

2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาและร่วมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การก ากับมาตรฐานด้านจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยท าหน้าท่ี
บริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และไม่ได้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบหลักสูตรอื่นท้ังในและ
นอกสถาบัน 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรแต่
สามารถประจ าหลักสูตรได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

1.3 อาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ท่ีสอนรายวิชาในกลุ่มกลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ อาจารย์จากคณะอื่น    
ท่ีสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีการจัดผู้สอนตามคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญตามศาสตร์  กรณีจัดให้มีอาจารย์พิเศษด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด           
โดยมหาวิทยาลัย 

1.4 การปรับปรุงหลักสูตร ท าการปรับปรุงหลักสูตรด้วยระบบและกลไกท่ีก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดคือหลังจากใช้หลักสูตรไปแล้วเป็นเวลา 4 ปี ท าการปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จภายในปีท่ี 5 โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้หลักสูตรทันใช้งานในปีท่ี 6 นอกจากนี้อาจมีการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดการจัดการศึกษา หรือปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของวิทยาการในศาสตร์และการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

1.5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนตากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
  



87 
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มีคุณภาพดังนี้ 

2.1 ภาวะการได้งานท า 
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มี

ความรู้และทักษะทางด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่สามารถสร้างงานสร้างอา ชีพได้
ด้วยตนเอง หรือพัฒนางานอาชีพที่มีอยู่แล้ว รวมท้ังท างานในสถานประกอบการต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยภาวะการณ์ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน
มากกว่า 3.50) 

2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกว่า 
3.50) 

2.3 การศึกษาต่อ  
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

มีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ท้ังในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และธุรกิจเกษตร
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ท าการรับ

สมัครนักศึกษาผ่านกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรได้ก าหนด
คุณลักษณะของนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาไว้ใน มคอ.2 คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนดและด าเนินการรับ
นักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้มีปรับพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนในหลักสุตร 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 



88 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีระบบ
กลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่
และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อเสนอช่ือ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าท่ีดูแลให้ค าปรึกษาเป็นไปตามคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งจัดท าโดย
กองพัฒนานักศึกษา การให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคม 
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการติดตามสภาพปัญหาของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เป้าหมาย
เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  หลักสูตรมีแผนการด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยการแต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิตในยุคการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มีการประเมินผลและ
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
น าเข้าสู่ท่ีประชุมหาทางแก้ปัญหา และน าเสนอต่อคณะหากเป็นประเด็นท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ใน
ระดับหลักสูตร นอกจากนี้มีการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อน ามาใช้ในการจัดการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาการเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจเกษตรหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและข้อเสนอ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
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เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 

5.2 การเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
กระบวนการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 

วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อก าหนด 
กฎเกณฑ์และมาตราฐานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาจากสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ ตามวุฒิท่ีส าเร็จ
การศึกษา ผลงานทางวิชาการ การสร้างสมประสบการณ์ ผู้สอนต้องไม่สอนกลุ่มเดียวกันเกิน 2 วิชา 
นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระงาน 
 5.3 การประเมินผู้เรียนหลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัย มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายกระบวนการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ท้ังความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรี

และมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานจัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานตามต าแหน่งงาน 
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3) การเข้าสู่ต าแหน่งของวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานเพื่อ
ใช้ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งของวิชาชีพ 

 6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร                    

ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณบ ารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี
อยู่แล้ว 

หมายเหตุ 

1 

ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
8 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 สาขาวิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18 
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 

ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2 ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3 ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส ขนาดจุ 200คน 
ห้องประชุมนานัสขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัคขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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  6.3.1 สถานที่ (ต่อ) 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู ่

1 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  
1) เครื่องช่ังทศนิยม 3 ต าแหน่ง 1 
2) เครื่องช่ังทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 
3) เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง 4 
4) หม้อน่ึงความดัน 1 
5) เครื่องวัดความเข้มแสง 1 
6) เครื่องกวนสารละลายแบบไม่มีตัวท าความร้อน 1 
7) เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 1 
8) โถดูดความช้ืนพร้อมแผ่นรองรังผึ้ง 1 
9) ช้ันวางเลี้ยงส าหรับงานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชขนาด  285x80x60ซม. 1 
10) ไมโครไปเปตขนาด 250ul 1 
11) เครื่องเขย่าแบบช้ันเดียว 1 
12) กล้องจลุทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณไปทีวีและกล้องถ่ายรูป 1 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู ่

1 

13) เครื่องเขย่าสามารถควบคุมความเร็วได้ 1 
14) เครื่องท าน้ ากลั่นยี่ห้อHamilton หมายเลขเครื่อง5267 โมเดล 
WSC/4 

1 

15) กล้องจลุทรรศน์ 1 
16) ตู้เข่ียเช้ือ 1 
17) ตู้เข่ียเช้ือธรรมดา 5 
18) หม้อน่ึงความดัน (Autoclave) Hl 341 1 
19) สมุดเทียบสีตัวอย่างพืช 1 ชุด 
20) หม้อน่ึงความดันอัตโนมัติยี่ห้อTomy 1 

2 

ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา  
1) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างรุ่นMX-300 ยี่ห้อMetlertoledo 1 
2) เครื่องวัดความช้ืนดินรุ่นDM-8 2 
3) เครื่องดูดสารละลายอัตโนมัติยี่ห้อ 
Mettlertoledoขนาด1 มล. 

1 

4) เครื่องปั๊มสุญญากาศและความดันยี่ห้อ 1 
5) เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 
6) เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2  ต าแหน่ง 1 
7) ตู้อบลมร้อนความร้อนสูงสุด 220 องศาเซลเซียส 2 
8) กล้องจลุทรรศน์ชนิด 2 ตา 1 
9) กล้องจลุทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 1 
10) เครื่องปั๊มสุญญากาศ 1 
11) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร  1 
12) แผ่นให้ความร้อน (Hot Plate) ยี่ห้อ THERMOLYNE 2 
13) เครื่องเขย่าช้ันเดียว 1 
14) โถดูดความช้ืน 2 
15) เครื่องวัดความช้ืน อุณหภูมิ และความเค็มของดิน 1 
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ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู ่

2 
16) สมุดเทียบมาตรฐานสีตัวอย่างดิน 4  
17)  เครื่องวัดการถ่ายเทอากาศของดิน 1 
18) เครื่องวัดสภาพน าไฟฟ้า 1 

3 
ครุภัณฑ์งานครัว   
1) ตู้เย็น 9 คิว 1 

4 

ห้องปฏิบัติการการผลิตเห็ด  
1) หม้อน่ึงความดัน 4 
2) ตู้เข่ียเช้ือเห็ด 5 
3) เครื่องผสมวัสดุเพาะเช้ือเห็ด 1 
4) หม้อน่ึงเห็ดขนาด 500 ก้อน 1 
5) เครื่องช่ังฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 
6) เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง 1 
7) ตู้เย็น 1 

5 

ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์  
1) ตู้ฟักไข่ 1 
2)  ถังน้ าสแตนเลส 2 
3) เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างของเน้ือสัตว์ 1 
4) ตู้อบลมร้อน 1 
6) หุ่นจ าลองสัตว์เค้ียวเอ้ือง  1 
7) หุ่นจ าลองสัตว์ปีก 1 
8) เครื่องช่ังไฟฟ้า ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 
9) เครื่องช่ังไฟฟ้า ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  1 

 
3.2 อุปกรณ์การสอน 

1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1200 4 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
3 TV  Samsung 1 เครื่อง 
4 เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 
5 เครื่องโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P1166P 1 เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ช่ือเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ  จ านวน     270 ช่ือเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเร่ือง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/์ปริญญานิพนธ)์ 

2.1 ภาษาไทย   จ านวน     174 ช่ือเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน    - ช่ือเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเร่ือง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย   จ านวน    230 ช่ือเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน      - ช่ือเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเร่ือง 

6.3.3.2 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 

  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ระบบฐานข้อมูล E-Bookประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวม 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

http://aritc.yru.ac.th/
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2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข้อมูล     ปี 1997-
ปัจจุบัน 

2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ท่ี
ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี2001-ปัจจุบัน 

2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลท่ีมีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   

2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมท่ีใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันท้ัง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ท้ังนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 

2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information 
Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 

3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา

โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com 
/autologin) 

3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายช่ือหนังสือ และส่ืออื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก

ผู้สอนและผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการส่ือและช่องทาง
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การศึกษาในห้องเรียนนอก
ห้องเรียนและเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดให้มีห้องเรียนท่ีมีส่ือ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ท้ังในการ
เรียนการสอน การท า
กิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้นักศึกษา
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ
ท้ังหนังสือต ารา และส่ือ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของ
ส่ืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประจ า
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือต ารา และส่ือ
ดิจิทัลท่ีมีให้บริการและสถิติ
การใช้งานหนังสือ ต ารา ส่ือ
ดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า x x x x x 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5) ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมี
จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อส้ินสุดภาค
การศึกษา 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์
สอนของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ด าเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  
5 ปี 

(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 

(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 



100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565   สรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1.ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

1.ชื่อหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

 
ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร์)  
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science   
                      (Agriculture) 
ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Agriculture) 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  
Program in Technology and Innovative 
Agriculture 
ช่ือย่อภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร)  
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (B.Sc. (Technology 
and Innovative Agriculture) 

 
 
 
 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้าน
เกษตร สามารถจดัการและพัฒนาอาชีพตามการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ตระหนักถึง
คุณค่าและภมูิปัญญาท้องถิ่น  มีโลกทัศน์กว้าง มี
คุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้าน
การเกษตรสมยัใหม่(ด้านการผลิตพืช) การบริหาร
จัดการดา้นผลผลิตสินค้า การท าตลาดสินค้าเกษตร 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมหรอืประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเกษตร สามารถจัดการดา้นธุรกิจ
โดยการต่อยอดเอาความรู้ทีไ่ดม้าใช้ในการสร้าง
อาชีพและพัฒนาอาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นถึงคณุค่าของสังคมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
 
 
 

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิต
เพื่อให้เป็นผู้มสีมรรถนะดังนี้ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีวัตถุประสงค์
ในการผลติบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้มสีมรรถนะดังนี ้

 
 
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม จติส านึก และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมทั้งมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพเกษตร  
2) มีความรอบรู้ในด้านการเกษตร ท้ังภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบตัิอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้อยา่งถูกต้อง

เหมาะสม และศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) สามารถคิดวเิคราะห์ แก้ปัญหา บริหารจดัการ 

และสร้างสรรค์พัฒนางาน หรืออาชีพตามการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ความรู้

ด้านการเกษตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถท างานร่วมกับบคุคลอืน่ได้ทุกระดับ

อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้

อย่างต่อเนื่อง 

5) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารและการ

พัฒนาอาชีพรวมทั้งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1) เป็นผูผ้ลติและผู้ประกอบการธรุกิจเกษตรที่มี
ศักยภาพและพัฒนาไปสู่ Smart Farming  
2) มีคณุธรรม จริยธรรม จติส านึก และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ  
3) มีความรอบรู้และทักษะด้านการเกษตรสมยัใหม่
สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4) สามารถคิดวเิคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์
พัฒนางานตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคม โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม
สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอยา่ง
เหมาะสม  
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค  

 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมน่้อยกว่า 12  
                                     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                           
                             ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมน่้อยกว่า 15 
                                     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลเมืองโลก         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการเกษตร  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 

     เฉพาะด้านบังคับ               47 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตร  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาด้านบังคับ    ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพสหกจิศึกษา                         
                             ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     เฉพาะด้านเลือก                30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

                           ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                               ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 
1) บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      
                                                  2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร และ           
             พัฒนาการเรียนรู ้                2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  
 และพัฒนาการเรียนรู ้          2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
                                                  2(1-2-3) 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร และ 2100104ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้) 
 

2). เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 

8. รายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                                ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 
วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
151001001 ภาษา ความคิดและการสื่อสาร 
                                                 3(3-0-6) 
151001002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร   3(3-0-6) 
151001003 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
                                                 3(3-0-6) 
151001005 ภาษาอังกฤษหรรษา         3(3-0-6) 
151001006 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์  
                                                 3(3-0-6) 
151001007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู ้            2(1-2-3) 
151001008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
                                                 2(1-2-3) 
151001009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                                                 2(1-2-3) 
151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  
                                                 2(1-2-3) 
 
วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001004 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
                การเขียนภาษาไทย          3(3-0-6) 
151001010 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
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             ภาษาอังกฤษ                      2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                     2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน               2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน             2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 2(1-2-3) 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข           2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์                   2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                  2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต                2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                     2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต             2(1-2-3) 
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวตัน์                       2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม             2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ    2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวติ         2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย          2(1-2-3) 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          
                                                  2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
             ประจ าวัน                         2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต2(1-2-3) 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

                ภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 
151001011 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
151001012 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข               3(3-0-6) 
151001017 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                                 3(3-0-6) 
วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
151001014 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ                  
                น าเสนอ                       3(3-0-6) 
151001015 เทคโนโลยสีารสนเทศใน 
                 ชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
151001018 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                 3(3-0-6) 
151001019 การบริหารร่างกาย           1(0-2-2) 
151001020 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                 2(1-2-3) 
151001021 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา  
                ท้องถิ่น                        3(3-0-6) 
151001022 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย  3(3-0-6) 
151001023 ความงดงามแห่งตน          3(3-0-6) 
151001024 ก้าวสู่โลกกว้าง                2(1-2-3) 
151001025 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
151001026 การพัฒนาตน                 2(2-0-4) 
151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต         3(3-0-6) 
151001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 
 
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
151000129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 
 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
151001030 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม         3(3-0-6) 
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2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     พื้นฐาน                 ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน                   3(3-0-6) 
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน       1(0-3-0) 
4102101 เคมีทั่วไป 1                      3(3-0-6) 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1         1(0-3-0) 
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน                 3(3-0-6) 
4103193 ปฏิบตัิการชีววิทยาพ้ืนฐาน    1(0-3-0) 
4140204 สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 
                                                3(3-0-6) 
4140205 จุลชีววิทยาส าหรับการเกษตร 3(2-2-5) 
4140206คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการเกษตร 
                                                3(3-0-6) 
 
2.2กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรไม่น้อยกว่า18หน่วยกิต 
4140101 หลักการผลติพืช                3(2-2-5) 
4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร3(2-2-5) 
 
4140415 เทคโนโลยีสมัยใหมส่ าหรับการเกษตร 
                                                3(2-2-5) 
4144148 หลักการผลติสตัว์               3(2-2-5) 
4151201 งานช่างเกษตร                  3(1-4-4) 
4152101 หลักส่งเสรมิการเกษตร        3(2-2-5) 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
                           ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ  17 หน่วยกิต 
4140102 ปฏบิัติการเกษตรพื้นฐาน      1(0-2-1) 
4140310 สัมมนาทางการเกษตร         1(0-2-1) 
4140311 การวางแผนการทดลองและสถิต ิ
             ทางการเกษตร                  3(2-2-5) 
4140312 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 3(2-2-5) 
4141201 ดินและการจดัการดิน          3(2-2-5) 
4143201 การขยายพันธ์ุพืช               3(2-2-5) 
4148201 ศัตรูพืชและการจดัการ         3(2-2-5) 
 

151001031 สังคมภิวัตน ์                 3(3-0-6) 
 
1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร  3 หน่วยกิต 
151001035 วิทยาศาสตรเ์พื่อท้องถิ่น    3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
                         ไม่น้อยกว่า    77 หน่วยกิต 
        1) เฉพาะด้านบังคับ          47 หน่วยกิต 
141101001 คณิตศาสตรแ์ละสถติิส าหรับ 
                การเกษตร                    3(3-0-6) 
141401001 วิทยาศาสตรเ์พื่อการผลิตพืช   
                                                 3(2-2-5) 
141401002 หลักการเกษตรเบื้องต้น     3(2-2-5) 
141403003 สัมมนาดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                การเกษตร                    2(0-4-2) 
141404005 โครงการพิเศษดา้นเทคโนโลยีและ 
                นวัตกรรมการเกษตร        4(0-8-4) 
141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช3(1-4-4) 
141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
                                                 3(1-4-4) 
141483001 เทคโนโลยีและนวตักรรม 
                การจัดการศัตรูพืชแบบ 
                ผสมผสาน .                   3(2-2-5) 
141503001 เทคโนโลยีและนวตักรรมสมัยใหม ่
                ส าหรับการเกษตร            3(2-2-5) 
141511001 งานช่างเกษตรและเครื่องจักรกล 
                                                 3(1-4-4) 
141543001 เกษตรกรรมยั่งยืน            3(2-2-5) 
141552001 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
                สมัยใหม่*                     3(3-0-6) 
141552003 การคิดเชิงระบบและแผนผังความคิด 
                เชิงนวัตกรรมเกษตร         3(3-0-6) 
141553004 ธุรกิจออนไลน์ส าหรบัสินค้า 
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2) วิชาเฉพาะด้านเลือกไม่น้อยกว่า33 หน่วยกิต 
    หมู่วิชาไม่จัดเข้าหมวดหมู่เลือกเรียน 
                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4140103 เกษตรเพื่องานอดิเรก          3(1-3-5) 
4140208 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร        
                                                3(3-0-6) 
4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน              3(2-2-5) 
4140314 การแปรรูปและเพิ่มมลูค่าผลผลติ 
            ทางการเกษตร                   3(2-2-5) 
4140417 อุตุนิยมวิทยาและชลประทาน 
             ทางการเกษตร                  3(2-2-5) 
 
หมู่วิชาปฐพีวิทยา   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  
                                           3 หน่วยกิต 
4141202 ความอุดมสมบรูณ์ของดิน     3(2-2-5) 
4141303 การผลิตและการใช้ปุ๋ย         3(2-2-5) 
4141304 การจัดการและอนุรักษด์ินเพื่อ 
             การเกษตร                       3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
หมู่วิชาพืชไร่เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4142301 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-2-5) 
4142302 พืชอุตสาหกรรมภาคใต ้       3(2-2-5) 
 
หมู่วิชาพืชสวนเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4143202 การผลิตพืชผักเศรษฐกจิ       3(2-2-5) 
4143203 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-2-5) 
4143204 เห็ดและการผลิตเหด็           3(2-2-5) 
4143305 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อ 
             การค้า                           3(2-2-5) 
4143306 การผลิตพรรณไม้น้ า            3(2-2-5) 
4143307 การเพาะปลูกพืชเครื่องเทศ 

                เกษตร                         3(2-2-5) 
341432003 เทคโนโลยีการผลิตผกั 
                เชิงพาณิชย ์                  5(1-8-6) 
 
2) เฉพาะด้านเลือก     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
141403004 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วย 
                เกษตรแม่นย า                3(2-2-5) 
141413001 เทคโนโลยีและนวตักรรม 
                การจัดการธาตุอาหารพืช   3(1-4-4) 
141413002 เทคโนโลยีการผลิตปุย๋อินทรีย ์
                เชิงพาณิชย ์                  3(1-4-4) 
141432004 เทคโนโลยีการผลิต 
                ต้นอ่อนพืช                    3(2-2-5) 
141432005 การผลติเหด็เศรษฐกจิ       3(2-2-5) 
141433006 เทคโนโลยีและนวตักรรม 
                การผลิตและเพิ่มมูลค่า 
                พืชสมุนไพร                   3(2-2-5) 
141433007 การผลติไม้ดอกไม้ประดับ 
                เชิงพาณิชย์                   3(2-2-5) 
141433008 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ 
                การเพิ่มมูลค่าผลผลติพืช    3(2-2-5) 
141433009 การผลติพรรณไม้น้ าเชิง 
                พาณิชย์                        3(2-2-5) 
141433010 การผลติพืชผักอินทรีย์มลูค่าสูง 
                เชิงพาณิชย ์                  3(1-4-4) 
141433011 การผลติพืชในระบบโรงเรือน    
                อัจฉรยิะ                       3(2-2-5) 
141433012 เทคโนโลยีการผลิตไผ่        2(1-2-3) 
141503001 เทคโนโลยีและนวตักรรม 
                 การจัดการน้ าเพื่อการ 
                 เพาะปลูกพืช                 3(2-2-5) 
141543003 เทคโนโลยเีกษตรกรรม 
                ในเมือง                        3(2-2-5) 
141543004 ศาสตร์พระราชาส าหรับ 
                ผู้ประกอบการเกษตร        3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง 
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            และสมุนไพร                     3(2-2-5) 
4143308 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน       3(2-2-5) 
4143409 การผลิตไมผ้ลเศรษฐกจิ        3(2-2-5) 
4143410 การออกแบบและการจดัสวน 3(2-2-5) 
 
หมู่วิชาสัตวศาสตร์เลือกเรียน  
                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4144349 การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ     3(2-2-5) 
4144350 การผลิตสัตว์เคีย้วเอื้อง         3(2-2-5) 
4144351 การผลิตแพะ                    3(2-2-5) 
 
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตรเลือกเรียน 
                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4152202 สหกรณ์การเกษตร             3(3-0-6) 
4152303 การจัดการฟารม์                3(3-0-6) 
1452304 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร            
                                                3(3-0-6) 
4152305การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
 
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์     1(90) 
            และ   
4140416 โครงการพิเศษด้านการเกษตร3(1-4-4) 
4140418 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา   
             เกษตรศาสตร์                     3(270) 
             หรือ  
4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 6(600) 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

141553005 การควบคุมต้นทุนการผลิตทาง  
                การเกษตร                    3(3-0-6) 
141553006 การจัดการธรุกิจท่องเที่ยว 
                เชิงเกษตร                     3(2-2-5) 
141553007 ตลาดอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ 
                สินค้าเกษตร                  3(2-2-5) 
 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
     ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                และสหกิจศึกษาสาขาวิชา 
                เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร                     
                                                 2(2-0-4) 
และ 
141404007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา 
                เทคโนโลยีและนวตักรรมการเกษตร 
                                                  5 (450) 
หรือ 
141404008 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและ 
                นวัตกรรมการเกษตร         6 (600) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 
 

ปรับปรุง 

9. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต 
ก. บังคับเรียน  10 หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
 Thai for Communication 

9. ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่ม
ภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
              Thai for Communication 
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     ความส าคัญของภาษา ไทยในฐานะ เป็ น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ การน า เสนอข้อมูล ในเ ชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรม  และ
มีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 
     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 
information 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 

     ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้ง
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้
ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
น า เ ส น อข้ อ มู ล ใ น เ ชิ ง ใ ห้ ค ว า ม รู้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
     Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language  
in daily life use in listening, speaking, 
reading and writing, use of language in 
formal and information 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  
 

 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การเขียน                      2(1-2-3) 
            Speaking and Writing Skills 
            Development 
     หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วม
วิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวาง
โครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
     Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
                                              3(3-0-6) 

Language Thought and  
Communication 

     ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ 
ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ การฟังและการอ่าน 
การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการ
ถ่ายทอดความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการ
เขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น 
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
     Language and Communication, relation 
between languages with ideas and 
communication, listening and reading skills, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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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  
 

idea organization, idea conclusion, 
expressing ideas for communication for both 
speaking and writing, Thai use through songs, 
plays and folk tale 

 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 
     ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
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 

5100105  ภาษาอังกฤษหรรษา        3(3-0-6) 
              English for Fun 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และ
ส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
     English usage for daily communication, 
English sound systems, vocabularies and 
greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information 
inquiries, giving opinions, feeling expression, 
class presentation 
 

 
 
 
 
วิชาใหม่ 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้          2(1-2-3) 
    Melayu for Communication  
                and Learning Development 
     พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน ในบรบิทท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสยีงค าภาษามลายู
ให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายเูพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การตดิต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการ
เขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
     Development of Melayu in listening, 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคม 
             ออนไลน์                       3(3-0-6) 
             English Usage for Social     
             Network 
     การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อ
สังคมออนไลน์ การตั้งและการตอบกระทู้เป็น
ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ 
การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษ การเขียน
หรือการตอบอีเมลเ์ป็นภาษาอังกฤษ 
     Simple English writing in social media, 
giving queries and answers in English, online 
chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 

 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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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 
 
 5100100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

                                              2(1-2-3) 
             English for Communication 2   
     การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แกป้ัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
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 
 

 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 

ข. เลือกเรียน                         2   หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                              2(2-0-4) 
 Principles of Reading and  
             Writing Thai Words 
     หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผดิ
ไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทยีบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแกไ้ขและเผยแพร่

1.2 วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การเขียนภาษาไทย          3(3-0-6) 
            Developments of Thai  
            Speaking and Writing Skills 
     การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูด
และการเขียนในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและ
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ น าเสนอด้วยการพูดและการ
เขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ

 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถกูต้อง 
     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  

มารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการ
เขียน 
     Developments of speaking and writing 
skills, speaking and writing for both formal 
and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various 
media, presenting with presentation and 
writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing 
speaking and writing 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
             การอ่านภาษาอังกฤษ        2(1-2-3) 
 Development of Speaking and 
              Reading Skills in English 
    การพัฒนาทักษะการพูดและอา่นภาษาอังกฤษ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทัง้รายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ 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 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
             ภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
             English Communication Skills  
             Development 
    การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียนข้อความขนาด
สั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
     Listening and speaking in daily-life 
situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading 
and writing 

 
 
 
 

รายวิชาใหม ่
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
             และการเขียน                 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing  
              Development 
     พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อ
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น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงานฯลฯ 
     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. 
 

ตัดออก 
 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน          2(1-2-3) 
 Basic Melayu 
     ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับบรบิททางสังคม 
     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 
 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             Melayu for Communication 
     การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณข์ั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
 
 
 
 
 
รายวิชาใหม ่

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
 Chinese for Communication 
     การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย 
การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้
     Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
             Chinese for Communicationการ 
     ออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน 
ค าศัพท์ ไวยากรณ์  ขั้นพื้นฐาน การทักทายและการ
สนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

 
 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ค าอธิบาย
ภาษา 
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greeting, introduction, etc, with an emphasis 
on listening and speaking skills and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 

อังกฤษ 
 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน         2(1-2-3) 
             Basic Arabic 
     อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
ความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้
     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 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ   
                                              2(1-2-3) 
             Technology and Media  
              Literacy 
     การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การ
รู้เท่าทันเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การ
เข้าถึงและประเมินข้อมลู การใช้ขอ้มูลและจัดการได้ 
การวิเคราะหส์ื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่ายๆ ใน
การผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจรยิธรรมทางเทคโนโลย ี
     Information literacy, media literacy, IT 
and communication literacy, information 
access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools 
usage for media production, social media 
use under law controls and ethics in 
technology 

 
 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                              2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
     การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แกป้ัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
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 

5100100 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                              2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
     การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แกป้ัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพ 
     Practice anddevelopment 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 
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daily life and future career daily life and future career 
 5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

               Chinese for Communication 
     การออกเสียงระบบพินอิน หลกัการเขียนอักษร
จีน ค าศัพท์ ไวยากรณ์  ขั้นพื้นฐาน การทักทายและ
การสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Pin-in pronunciation, principles of 
Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic 
daily-life conversation 

 
 
 

วิชาใหม่ 

 
 

5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             Melayu for Communication 
     การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 
     Melayu useage for communication in 
daily life, vocabularies, basic Melayu 
grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 

 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3) 
 Happiness Study 
     ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ังกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคณุค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรบัตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จรยิธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข  
     Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic, self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional 

2) กลุ่มวชิาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2.1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข               3(3-0-6) 
             Well-being 
     การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยใีนชีวิต 
ประจ าวันผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารและคณุค่าทาง
โภชนาการ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลาก
โภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องตน้ สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค การสร้างเสรมิสุขภาพกายและสุขภาพจติ 
     Science and technology use in daily life, 
effects of using science and technology on 
environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social egulations, 
and agreement for peaceful coexisting in 
society 

information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting 
physical and mental health 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์               2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
     ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์  การรับรู้ความ
งาม  ผ่านภาพ  เสยีงและการเคลือ่นไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารปูแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
     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 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
                                              3(3-0-6) 

Science in Daily Life 
     วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ความส าคญัและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and 
impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
             ตลอดชีวิต                     2(1-2-3) 
 Information For Life Long   
             Learning 
     ความหมาย บทบาท และความส าคญัของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการ 
ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็น
มาตรฐาน 
     Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, 
information sources and accessing,  

5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
             การน าเสนอ                   3(3-0-6) 
             Information Technology for  
             Presentation 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
     Introduction to informationtechnology, 
data access and use, accessing information 
methods, searching strategies, analyzing 
and synthesizing information, presenting 
information in various forms 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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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 การด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญหาและพัฒนญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันตสิุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรยีนรโูลกทัศนแบบตาง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่าง
เพื่อจะไดรจูักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
อันน าไปสคูวามสงบสุขของชีวิตและสังคม 
     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 
 

2.2) วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100125 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
            Truth of Life 
     ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิต ปัจจุบันกับ
โลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาปญัญา ชีวิตและสังคม การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนธรรม ชีวิต
ที่มีสันตสิุขและสังคมที่มี สันติภาพ การเรียนรู้ โลก
ทัศน์แบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อดแีละข้อเสียของ
โลกทัศน์แตล่ะอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อันน าไปสู่ความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต กลุ่มวชิาพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ  3(3-0-6) 

             Multiculture and Peace 
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
วัฒนธรรม กระบวนการในการสรา้งความเข้าใจ 
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ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ปัญหา ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยและสังคมโลก การแกป้ัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพ มีจติสาธารณะและรับผิดชอบต่อ
สังคมพหุวัฒนธรรม การอยูร่่วมกนัในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
     Meanings, significance and types  of 
culture, process of building understanding, 
cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, 
problems and conflict of Thai and World 
society, resolving conflict with peace, social 
activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in 
democratic society, right prevention 
guidelines 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  
              Conscious Mind 
     ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของทักษะชีวิตโลกาภิ
วัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคดิวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง 
และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้
ความส าคญัของการมีจติสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันต ิ
     Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
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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 ทักษะในการด าเนินชวีิต     2(1-2-3) 
 Skills for Life 
     ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์ ความคดิสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์
และความเครยีด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียด 
     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 

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม         3(3-0-6) 
             Life Skill for Society 
     ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม การ
คิดสร้างสรรค์ การปรับตัวในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ 
การเรียนรู้อาชีพ การเรียนรู้สังคมผู้สูงวัย การสร้าง
คุณค่าในตนเองและการพัฒนาจิตสาธารณะ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     Holistic problem-solving skills, creative 
thinking, adaptation in the 21st century, 
multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder 
society learning, building self-valued and 
public conscious development, life-long 
learning for sustainable development 

 
 
 
 

วิชาใหม่ 

2150109 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 
     เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือ่ความก้าวหน้า
ในชีวิตและการท างาน การน าหลกัธรรมมาใช้ใน
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การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
     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 

 
ตัดออก 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                              2(1-2-3)                                       
 Mathematics in Daily Life 
     หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตผุล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ 
บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
     Principle and thinking process, giving 
reasons, financial mathematics and interest, 
hire-purchase, accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

4) กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ       3 หน่วยกิต 
 
5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น     3(3-0-6) 
             Science for Community   
     ความรู้ ความส าคญั ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
     Knowledge, scientific and technological 
significance, scientific skills, aptitude to 
science, scientific process, scientific 
application for community development 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน                  3(3-0-6) 
 Fundamental Physics 
     ระบบหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัด แรง
และการเคลื่อนที่งาน พลังงานและโมเมนตัม ความ
ร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติของสสาร 
เสียงและทัศนศาสตร์  ไฟฟ้า แมเ่หล็กไฟฟ้า และ
การประยุกต์ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องตน้ 
     Unit system, physic quantity and 
measurement, force and motion, work 
energy and momentum, heat and 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 

ตัดออก 
 



120 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
transferring, properties of matters, sound 
and optics, electrostatics, magneto statics 
and modern physics 
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน     1(0-3-0)  
 Fundamental Physics           
              Laboratory  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม :  
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
Pre-requisite or Co-requisite : 
4101117 Fundamental Physics 
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวดัปรมิาณทางฟิสิกส์ 
สภาพสมดลุของมวล การตกอย่างอิสระ การ
เคลื่อนที่วิถีโค้ง ความจุความร้อนจ าเพาะของวัตถุ 
ความหนืด กฏของฮุกส์ การใช้มัลติมิเตอร์  กฏของ
โอห์ม การศึกษาคณุสมบัติของเลนส์ การวัด
สนามแมเ่หล็กโลก โดยอาศัยเครื่องมือการทดลอง
จากห้องปฏิบัติการหรือท่ีประดิษฐ์ขึ้นตามความ
เหมาะสม 
     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  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 

4102101 เคมีทั่วไป 1                    3(3-0-6)  
 General Chemistry 1 
     โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสารสมัพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดลุ
เคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม     
     Atomic structure, periodic table, 
chemical bonds, stoichiometry, liquid 

  
 
 
 

ตัดออก 
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solution, chemistry equilibrium, acid-base, 
organic chemistry and environmental 
chemistry 
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0) 

General Chemistry Laboratory 
     เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัตกิารเคมี ความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ เทคนคิการแยกสาร การ
กรอง การตกผลึกการกลั่น การใช้ตัวท าละลาย และ
โครมาโท กราฟี การเตรียมสารละลาย ปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับกรด-เบส การทดสอบสารอินทรีย์เบื้องต้น 
และการหาปรมิาณออกซเิจนละลายน้ า  
     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 (DO) 

  
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 

 

4103192 ชีววิทยาพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
Fundamental Biology  

     ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบตัิของสิ่งมีชีวิต การ
จัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และ
เนื้อเยื่อ เมแทบอลซิึม พันธุศาสตร์ กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช โครงสร้างและหน้าที่
ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methods, properties of 
organisms, levels of organization, chemistry 
of life, cell and tissue, metabolism, 
genetics, evolutionarymechanisms, 
biodiversity, structure and function of plant 
and animal, ecology and behavior 

  
 
 
 

ตัดออก 

4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน  1(0-3-0)   
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Fundamental Biology           

             Laboratory 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบงัคับร่วม: 
4103192 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Pre-requisite or Co-requisite : 
4103192 Fundamental Biology 
     การใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ เมแทบอลิ
ซึม กระบวนการต่างๆในพืช กระบวนการต่างๆ ใน
สัตว์ พฤติกรรมและการปรับตัว ววิัฒนาการและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 

4140204 สถิติเบ้ืองต้นส าหรับการเกษตร      
                                             3(3-0-6)                                       

Introduction to Statistics of  
Agriculture 

     ความหมาย ระเบยีบวิธีทางสถิติ สถิติพรรณนา
และสถติิอนุมาน การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฏี
การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การตั้งสมมติฐาน
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การถดถอย
อย่างง่าย การทดสอบไค-สแควร์ตวัอย่างการใช้สถิติ
ส าหรับการเกษตร 
     Means, statistic methodology, 
descriptive statistics and inferential 
statistics, Frequency distribution, measures 
of central tendency, measure of dispersion, 

141101001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ    
                การเกษตร                 3(3-0-6) 
                Mathematics and Statistics  
                for  Agriculture 

     ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเกษตรโดยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถติิเชิงอนุมาน การใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและการแปร
ผล 
     Basic mathematical knowledge, 
probability, introduction to statistics, 
analysis of agricultural data by descriptive 
statistics, analysis of agricultural data by 
inferential statistics, use of application 
software for statistic analysis 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ 
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
sampling theory, estimation, hypothesized 
and hypothesis test, analysis of variance, 
correlation analysis and simple regression, 
chi-square tests, examples of using 
statisties for asriultere 

 
 
 
 
 

4140205 จุลชีววิทยาส าหรับการเกษตร         
                                             3(2-2-5)                                
 Microbiology for Agriculture     
     โครงสร้างของเซลลโ์พรคาริโอตและยูคารโิอต 
การเพาะเลี้ยงและการเติบโตของจุลินทรีย์ ประเภท
ของจุลินทรีย์ จุลินทรยี์และกิจกรรมจุลินทรยี์ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว จุลชีวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับดิน-ปุ๋ยและโรคพืช 
     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 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 

4140206 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ 
            การเกษตร                     3(3-0-6) 
            Fundamental Mathematics 

      หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย ระบบจ านวนจริง    
 ตรรกศาสตร์  อัตราส่วนและร้อยละ ล าดับและ 
 อนุกรม ความน่ าจะเป็น และการประยุ กต์ ใ ช้  
 คณิตศาสตร์กับงานด้านเกษตร  
     Unit and unit changing, real number  
 system, logic, ratio and percentage, ordinal  
 and series number, probability, and  
 application of mathematic for   agriculture  
 perspective 

  
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 

4140101 หลักการผลิตพืช               3(2-2-5) 
Principles of Plant Production   

     ลักษณะทางรูปพรรณสณัฐานและกายวภิาคของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ส าคัญของราก ล าต้น ใบ 

141401001 วิทยาศาสตร์เพ่ือการผลิตพืช  
                                              3(2-2-5) 
                Science for Plant Production 

     องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ของพืชและบทบาท
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ดอก ผล  และเมล็ดของพืช  กระบวนการส าคญัที่
เกิดขึ้นในพืช การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของพืช 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืช การจ าแนกประเภทพืช หลักการพิจารณา
เลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่างๆ 
การปฏิบัตบิ ารุงรักษา การขยายพนัธุ์และปรับปรุง
พันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
     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 

หน้าท่ี พ้ืนฐานสรีรวิทยาของพืช พันธุกรรมและการ
ปรับปรุงพันธุ์ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของดินและน้ าในดินท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก
พืช พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ทางด้านการผลิตพืช ระบบ
นิเวศน์การเกษตร 
     components of the parts of plant 
and their role basic, plant physiology, 
genetics and plant breeding, physical, 
chemical and biological properties of 
soil and soil water related to crop 
cultivation,. scientific basis of plant 
production, agricultural ecosystem 
 
 
 

 
 
 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร   
                                              3(2-2-5) 
                   Business and Laws in Agriculture  
     ความส าคญัของธรุกจิเกษตร องค์ประกอบและประเภท
ของธุรกจิเกษตร สินเช่ือเพื่อการเกษตรขอ้พิจารณาในการ
ลงทุนทางการเกษตร ปญัหาธรุกิจเกษตรและแนวทางป้องกัน
แก้ไข  กฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ เกีย่วกับการเกษตร  
องค์กรทีม่ีบทบาทต่อการก าหนดมาตรฐานของสินคา้เกษตร
ทั้งของไทยและสากล มาตรฐานสินคา้เกษตร 
     The 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 



125 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
responsible to determine the standard of 
agricultural products both in Thailand and 
International, standard of agricultural 
products. 
4140415 เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการ 
             เกษตร                        3(3-0-6) 
            New Technology for                 
            Agriculture 
     ความจ าเป็นและความส าคญัในการน า
เทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ส าหรับการเกษตร ตัวอย่าง
การน าเทคโนโลยดี้านต่างๆ มาใช้กับการเกษตร 
เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยี
วิศวกรรมและเครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น 
     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 
 

141543002 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ่
                ส าหรับการเกษตร         3(2-2-5) 
                Modern Technology and  
                Innovation for Agriculture 

     ความจ าเป็นและความส าคญัในการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมส าหรับการเกษตร 
ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านตา่ง ๆ 
มาใช้กับการเกษตร เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 
เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอากาศยานไร้
คนขับ (UAV) เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศการเกษตร 
การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ ปญัญาประดิษฐ์ (AI) 
เทคโนโลยีเซนเซอร์ และ อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่ง 
(IoT) เทคโนโลยบีรรจุภณัฑ์ ระบบการขนส่ง และ
แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร 

     Necessity and importance of applying 
modern technology and innovation in 
agriculture, examples of technology and 
Innovation  utilizations for agricultural 
purposes such as biotechnology, machinery  
and robots, unmanned aerial vehicle (UAV), 
agricultural geoinformatics Technology, big 
data analysis, artificial intelligence (AI), 
sensor technology and Internet of Things 
(IoT), packaging technology, logistic and 
application for agriculture 

 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนช่ือ

และ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4144148 หลักการผลิตสัตว์              3(2-2-5) 
Principles  of Animal   

             Production   
     ความส าคัญของการเลี้ยงสตัว ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลีย้งสัตว์ พันธุ์สตัว์และลักษณะประจ าพันธุ์ หลัก
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์ประเภทและชนิด
ของการเลี้ยงสตัว์ การเลี้ยงสตัว์ในระยะต่าง ๆ 
อาหารและการให้อาหารสตัว์ การป้องกันและรักษา
โรคสตัว์ การจดัการฟาร์มสตัว์เพื่อการให้ผลผลิตของ
สัตว์ การจดัจ าหน่ายและการท าผลิตภณัฑ์จากสัตว์ 
บัญชีท่ีจ าเป็นในการเลี้ยงสตัว ์
     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 

 
 

ตัดออก 

4151201 งานช่างเกษตร              3(1-4-4)     
              Agricultural Engineering 
     การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเกษตร ความ

ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเช่ือมโลหะ การติดตั้งท่อส่งน้ าเพื่อการ
ชลประทานในฟารม์ การซ่อมหรือก่อสร้างในฟาร์ม 
เครื่องยนต์และงานไฟฟ้าในฟารม์ การประดิษฐ์
เครื่องมืออุปกรณ์ในฟาร์ม 
     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 

141511001 งานช่างเกษตรและเคร่ืองจักรกล 
                                              3(1-4-4)         
                Agricultural Work and  
                Machanical                    
     การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมอืเกษตร ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเช่ือมโลหะ การติดตั้งระบบน้ าเพื่อการเกษตร  
การซ่อมหรือก่อสร้างในฟาร์ม เครือ่งจักรกลและ
งานไฟฟ้าในฟาร์ม การประดิษฐ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในฟาร์ม 
     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 innovation 
 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4152101 หลักส่งเสริมการเกษตร     3(2-2-5) 

Principles of Agricultural  
Extension 

     ความหมาย ปรัชญา และความส าคญัในการ
ส่งเสริมการเกษตร หลักการและเทคนิคส่งเสริม
การเกษตร  จิตวิทยาและมนุษยสมัพันธ์ การ
วางแผนและด าเนินการประเมินผลส าเร็จของการ
ส่งเสริมการเกษตร 
     Definition, philosophy and importance 
of agricultural extension, principles of 
agricultural extension, psychology and 
interpersonal relations, planning and 
evaluationof agricultural extension 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 
 
 
 

4140102 ปฏิบัติการเกษตรพ้ืนฐาน   1(0-2-1) 
             Basic Agricultural Practice 
     ฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านการเกษตรใน
สถานศึกษา เช่น การปลูกและดูแลรักษาพืชผักสวน
ครัว และไม้ดอกไม้ประดับแปลงอย่างง่าย การใช้ 
การจัดเก็บและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเกษตร 
     Basic practicing skills in agriculture such 
as vegetable crop, flower and ornamental 
plant growing in uncomplicated way, 
usage, maintenance and storage of 
agricultural tools 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 

 141401002 หลักการเกษตรเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
                Principles of Agriculture 
     หลักการผลติพืช สภาพแวดลอ้มและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช การจัดการผลผลิตพืช 
หลักการผลติสตัว์ สภาพแวดล้อมและปัจจยัที่เกี่ยว
ในการผลติสตัว์ การจัดการผลผลติจากสตัว์ งานช่าง
พื้นฐานทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเพ่ิมผลผลิต สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทาง
การเกษตร ช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 
     Plant production principles, 

 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
environment and factors related to plant 
production, crop production management, 
animal production principles, environment 
and factors involved in animal production, 
animal product management, basic 
agricultural mechanic, innovation and 
technology to add productivity, information 
for agricultural decisions, marketing 
channels of agricultural products 

4140310 สัมมนาทางการเกษตร      1(0-2-1) 
Seminar in Agriculture 

     ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัยและ
หลากหลายในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตร 
อ่านเชิงวิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นบทความ น ามา
เสนอในที่ประชุม และร่วมอภิปราย   
     Searching of recent varies of interest 
topic in agriculture, critical reading, 
academic paper writing, presentation and 
discussion 

141403003 สัมมนาด้านเทคโนโลยีและ    
                นวัตกรรมการเกษตร      2(0-4-2) 
                Seminar in Technology and  
                Innovation of Agriculture 
     ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัยและ
หลากหลายในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร อ่านเชิงวิเคราะห์ เรียบ
เรียงเป็นบทความ น ามาเสนอในที่ประชุม และร่วม
อภิปราย 
     Academic publication, citation in 
technology and innovation of agriculture, 
critical reading, academic paper writing, 
presentation and discussion 

 
 
 
 
 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4140311 การวางแผนการทดลองและ 
            สถิติทางการเกษตร           3(2-2-5) 
            Experimental Design and   
            Statistics  for Agriculture 
     หลักการออกแบบการทดลอง ความคลาด
เคลื่อนของการทดลองและการควบคุม การ
วางแผนการทดลองแบบต่างๆ ไดแ้ก่ แผนเชิงสุ่ม
สมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์ การทดลองแบบ
แฟคตอเรียล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การถดถอย
พหุคูณ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
รวมทั้งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
สถิต ิ

  
 
 
 
 

 
 

ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
     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 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
                                             3(3-0-6) 
             Entrepreneur in Agriculture 
     การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ 
การออมและการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่ดี รูปแบบแผนธุรกิจเกษตร 
การจัดท าแผนธุรกิจการเกษตรที่มปีระสิทธิภาพ 
หลักเบื้องต้นในการบริหารงานธุรกิจเกษตรที่มี
คุณภาพ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบการเกษตร 
      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 

141552001 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
                สมัยใหม่                    3(2-2-5) 
                Modern Agricultural  
                Entrepreneurship                 
     การพัฒนากิจการเกษตรด้วยวงจรคุณภาพ การ
ออมและการลงทุน กฎหมายที่เกีย่วกับการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรที่ทันสมยั รปูแบบแผนธุรกิจ
เกษตรการจัดท าแผนธุรกิจการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานธุรกจิ
เกษตรที่มีคณุภาพ กลยุทธ์และจรยิธรรมการเจรจา
ทางธุรกิจเกษตร การประเมินผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจเกษตร การประยุกตเ์ศรษฐกจิพอเพียงในการ
ประกอบการเกษตร 
      Life destination planning by quality 
cycle, saving and investments, laws 
relevant to agricultural entrepreneurship, 
concept of smart agricultural 
entrepreneurship, agribusiness planning 
types, principles ofquality agribusiness 
administration, negotiator preparation and 
strategy, negotiation ethics, agribusiness 
evaluation, applications of sufficiency 

economy theory in agricultural enterprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

4141201 ดินและการจัดการดิน       3(2-2-5) 
    Soil and Soil Management   

     ความส าคัญของดิน องค์ประกอบของดินและ
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
บทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชการก าเนิดและ
พัฒนาของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
ของดินและการจดัการ สารสนเทศดินไทยและการ
ใช้ประโยชน์ ลักษณะทั่วไปของดินในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี 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 

 
 

ตัดออก 

4143201 การขยายพันธุ์พืช            3(2-2-5) 
Plant Propagation 

     หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการขยายพันธ์ุพืช โรงเรือนและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธ์ุพืช การขยายพันธุ์พืช
โดยใช้เมล็ด และส่วนอ่ืนๆ ของพชื ได้แก่ การแบ่ง 
การแยก ตัดช า การตอน การตดิตา การต่อกิ่ง การ
ทาบกิ่ง และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
     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 

141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช   
                                              3(1-4-4) 
                Plant Propagation   
                Technology 
     ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช โรงเรือนและ
องค์ประกอบภายในโรงเรือน หลักและวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด (ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเมล็ด วิธีการเพาะกล้าและการดูแลต้นกลา้ 
การย้ายกล้าปลูก) หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช
แบบไม่อาศัยเพศ ประกอบด้วย การปักช า การตอน 
การติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี ฮอร์โมนที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช 
     Important of plant propagation, 
principle of sexual pant propagation, seed 
varieties, cultivate, seedling cultivate, 
maintianing, asexual plant propagations, 
root induction, cutting, layering, grafting, 
budding, approach grafting, tool application 

 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนช่ือ

และ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
use, equipment, chemical, hormones 
associated with plant propagation 

4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ       3(2-2-5) 
             Pestsand Pest Management 
      ประเภทของศัตรูพืชและผลกระทบต่อการ
ผลิตพืช การควบคุมและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีเขต
กรรม วิธีกล วิธีกายภาพ การใช้สารเคมี ชีววิธี  วิธี
ผสมผสาน และอื่นๆ ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการศตัรูพืช 
     Types of pestsand their effects on crop 
production, pest control and eradication 
by cultural practices, mechanical, physical, 
chemical, biological methods, integrated 
pest management and other methods, 
local wisdom and new technology in pest  
management 

141483001 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการ 
                จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน             
                                              3(2-2-5) 
                Technology and Innovation  
                of Integrated Plant Pest                   
                Management  
     ผลกระทบของศัตรูพืชต่อการผลิตพืช โรคและ
แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ วิธีการจัดการแมลงศตัรูพืช
และโรคพืชรูปแบบต่างๆ  เช่น วิธีเขตกรรม วิธีกล 
การใช้สารสกัดจากพืชและสารชีวภัณฑ์ และใช้
สารเคมี หลักการพิจารณาควบคุมก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน การผสมผสานวิธีการจดัการศัตรูพืชที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการ 
     Important of plant pest, cycle of plant 
pest, morphology of various plant pest, 
conservation of natural pest, pest control 
by cultivation method, mechanical method, 
physical method, biological method, 
control by sterile insect techniques, use of 
natural substances, chemical, strategies for 
prevention and eradication of pest, 
biological substances used in pest control, 
apply technology and innovation to control 
 

 
 
 
 
 
เปลี่ยนช่ือ

และ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน            3(2-2-5) 
             Sustainable Agriculture 
     หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน   
ระบบเกษตรไทยในอดีตปัจจุบันและอนาคต 
สถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกและ
ประเทศไทยเกษตรทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

141543001 เกษตรกรรมยั่งยืน         3(2-2-5) 
                Sustainable Agriculture 
     หลักการ และแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบ
เกษตรไทยในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สถานการณ์
ความมั่นคงด้านอาหารของโลกและของประเทศไทย 
เกษตรทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  เกษตร
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ 
วนเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรสร้างสรรค์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการเกษตร 
     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, 
creative agricultureand the new theory 
agriculture, application of sufficient 
economy philosophy to agriculture 

ผสมผสาน  เกษตรอินทรยี์  เกษตรธรรมชาติ วน
เกษตร  เกษตรดีที่เหมาะสม เกษตรประณตี เพอร์
มาลคลัเจอร์  และเกษตรทฤษฏีใหม่  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการท าการเกษตรทางเลือก 
     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, 
creative agriculture, permalcuture and the 
new theory agriculture, application of 
appropriate technology and sufficient 
economy philosophy to alternative 
agricultures 

 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

4140314 การแปรรูปและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตทาง 
             การเกษตร                     3(2-2-5) 
                 Processing and Value Adding of     
                 Agricultural   Product 
     ความส าคัญของการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร หลักและวิธีการแปรรปูผลผลติทาง
การเกษตร การใช้สารปรุงแต่ง และการเพิ่มมูลคา่
ผลผลติทางการเกษตร 

     Importance of agricultural product  
 processing, principles and method of  
 agricultural product processing, use of  
 seasoning agent andvalue adding of  
 agricultural products 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4143202 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ    3(2-2-5) 

Economic Vegetable Crops   
Production 

     ชนิดและลักษณะทั่วไปของพืชผักสภาพแวดล้อม
ที่จ าเป็นต่อการเจรญิเติบโตและผลผลิตพืชผัก เมล็ด
พันธุ์ผักและส่วนขยายพันธ์ุอื่น การปลูกพืชผัก
รูปแบบต่างๆ เช่นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน การปลูก
ผักอินทรีย์ การท าสวนผักยุกต์ใหม่ ศัตรผูักและการ
ควบคุม การเก็บเกี่ยวและการจดัการหลังการเก็บ
เกี่ยว 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 

341432003 เทคโนโลยีการผลิตผัก    5(1-8-6) 
                เชิงพาณิชย์   
                Commercial Vegetable  

                Production Technology 

      สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชผักใน

ปัจจุบันของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และในโลก 

หลักการและเทคนิควิธีการผลิตพืชผักรูปแบบต่างๆ 

ประกอบด้วย การผลิตพืชผักระบบอินทรีย์ และการ

ผลิตพืชผักระบบปฏิบัติเกษตรที่ดีและเหมาะสม 

(GAP) ทั้งในโรงเรือนระบบปิด และระบบเปิด 

รวมทั้งปลูกในแปลง การผลิตพืชผักโดยไม่ใช้ดิน 

การผลิตพืชผักโดยไม่ใช้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลา 

การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมในการ

ผลิตพืชผักรูปแบบต่าง ๆ  การวางแผนและจัดการ

ผลิตพืชผักเชิงพาณิชย ์

    Situation of vegetable crop productions 
and their marketings in Thailand Asian and 
in the world, principle and method of 
vegetable crop productions including 
organic and good agricultural practice 
system (GAP) both in the close greenhouse, 
under shading and on the field, soilless 
culture system and aquaponic system, 
application of appropriate new 
technologies to the crop productions, 
planning and management of vegetable 
crop production in commercial scale 

 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
และ 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4143203 การผลิตไมด้อกไม้ประดับ    3(2-2-5) 
             Floriculture  and  Ornamental  
             Plant Production 
     ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 
การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไมป้ระดับ  ปัจจยัที่
เกี่ยวกับการผลิตไมด้อกไม้ประดับ การเลือกพื้นที่

141433007 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
                เชิงพาณิชย์                3(2-2-5) 
                Commercial Floriculture and  
                Ornamental Production 
     ความส าคญัและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 
การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไมป้ระดับ  ปัจจยัที่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ปลูก การขยายพันธ์ุ การปลูก การป้องกันจ ากัด
ศัตรูพืช การเก็บเกีย่วและการจดัการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลาดและการจดัจ าหน่าย การเพิ่มมลูค่าไม้
ดอกไม้ประดับ 
     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  

เกี่ยวกับการผลิตไมด้อกไม้ประดับ การเลือกพื้นที่
ปลูก การขยายพันธ์ุ การปลูก การป้องกันจ ากัด
ศัตรูพืช การเก็บเกีย่วและการจดัการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลาดและการจดัจ าหน่าย การเพิ่มมลูค่าไม้
ดอกไม้ประดับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
ปรับสภาพแวดล้อมให้ไดผ้ลผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่
มีคุณภาพสูงและสามารถคาดการณ์การผลติได ้
     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 
plantsapplication of appropriate technology 
for high quality and predictable ornamental 
plant production 

 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา

และ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4143204 เห็ดและการผลิตเห็ด          3(2-2-5) 
            Mushroom and Mushroom   
            Production 
     ความส าคัญของเห็ดเศรษฐกิจ ชีววิทยาของเห็ด
และการจ าแนก ปัจจัยที่จ าเป็นในการเพาะเห็ด การ
เพาะเหด็ฟาง การเพาะเห็ดในกลุม่เห็ดนางรม การ
แปรรูปและเพิ่มมูลคา่ 
     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 

141432005 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ    3(2-2-5) 
                Smart Mushroom Farming 
     ความส าคัญและชีววิทยาของเห็ด ปัจจัยที่จ าเป็น
และศัตรูของการเพาะเห็ด การเตรียมเช้ือเหด็ การ
เพาะเหด็ถุง  การเพาะเหด็ฟาง โรงเรือนเพาะเหด็ 
การแปรรปูเห็ดเพื่อเพิ่มมลูค่า และช่องทางการ
จ าหน่าย 
     Importance and biological of mushroom, 
factors to need and pest for mushroom 
culture, preparation tissue mushroom, bag 
mushroom culture, straw mushroom 
culture, house mushroom culture, 
mushroom processing for value adding and 
distribution method 
 

 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4143306 การผลิตพรรณไม้น้ า          3(2-2-5) 
            Production of Aquatic plant 
     ความส าคัญของการผลิตพรรณไม้น้ า ประเภท
ของไม้น้ า ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้
น้ า วิธีการขยายพันธ์ุและการปลูก การบรรจหุีบห่อ 
การขนส่งและการจดัจ าหน่าย 
     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 

141433009 การผลิตพรรณไม้น้ า      3(2-2-5) 
                เชิงพาณิชย์ 

        Commercial Aquatic Plant  
                Production 
     ความส าคัญของการผลิตพรรณไม้น้ า  ประเภท
ของพรรณไม้น้ า  ปัจจัยที่จ าเป็นตอ่การเจรญิเตบิโต
ของไม้น้ า เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ การปลูก การ
บรรจุหีบห่อ การขนส่ง  การตลาดและการจ าหน่าย 
     Importance of aquatic plant production, 
types of aquatic plants, essential factors for 
aquatic plants growth, propagation 
technology and planting of aquatic plants, 
packaging, transportation and marketing of 
aquatic plants 
 

 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

4143307 การเพาะปลกูพืชเคร่ืองเทศและ 
            สมุนไพร                       3(2-2-5) 
            Spices and Medicinal Plant  
            Production 
     ความหมายและความส าคัญของพืชเครื่องเทศ
และสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศและ
สมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่ส าคัญ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลกูพืช การแปรรูป 
และการจ าหน่าย 
     Definition and importance of spices and 
medicinal plant, benefit of spices and 
medicinal plant, botanical, planting, 
processing and distribution 

141433006 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
                การผลิตและเพ่ิมมูลค่า 
                พืชสมุนไพร               3(2-2-5) 
                Technology and Innovation  
                of Medicinal Crops  
                Production and Value- 
                added  
     ความส าคญัและประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
ลักษณะ ประเภท และสรรพคุณทางยา การปลูก
พืชสมุนไพร การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
ขั้นตอนกระบวนการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การ
จัดการผลผลติ การเพิ่มมูลค่า 

Importance and benefits of 
medicinal plants, characteristics and 
medicinal properties, cultivation, 
maintenance, harvesting, post-harvest 
process, distribution of produce, value-
added 

 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ
วิชาและ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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4143308 การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน      3(2-2-5) 
             Soilless Culture 
     ความหมายและความส าคัญของการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบการปลูกพืชโดยไม่
ใช้ดิน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน ปัจจัยที่มผีลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก
โดยไม่ใช้ดิน การปลูกและการดูแลรักษา การ
เตรียมสารละลาธาตุอาหารและการจัดการ
สารละลายธาตุอาหารพืช แนวทางการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดินเชิงธุรกิจ 
     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 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 

4143409 การผลิตไมผ้ลเศรษฐกจิ      3(2-2-5) 
            Economic Pomology Production   
      ความส าคัญของไม้ผล ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ
และ การขยายพันธ์ุ การสร้างสวนไม้ผล; การวางผัง
สวน การปลูก การดูแลรักษาระยะเจรญิเติบโตทาง
ล าต้น การเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอกและ
ติดผล การผลติไม้ผลนอกฤดูกาล การเก็บเกี่ยวและ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจ าหน่ายและการแปร
รูปผลไม้  
     Importance of pomology, botanical 
characteristics of important economical 
pomology and their propagation, orchard 
construction, layout, planting, vegetative 
period management, preparing for 

141432002 เทคโนโลยีการผลิต        3(1-4-4) 
                พืชเศรษฐกิจ  
                Economic Crops Production  
                Technology 
     ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของท้องถิ่น ได้แก่  ข้าว  ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน  และทุเรียน เป็นต้น การขยายพันธ์ุ  การ
ปลูก การดูแลรักษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ออกดอกและตดิผล การผลิตนอกฤดูกาล การเก็บ
เกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและ
การจัดจ าหน่าย 
     Study and practice about the botanical 
characteristics of local economic  crops ; 
rice  para rubber  oil palm and mangosteen 
etc., production and their propagation, 

 
 
 
 
 
เปลี่ยนช่ือ

และ
ปรับปรุง 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
flowering and fruiting, off season pomology 
production, harvesting and post harvest 
handling, distribution and processing 

planting, preparing for flowering and 
fruiting, off season crop production, 
harvesting and post-harvest, marketing              

4144349 การผลิตสตัว์ปีกเศรษฐกจิ    3(2-2-5) 
             Economic Poultry Production   
     ความส าคัญของสัตว์ปีกเศรษฐกิจ  ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสตัว์ปีก ประเภทของสตัว์
ปีก การคัดเลือกและการผสมพันธ์ุ โรงเรือนและ
อุปกรณ์การเลีย้ง  อาหารและการให้อาหาร การ
ป้องกันและการรักษาโรคสัตว์ การน าเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ มาใช้ในการผลิตสตัว์ปีก และการผลิตสตัว์ปีกท่ี
ส าคัญในท้องถิ่น 
     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  

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 

4144350 การผลิตสตัว์เค้ียวเอ้ือง       3(2-2-5) 
             Ruminant Production 
     ความส าคัญของการเลี้ยงสัตวเ์คี้ยวเอื้อง ประเภท
และพันธุ์ การคดัเลือกและการผสมพันธ์ุ โรงเรือน
และอุปกรณ์ การเลี้ยงดสูัตวเ์คี้ยวเอื้องในแต่ละ
ประเภท   อาหารและการให้อาหาร โรคและ
สุขาภิบาล การจดสถิติและการท าบัญชี การน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลติสัตว์เคีย้วเอื้อง 
     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 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4144351 การผลิตแพะ                  3(2-2-5) 
            Goat Production 

ความส าคัญของการเลี้ยงแพะ ประเภท
และพันธุ์แพะ การคัด เลือกและปรับปรุ งพันธุ์ 
โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงดูแบบต่าง ๆ อาหาร
และการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากแพะ การตลาด การจดสถิติและ
การท าบัญช ี
              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 

  
 
 
 
 

ตัดออก 

4152304 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร   
                                              3(3-0-6) 
             Information System in  
             Agriculture 

     ระบบสารสนเทศ พื้นฐานบทบาทการใช้สื่อ 
ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้
สารสนเทศในการผลติและการด าเนินธุรกิจเกษตร 
     Information system, primary role using 
media, information system for 
management, arranging information system 
for agriculture, application of information 
for production and agricultural business 

  
 
 
 
 
 

ตัดออก 

 141552003 การคิดเชิงระบบ และแผนผัง   
                ความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร                                          
                                               3(3-0-6) 
                System Thinking and Mind      
                Mapping for Agriculture   
                Innovation 
       พื้นฐานของการคิดแก้ปญัหาเชิงระบบ 

 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
ความหมายของระบบและความคดิเชิงระบบ หลัก
และวิธีการ  ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ  รูปแบบ
การเรยีนรู้ในความคดิเชิงระบบ การคิดแก้ปญัหา
อย่างเป็นขั้นตอน การท าแผนผังความคิดเพื่อ
ออกแบบการประกอบธุรกจิเกษตรสมยัใหม ่

     Fundamentals of systematic 
problem solving, system definition and 
system thinking, principles and 
methods, benefits of systems thinking, 
learning styles in systems thinking, 
step-by-step problem solving, making a 
mind map for designing a modern 
agricultural business 

 141553004 ธุรกิจออนไลนส์ าหรับ      3(2-2-5) 
                สินค้าเกษตร 

       Online Business for  
                Agricultural Products 
     การสร้างและการเปดิร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ การจดโดเมนเนม และทะเบียนพาณิช
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบัญชีอีเมลและบัญชีธนาคาร
ทางออนไลน์ การโปรโมตสินค้าด้วยระบบออนไลน์ 
การบริการด้วยระบบออนไลน์ การใช้ประโยชน์จาก
สังคมออนไลน์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจออนไลน ์
     Building and opening different types of 
online shops, domain and e-commerce 
registration, creating an e-mail account and 
online bank account, online product 
promotions, online services, advantages of 
social networks, and online business laws 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4140416 โครงการพิเศษด้านการเกษตร     
                                             3(1-4-4) 

Special Project in Agricultur 
     วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร จัดท า
รายงานผลการวิจยัเป็นรูปเลม่ และเสนอผลงาน 
หรือการประยุกตใ์ช้แนวคดิหรือทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องประกอบ
เกษตรกรรมทีเ่หมาะสม   จดัท ารายงานการด าเนินการ และ
น าเสนอ 
     Research in agriculture, writing and 
presentation research results, or 
application of related agricultural theory 
for appropriate agricultural career base, 
report writing and presentation 

141404005 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยี 
                และนวัตกรรมการเกษตร 4(0-8-4) 
                Special Project in  
                Technology and Innovation  
                of Agriculture 
      วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรจดัท ารายงานผลการวิจัยเป็น
รูปเลม่ และเสนอผลงาน หรือการประยุกต์ใช้
แนวคิดหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการธรุกิจใหม่ปัจจัยส าคัญของ
การก่อตั้งธุรกิจ 
     Research in agriculture, writing and 
presentation research results, or application 
of related agricultural theory for 
preparation for new startup preparation for 
new startup; important factors for startup 

 
 
 
 
 
เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 141403004 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วย 
                 เกษตรแม่นย า            3(2-2-5) 
                Plant Crop Production  
                Technology with Precision  
                Agriculture 
     แนวคิดของเกษตรแม่นย า การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
วางแผนผลติพืชแบบแม่นย าสูง เช่น การจัดการ
ผลผลติ น้ า ปุ๋ย สารเคมีควบคุมศตัรูพืช การบูรณา
การความรูด้้านสรีรวิทยาพืช ปฐพีวิทยา ภูมิอากาศ
วิทยาและอุตุนยิมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ขั้นตอนและเครื่องมือ
ส าหรับเกษตรแม่นย าสูง 
     Concepts of precision agriculture, crop 
production management with technology 
precision agriculture such as crop 
production, water resources, fertilizer, pest 
management control, Integrate plant 
physiology, soil science, agricultural 

 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
meteorology, procedures, and precision 
agricultural tools 

 141413001 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 3(1-4-4) 
                การจัดการธาตุอาหารพืช                                      
                Technology and Innovation  
                of Plant Nutrient  
                Management  
     บทบาทของธาตุอาหารพืช ธรรมชาติของ 
ธาตุอาหารพืชในดิน การตรวจวัดปริมาณ 
ธาตุอาหารพืชในดินและพืชทั้งในห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม การผสมปุย๋เคมีใช้เอง การใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน การประเมินความต้องการ 
ธาตุอาหารพืชด้วยวิธีแม่นย า การควบคุมการให้ปุ๋ย
ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

     Role of plant nutrients, nature of plant 
nutrient in soil, Plant nutrient detecting in 
soil and plant both in laboratory and in the 
field, blulk blending fertilizer mixing, 
fertilizer application according to soil and 
plant analysis, plant nutrient evaluation in 
precision method, fertilizer application 
controlling by computer system 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

 141432004 เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืช 
                                              3(2-2-5) 
                Production Sprouts    
                Technology 
     การผลิตต้นอ่อนพืช การดูแลรักษา การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การจดัจ าหน่ายและการแปรรูป 
ตลอดจนการประยุกตเ์ทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนพืช
อย่างเหมาะสม 
     Production of sprouts, treatment, post-
harvest management, distribution, and 
processing, application of appropriate 

 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
technologies in production sprouts 
technology 

 141433010 การผลิตพืชผักอินทรีย์    3(1-4-4) 
                มูลค่าสูงเชิงพาณิชย ์
                Commercial Organic    
                Vegetable Production 
     สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการผลิต
พืชอินทรีย์และการขอขึ้นทะเบียนระบบปลูกพืช
อินทรีย์ การวางแผนการผลิตพืชผกัมูลค่าสูง การ
จัดการดินปุ๋ยในการปลูกพืชผักอินทรีย์ การจัดการ
โรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชผักอินทรีย์ 
การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ส าหรับการปลูก
พืชผัก การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ
การเป็นผูป้ระกอบการผลิตพืชผักอินทรีย์ยุคใหม่ 
     Situation of organic agriculture, standard 
of organic plant production and processes 
of registration in organic plant production 
system, production planning of high value 
vegetable crop, soil and fertilizer 
management in organic vegetable crop 
production, diseases and pests 
management in organic vegetable crop 
production, new technology using in 
vegetable crop production, analysis of 
economic return, and modern entrepreneur 
of organic vegetable crop production 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

 141433011 การผลิตพืชในระบบโรงเรือน  
                อัจฉริยะ                    3(2-2-5) 
                Plant Production in Smart  
                Greenhouse Syste 
     ความส าคญัของการผลิตพืชในระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ มาตรฐานโรงเรือน การตดิตั้งและควบคุม
สภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนชนิดพืชที่เหมาะสม
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
กับโรงเรือน การวางแผนและการจัดการผลติพืช 
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูในระบบโรงเรือน
อัจฉริยะ การเก็บเกี่ยว บรรจภุัณฑ์ การท าแผน
ธุรกิจและการตลาดส าหรับการผลติพืชในระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ 
     Importance of crop production in smart 
greenhouse system, standard of 
greenhouse, installation and automatic 
environmental control system, suitable of 
varieties crop for greenhouse production, 
plant production planning and 
management, diseases and pests 
management in smart greenhouse, 
harvesting, packing, and business plan and 
marketing for plant production in smart 
greenhouse 
 

 
 
วิชาใหม่ 

 141433012 เทคโนโลยกีารผลิตไผ่     2(1-2-3) 
                Technology of Bamboo  
                Production  
      ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของไผ่  พันธุ์
ไผ่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  วิธีการเตรียมดิน   การ
คัดเลือกต้นพันธ์ุ การปลูกและการดูแลรักษา การ
จัดการศตัรูพืช การขยายพันธุ์ การแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลค่าไผ่ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการปลูก  
การวิเคราะหผ์ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  การเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม ่
 
     Importance and benefits of bamboo, 
economically important bamboo species, 
cultivation, maintenance, pest investigation, 
plant propagation, bamboo processing and 
added value,application of appropriate 
technology,modern entrepreneurship for 
agribusiness 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 141543003 เทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง 

                                               3(2-2-5) 
                Urban Agriculture     
                Technology 
     ระบบนิเวศของเขตเมือง รูปแบบการท าเกษตร
ในเขตเมืองทั้งระดับเล็กในครัวเรือน ชุมชน และเชิง
พาณิชย์ เทคนิควิธีการท าการเกษตรแบบประณตีใน
เขตเมือง โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
หมุนเวียนใช้ทรัพยากรในเขตเมืองเป็นปัจจัยการ
ผลติ 
     Urban agriculture plan, types of urban 
agriculture, soilless culture, city farm, 
vertical garden, urban landscape and 
gardening design 

 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

 141543004 ศาสตร์พระราชาส าหรับ 
                ผู้ประกอบการเกษตร     3(2-2-5) 
                The King’ s Science  for  
                Agricultural Entrepreneur 
     การใช้ศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ เช่น หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรอืศาสตร์อื่น ๆ ใน
การด าเนินชีวิตและประกอบการทางการเกษตร ใน
การพัฒนาท่ีมคีวามสมดลุทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสุขแบบ
ยั่งยืน ศึกษาหรือวิจัยเฉพาะกรณีการประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาของผู้ประกอบการเกษตร 
     The King's science as philosophy of 
sufficiency economy or others in life and 
agricultural operations to develop a 
balance of economic, social, environmental 
and cultural in order to create sustainable 
happiness; case study on the application of 
the King's science of agricultural 
entrepreneurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
 141553005 การควบคุมต้นทุนการผลิต    

                ทางการเกษตร             3(3-0-6) 
                Operation Cost Control of  
                Agricultural Production 
     การค านวณต้นทุนการผลติ เทคนิคการควบคุม
และลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพและ การ
จัดการต้นทุนคณุภาพ 
     Calculation of production costs, 
techniques for controlling and reducing 
production costs, increasing productivity 
and quality cost management 

 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

 141553006 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว     
                เชิงเกษตร                  3(2-2-5) 
                Agricultural Business   
                Tourism Management 
     บทบาทของภาคการเกษตรตอ่ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบของธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการตลาด และการ
ด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดองค์การ 
การจัดท างบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
     The role of agriculture in current 
tourism business, agro tourism business 
concept, agro tourism business patterns, 
marketing management, and operating 
healthcare business, organisation 
management, budgeting, including 
healthcare laws 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาใหม่ 

 141553007 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ     

                สินค้าเกษตร                3(2-2-5) 

                Electronic Market for     

                Agricultural Products    

     แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาด 

กลยุทธ์การแข่งขัน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
สินค้าเกษตร การจดัจ าหน่าย การวางต าแหน่ง

สินค้าเกษตร การจดัการตามแผนและการควบคุม

การด าเนินงานด้านการตลาด เครือ่งมือและกลยุทธ์

และการส่งเสริมการตลาด การบรหิารส่วนแบ่งทาง

การตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย โดยใช้

เครื่องมือท าการตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  

     Marketing management concepts and 
theories, competitive strategy, agricultural 
product publicity, distribution, agricultural 
product positioning, manage the planning 
and control of marketing operations, 
marketing tools and strategies and 
promotion, market share management, 
targeting marketing using social media 
marketing tools 

 
 
 
 
วิชาใหม่ 

4140207 เตรียมสหกจิศึกษาและฝึก 
             ประสบการณ์วิชาชีพสาขา          
             เกษตรศาสตร์           1(90 ชั่วโมง) 

Pre-cooperative Education  
             and  field experience in     
             Agriculture 
     หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
กระบวนการและขั้นตอนของสหกจิศึกษา ระเบยีบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคการสมัครงาน เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ การเขียนรายงานวิชาการ เทคนิคการ
น าเสนอโครงการและผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อสังคมการท างาน 
     Principle and concept of cooperative 
education, process of studying  cooperative 
education, regulation and rule relevant to 

141404006 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                และสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
                และนวัตกรรมการเกษตร  2(2-0-4) 
                Pre-cooperative Education 
                and  Field Experience in  
                Technology and Innovation of  
                Agriculture 
     หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
กระบวนการและขั้นตอนของ สหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคการสมัครงาน เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ การเขียนรายงานวิชาการ เทคนิค        การ
น าเสนอโครงการและผลงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อสังคมการท างาน 
     Principle and concept of cooperative 
education, process of studying  cooperative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนช่ือ 
จ านวน 

หน่วยกิต 
และ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
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 

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 

4140418 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาขา 
             เกษตรศาสตร์           3(270 ชั่วโมง) 
             Field Experience in Agriculture     
     ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้านเกษตรศาสตร์
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนโดยน าความรู้
ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสตูรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับกับองค์กร และเรียนรู้ลักษณะงานภายใน
องค์กร มีผู้สอนงานและควบคุมการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน นิเทศการฝึกงานโดยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     Participatory practices in agriculture in 
government or private organization by 
applying knowledge and skill gained from 
the university and doing it effectively, 
ability to adapt oneself to the organization, 
there are supervisor in the work place, 
visiting and giving supervision by 
agricultural inspectors, and presenting 
experience of field practice 

141404007 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5(450) 
                สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                การเกษตร 
                Field Experience Practices in  
                Technology and Innovation  
                of Agriculture 
     ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมดา้นเทคโนโลยีและ
นัวตกรรมการเกษตรในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
โดยน าความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอด
หลักสตูรไปประยุกต์อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับกับองค์กร และเรยีนรู้ลักษณะงาน
ภายในองค์กร มีผูส้อนงานและควบคุมการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน นิเทศการฝึกงานโดย
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและน าเสนอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
     Participatory practices in technology 
and innovation of 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

และหน่วย
ช่ัวโมง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2565) หมายเหตุ 
4140419 สหกจิศึกษาเกษตรศาสตร์ 
                                       6(600 ชั่วโมง) 
             Cooperative Education in  
             Agriculture 
     ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนังงานช่ัวคราว ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนโดยน าความรู้และทักษะจากสถาบันไป
ประยุกต์ใช้มีพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ มีอาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศึกษา
และอาจารย์นิเทศก์ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
นักศึกษาต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหลักสตูร  
     Full time working like temporary 
working staff in government or private 
organization by applying knowledge and 
skill gained from learning processes in the 
university, there are supervisor in the work 
place and also giving supervision by advisor 
from the university, after complete working 
the student must send working report and 
present to the agricultural curriculum 
committee 

141404008 สหกิจศึกษาสาขาวิชา      6(600) 
                เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                การเกษตร 
                Cooperative Education in  
               Technology and Innovation  
                of Agriculture 
     ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว ในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน มีพนักงานควบคุมการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ มีอาจารย์ที่ปรกึษา สหกิจศึกษา
และอาจารย์นิเทศ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
นักศึกษาต้องส่งรายงาน และน าเสนอผลงาน 
     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 

 
 
 
 
 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 
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รายวิชาใช้แทนกัน 
 

 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

ล าดับ
ที ่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 4140415 เทคโนโลยีสมัยใหม่

ส าหรับการเกษตร 

3(3-0-6) 

 

1 141543002 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมยัใหม่

ส าหรับการเกษตร 

3(2-2-5) 

2 4151201 งานช่างเกษตร 3(1-4-4) 2 141511001 งานช่างเกษตรและ

เครื่องจักรกล 

3(1-4-4) 

3 4143201 การขยายพันธ์ุพืช 3(2-2-5) 3 141431001 เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุ

พืช 

3(2-2-5) 

4 4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 4 141543001 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(2-2-5) 

5 4143203 การผลิตไม้ดอก 

ไม้ประดับ 

3(2-2-5) 5 141433007 การผลิตไม้ดอกไม้

ประดับเชิงพาณิชย ์

3(2-2-5) 

6 4140206 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ส าหรับการเกษตร 

3(3-0-6) 6 141101001 คณิตศาสตร์และสถติิ

ส าหรับการเกษตร 

3(3-0-6) 

7 4140101 หลักการผลิตพืช 3(2-2-5) 7 141401001 วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ผลิตพืช 

3(2-2-5) 

8 4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-2-5) 8 141483001 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการจดัการ

ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

3(2-2-5) 

9 4141303 การผลิตและการใช้ปุ๋ย 3(2-2-5) 9 141413002 เทคโนโลยีการผลติปุ๋ย

อินทรีย์เชิงพาณิชย ์

3(1-4-4) 

10 4143204 เห็ดและการผลิตเห็ด 3(2-2-5) 10 141432005 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

11 4143306 การผลิตพรรณไม้น้ า 3(2-2-5) 11 141433009 การผลิตพรรณไม้น้ า 

เชิงพาณิชย์ 

3(2-2-5) 

12 4143303 การเพาะปลูกพืช

เครื่องเทศและสมุนไพร 

3(2-2-5) 12 141433006 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิตและ

เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร 

3(2-2-5) 

13 4140312 การเป็นผูป้ระกอบ

เกษตร 

3(3-0-6) 13 141552001 การเป็นผูป้ระกอบการ

เกษตรสมัยใหม ่

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3241/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4483/2563  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2563 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

เรียบร้อยแล้ว 
2 ตรวจสอบค าผิด หลักสูตรได้ตรวจสอบ พิสูจน์อักษรอย่าง 

ละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
3 ทั้งสองสาขามีความคล้ายคลึงกันควร 

ปรับเปลี่ยนให้รวมกัน 
หลักสูตรได้พูดคุยตามข้อเสนอแนะ  และได้
ปรับเปลี่ยนจากเดิม  คือหลักสูตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรที่มี 2 แขนง   เป็น
ไม่มีแขนง และเน้นการจัดการเรียนการสอน
ด้านพืชตามศักยภาพทั้งบุคลากร  สถานที่ที่
มี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการ
เปิดหลักสูตรด้านสัตวศาสตร์แล้ว   

4 เพ่ิมเติมเน้นรายวิชาที่มีการปฏิบัติที่ 
สามารถสร้างอาชีพได้ 
 

เพ่ิมเติมและปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมากขึ้น   เช่น 
จัดท าเป็นชุดวิชา (module)  เน้นการ
ปฏิบัติมากกว่าบรรยาย   
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ทั้งสองสาขามีความคล้ายคลึงกันควร 

ปรับเปลี่ยนให้รวมกัน 
 หลักสูตรได้พูดคุยตามข้อเสนอแนะ  และ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมคือหลักสูตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร ที่มี 2 แขนง   
เป็นไม่มีแขนง และเน้นการจัดการเรียนการ
สอนด้านพืชตามศักยภาพทั้งบุคลากร  
สถานที่ที่มี  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีการเปิดหลักสูตรด้านสัตวศาสตร์แล้ว 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
2 ให้ใช้ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ

ศึกษาต่อ และความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตในการจัดท าหลักสูตร 

 

หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลจากการส ารวจความ 
ต้องการศึกษาต่อ และความคิดเห็นของผู้ใช้ 
บัณฑิตในการจัดท าหลักสูตร   ได้แก่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 

 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 

 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ทั้งสองสาขามีความคล้ายคลึงกันควร 

ปรับเปลี่ยนให้รวมกัน 
 

หลักสูตรได้พูดคุยตามข้อเสนอแนะ  และ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมคือหลักสูตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร ที่มี 2 แขนง   
เป็นไม่มีแขนง และเน้นการจัดการเรียนการ
สอนด้านพืช  ตามศักยภาพทั้งบุคลากร  
สถานที่ที่มี    เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีการเปิดหลักสูตรด้านสัตวศาสตร์แล้ว   

2  ควรมีรายวิชา และจัดการเรียนการ 
สอนแบบบูรณาการในรายวิชาด้านการ 
เป็นผู้ประกอบการ 
 

หลักสูตรจัดให้มีรายวิชา  การเป็น 
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ และรายวิชา 
ธุรกิจออนไลน์ส าหรับสินค้าเกษตร  โดย 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่าง 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร   
และคณะวิทยาการจัดการ 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิริวัฒน์ สาคาวาสี 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ไม่เห็นความชัดเจนของแขนงวิชาทั้ง 2  
แขนง  แนะน าให้เหลือเพียงแขนงเดียว
แล้วปรับรายวิชาที่โดดเด่นของสองแขนง
ไว้ด้วยกัน 
 
 
 

หลักสูตรได้พูดคุยตามข้อเสนอแนะ  และ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมคือหลักสูตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร ที่มี 2 แขนง   
เป็นไม่มีแขนง และเน้นการจัดการเรียนการ
สอนด้านพืช  ตามศักยภาพทั้งบุคลากร  
สถานทีท่ี่มี   เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามีการเปิดหลักสูตรด้านสัตวศาสตร์แล้ว 

 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

  หลักสูตรได้น าจุดเด่นของทั้ง 2 แขนงมา
บูรณาการกัน  โดยเน้นการเป็นผู้ผลิตสินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีการสมัยใหม่ที่มี
คุณภาพ  และสามารถเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทัลได้ 

2 รายวิชาคิดเชิงระบบ เป็นรายวิชาที่มี 
ความส าคัญควรให้นักศึกษาได้เรียน 
 

จัดให้มีรายวิชาการคิดเชิงระบบ  และ
แผนผังความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร เป็น
รายวิชาบังคับ 
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ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรเกษตร
ศาสตรบัณฑิต 

ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรถึงประเด็นการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร  
ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันที่จะเปลี่ยน และ
ได้ด าเนินการประสานกับกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถึง
ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตร    เมื่อผ่านความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อใน 
มคอ.2 ต่อไป 

2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษาระบุว่าเป็นนักวิจัย นักการ
ตลาด  ซึ่งไม่เห็นถึงรายวิชาใดที่เรียน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

การปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมคือหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   และท างานได้ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  เป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่
มุ่งเน้นการสร้างผู้ผลิต  ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
และพ่ึงพาตนเองได้   รายวิชาจึงถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาที่มีการปฏิบัติมาก
ขึ้น   เน้นการสร้างงานและมีรายได้ระหว่าง
เรียน ดังนั้นจึงไม่ได้เน้นการท างานที่เป็น
นักวิจัย   ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันให้
ตัดข้อความในส่วนของอาชีพภายหลังส าเร็จ
การศึกษาในส่วนของนักวิจัยออก   และเน้น
การสร้าง young smart farmer ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 
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3 วิชาที่ข้ึนต้นด้วยเทคโนโลยีควรเพิ่มค าว่า
และนวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อ
หลักสูตรและเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมในค าอธิบายรายวิชา  รวมถึง
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย 

เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่มีค าว่าเทคโนโลยี 
โดยเพิ่มค าว่านวัตกรรมเข้าไปและปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน ได้แก่ 
รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน   รายวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช    

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
  รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

และเพ่ิมมุลค่าพืชสมุนไพร   รายวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ าเพื่อ
การเพาะปลูกพืช    

4 วิชาการคิดเชิงระบบและแผนผังความคิด
เชิงนวัตกรรมเกษตร  ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้อง
กัน   และควรน าทฤษฎีการคิดเชิงระบบ
ของ Peter M. Senge มาใช้เนื่องจาก
เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจาก M.I.T. 

รายวิชาการคิดเชิงระบบและแผนผัง
ความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร  ในค าอธิบาย
รายวิชาไม่ได้ระบุทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง  แต่
ต้องการน าหลากหลายทฤษฎีมาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย  และน าไปปรับ
ใช้ได้ตามสถานการณ์   แต่จะเน้นทฤษฎีการ
คิดเชิงระบบของ Peter M. Senge  ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5 วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม
ส าหรับการเกษตร ทบทวนชื่อวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เนื่องจาก
ค าว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่กับค าว่า
นวัตกรรมมีความหมายเหมือนกัน  และ
ค าอธิบายรายวิชาควรเพิ่มเติมเรื่อง
กระบวนการนวัตกรรม เช่น 
Technology Learning Cycle และ  
Innovation Learning Cycle  

ทบทวนรายวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
นวัตกรรมส าหรับการเกษตร  ให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะ  ได้เปลี่ยนมาเป็น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเกษตร  
โดยเพิ่มเติมค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง
กัน  นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนจะเน้นย้ าให้ผู้สอนเพ่ิมเติมเรื่อง
กระบวนการนวัตกรรม เช่น Technology 
Learning Cycle และ  Innovation 
Learning Cycle  เข้าไปด้วย 

6 วิชาศาสตร์พระราชาประยุกต์ส าหรับ
ผู้ประกอบการเกษตร  ควรปรับชื่อวิชา

วิชาศาสตร์พระราชาประยุกต์ส าหรับ
ผู้ประกอบการเกษตร  ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา
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เป็นศาสตร์พระราชาส าหรับ
ผู้ประกอบการเกษตร   

เป็นศาสตร์พระราชาส าหรับผู้ประกอบการ
เกษตร  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7 ควรมีรายวิชาที่น าเรื่อง  Sensor,  
Internet of Things (IoT) Artificial 
Intelligence บูรณาการกัน 

รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
การเกษตร  ไดเ้พ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกัน  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
และนวัตกรรมส าหรับการเกษตร ตัวอย่าง
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ 
มาใช้กับการเกษตร เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 
เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV) เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
  ขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี

เซนเซอร์ และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(IoT) เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง 
และแอพพลิเคชั่นทางการเกษตร 

8 หลักสูตรยังเน้นการเรียนในชั้นเรียนมาก
เกินไป  ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ออกฝึก
ปฏิบัติในสถานทีจ่ริง  และน าความรู้ที่
ได้รับจากสถานที่จริงมาอภิปราย  
แลกเปลี่ยน และน าเสนอ 

1) หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนจ านวนคาบเรียน
ให้เน้นปฏิบัติมากขึ้น จาก 3(2-2-5) เป็น 
3(1-4-4) ได้แก่ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช      
เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ  งานช่าง
เกษตรและเครื่องจักรกล   เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช  
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
และการผลิตผักอินทรีย์มูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ 
2) เพ่ิมเติมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
WIL ในรายวิชาที่สามารถด าเนินการได้ 
3) จัดท าแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
ณ ศูนย์เรียนรู้แม่ลานในช่วงปิดภาคเรียน  
และฝึกในหน่วยงานภายนอกเมื่อศึกษาชั้นปี
ที่ 3 และ น าความรู้และประสบการณ์มา
อภิปราย แลกเปลี่ยน และปฏิบัติจริงในชั้นปี
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ที่ 4 
9 หลักสูตรเดิมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษารับ

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุงปรับ
คุณสมบัติเปิดรับนักเรียนที่ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุก
สาขา   ซึ่งหลักสูตรต้องพิจารณาทบทวน
ว่านักเรียนกลุ่มนี้สามารถเรียนหลักสูตร
นี้ได้หรือไม่ 

หลักสูตรปรับปรุงไม่ได้เน้นการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์  ดังนั้นรายวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ถูกตัดทิ้งไป  จะเน้นการเรียน
รายวิชาที่สามารถน าไปสร้างงาน สร้าง
อาชีพได้ในอนาคต  นักเรียนที่ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขา
จึงสามารถเรียนได้   
 

10 อาจารย์ในหลักสูตรควรเน้นเรื่องท าวิจัย 
 

หลักสูตรด าเนินการท าวิจัยในภาพรวม และ
ส่งเสริมในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้อาจารย์ท างาน
วิจัยมากข้ึน 
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                                       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
2.ชื่อ – สกุล                         ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.สังกัด                               คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. พืชศาสตร์ 2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. พืชศาสตร์ 2535 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2532 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
        6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
        6.1.2 ต ารา หนังสือ 
        6.1.3 บทความทางวิชาการ 
                 6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
         6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
        6.1.3.3  ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
                           และตรวจสอบ 
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   6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
        อรุณี ม่วงแก้วงาม และสมปอง เตชะโต. (2562). ผลของโคลชิซินต่ออัตราการรอดชีวิตและ      
                  ลักษณะของเซลล์คุมของดาหลาในสภาวะปลอดเชื้อ. วารสารพืชศาสตร์ 
                 สงขลานครินทร์. 6(1) : 13-18. 
        6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                 
                (ไม่มี) 
     6.2.3  บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์คื 

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

          6.3.3 สารานุกรม 

          6.3.4 งานแปล 
 

   6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7.  ประสบการณ์สอน 
     7.1 ระดับปริญญาตรี 28 ปี  

ชื่อวิชา  หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  ขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)      นก. 
ชื่อวิชา  พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-2-5)      นก. 
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  7.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  

 
 
 

(ลงชื่อ)             เจ้าของประวัติ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                                สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร              
2. ชื่อ – สกุล                 ดร.อิสริยาภรณ์  ด ารงรักษ์               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                       คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 2558 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. ปฐพีวิทยา 2538 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. เกษตรศาสตร์  2528 
  
 6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
       (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
   

      6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
           6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
           6.1.2 ต ารา หนังสือ 
           6.1.3 บทความทางวิชาการ 
                   6.1.3.1 .ในวารสารทางวิชาการ 
           6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
           6.1.3.3  ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                              ประเมินและตรวจสอบ 
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  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
        อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์ และสมทบ เวทโอสถ. (2563) ผลของการปรับพีเอชของดินกรดด้วย 
                 โดโลไมต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นอินทผลัม สมบัติของดิน และความเข้มข้นของ 
                 ธาตุอาหารในใบ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 7(2) : 176-183. 
        อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2563). ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต 
                ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 5(2): 122-131. 
        อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2562).การปรับปรุงดินกรดด้วยเถ้าถ่านจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือ          
                ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 22(2) : 37-43. 
        สมทบ เวทโอสถ และอิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2561). สมรรถนะการงอกของเมล็ดอินทผลัม 
                จ านวน 15 สายพันธุ์. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 5(4) : 62-68. 
        Huck Y. C., Gunavathy, S., Norhafizah, M. and Damrongrak, I. (2021) Enriched  
                rice husk  biocharminimizes ammonia loss from applied urea fertilizer  
                under waterlogged environment. The Philippine Agricultural Scienctist,  
                104(2). 
 

        6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                 
                (ไม่มี) 
 

     6.2.3  บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                ประเมินและตรวจสอบ 
        อิสริยาภรณ์  ด ารงรักษ์ และบิซมี อาแว  (2563). ผลของการใช้มูลสัตว์ที่ต่างกันในวัสดุปลูกต่อ    
                การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมลอน   ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
               เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใตค้รั้ง 5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563.  
                นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
        อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2561). ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลแกะและปุ๋ยหมัก 
                มูลแกะในการผลิตพืชผัก.  ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  
               28 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน  วันที่ 8-9 พฤษภาคม  
               2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช.            
        ไลลา มะติ อับดุลฮากิม กาหลง และอิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2561). ผลของการปรับ pH ดิน 
               ด้วยโดโลไมต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าอินทผลัมและสมบัติทางเคมีบางประการของ 
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               ดิน  ในรายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3  
              ณ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561.  หน้า 684- 
               691. 
 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
     6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์คื 

     6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

     6.3.3 สารานุกรม 

     6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์การสอน 
  7.1  ระดับปริญญาตรี    25    ปี  
        ชื่อวิชา  ดินและการจัดการดิน 

 
3(2-2-5)  นก.     

        ชื่อวิชา  การผลิตและการใช้ปุ๋ย 3(2-2-5)  นก.     
        ชื่อวิชา  ปฐพีวิทยา 3(2-2-5)  นก.     
        ชื่อวิชา  การจัดการและอนุรักษ์ดินเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5)  นก. 
        ชื่อวิชา  เกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)  นก. 
        ชื่อวิชา  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(2-2-5)  นก. 
        ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5)  นก. 
        ชื่อวิชา  หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)  นก. 
        ชื่อวิชา  ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)  นก. 
        ชื่อวิชา  สัมมนาเพ่ือการเกษตร 1(0-2-1)  นก. 
        ชื่อวิชา  ปัญหาพิเศษเกษตร 3(1-8-0)  นก. 
        ชื่อวิชา  ฝึกประสบการวิชาชีพเกษตร                                     6(540 ชั่วโมง)   
  
 
 
7.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  
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(ลงชื่อ)                  เจ้าของประวัติ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                                สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร              
2. ชื่อ – สกุล                 สมทบ เวทโอสถ              
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                       คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5.ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วท.ม. พืชศาสตร ์ 2556 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
        6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
        6.1.2 ต ารา หนังสือ 
        6.1.3 บทความทางวิชาการ 
                 6.1.3.1 .ในวารสารทางวิชาการ 
         6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
         6.1.3.3  ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
                            และตรวจสอบ 
 



177 

   6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
        สมทบ เวทโอสถ. (2563). ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ   
                กล้วยหิน  และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ. วารสาร 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 5(2) : 85-94. 
        อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์ และสมทบ เวทโอสถ. (2563) ผลของการปรับพีเอชของดินกรดด้วย 
                 โดโลไมต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นอินทผลัม สมบัติของดิน และความเข้มข้นของ 
                 ธาตุอาหารในใบ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 7(2) : 176-183. 
        สมทบ เวทโอสถ และอิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2561). สมรรถนะการงอกของเมล็ดอินทผลัม 
                จ านวน 15 สายพันธุ์. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 5(4) : 62-68. 
 

        6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                 
                (ไม่มี) 
     6.2.3  บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)  
 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์คื 

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

          6.3.3 สารานุกรม 

          6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์การสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  

ชื่อวิชาปฏิบัติการผลิตพืช 2(0-4-2)นก. 
ชื่อวิชาศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาหลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาเห็ดและการผลิตเห็ด 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาข้าวและการเพาะปลูกข้าว 3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาพืชอุตสาหกรรมภาคใต้ 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร 6(5-4-0) นก. 
ชื่อวิชาปฏิบัติการเกษตรพ้ืนฐาน 1(0-2-1) นก. 

 

      7.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  

    (ลงชื่อ) .      . เจ้าของประวัติ 
     (นายสมทบ  เวทโอสถ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                               สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
2. ช่ือ – สกุล               ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์                                                              
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด       คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก University of the 

Philippines Los Baños 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

Ph.D.  Agricultural  Education 
 

2554 

ปริญญาโท สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วท.ม.  ครุศาสตร์เกษตร 2542 

ปริญญาตร ี สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คอ.บ.  เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว ์ 2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
        6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
        6.1.2 ต ารา หนังสือ 
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        6.1.3 บทความทางวิชาการ 
                6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
        6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
         6.1.3.3  ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
                            และตรวจสอบ 
 

   6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
        วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์. (2561). สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา  ปัตตานี และ 
                   นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 21(1) : 51-57. 
        6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                 
                (ไม่มี) 
     6.2.3  บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)  
 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์คื 

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

          6.3.3 สารานุกรม 

          6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์การสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 17 ปี  

ชื่อวิชา  ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  หลักการไม้ผล 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  เกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)  นก. 
ชื่อวิชา  สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1)  นก. 



181 

    7.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
ชื่อวิชา  การจัดการสิง่แวดล้อมชุมชน 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  วิธวีิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(2-2-5) นก. 

    7.3  ระดับปริญญาเอก 1 ปี  
ชื่อวิชา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ขั้นสูง 

3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) นก. 
 
 

                                                  (ลงชื่อ)  เจ้าของประวัติ 
                                                         (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
                               สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
2. ชื่อ – สกุล        นางสาวพรสวรรค์  เพชรรัตน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร 2542 

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คอ.บ. เทคโนโลยีการเกษตร-การ
ผลิตสัตว ์

2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 

   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
        6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
        6.1.2 ต ารา หนังสือ 
        6.1.3 บทความทางวิชาการ 
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                6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
        6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
        6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน 
                          และตรวจสอบ 
 
 
 
 

   6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
        6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ วรพัฒน์สายสิญจน์ อรุณี ม่วงแก้วงาม อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์  พรสวรรค์  
        เพชรรัตน์ นิราณี บือราเฮง และสมทบ เวทโอสถ. (2565). การพิจารณาซื้อผักปลอดสารพิษ 
        ในราคาที่สูงกว่าพืชผักทั่วไปของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารเกษตร 
        พระจอมเกล้า. (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลังการแก้ไข) 
        6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ                 
                (ไม่มี) 
     6.2.3  บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
                ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)  
 

6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์คื 

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 

          6.3.3 สารานุกรม 

          6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์การสอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 22 ปี  
       ชื่อวิชา  การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ        3(2-2-5) นก.  
       ชื่อวิชา  การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร     3(2-2-5) นก.  
       ชื่อวิชา  หลักส่งเสริมการเกษตร        3(2-2-5) นก.  
       ชื่อวิชา  การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ        3(2-2-5) นก.  
       ชื่อวิชา  ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร                 3(2-2-5) นก.  
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       ชื่อวิชา  หลักการผลิตสัตว์         3(2-2-5) นก.  
      ชื่อวิชา  หลักการจัดการฟาร์ม        3(3-0-6) นก. 
      ชื่อวิชา  พืชอุตสาหกรรมภาคใต้        3(2-2-5) นก. 
      ชื่อวิชา  ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร                 2(0-4-2) นก. 
      ชื่อวิชา  ปฏิบัติการผลิตพืช         2(0-4-2) นก. 

 

    7.2  ระดับปริญญาโท      -   ปี  
 

                                             (ลงชื่อ)                    เจ้าของประวัติ 
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  เพชรรัตน์) 


