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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Agricultural Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีการเกษตร) 
 ชื่อย่อ (ไทย)    วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Technology) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Agricultural Technology) 
 
3. วิชาเอก 
 - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2555   
   6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   
   6.3 สภาวชิาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
   6.4 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2557  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 นักวิชาการ 
 8.2 นักวิจัย 
 8.3 เจ้าหน้าทีเ่กษตร  
 8.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
 8.5 ผู้ควบคุมการผลิต 
 8.6 พนักงานขายในบริษัท   
 8.7 ประกอบอาชีพส่วนตัว  
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9. ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และปีที่ส าเร็จ 

หมายเหตุ  * หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 อาคารเกษตร  
 10.2 อาคารไร่ฝึกเกษตร 
 10.3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาประเทศโดยรวมและภาคการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
การเกษตรได้พัฒนารูปแบบจากการเกษตรเพ่ือยังชีพไปสู่การเกษตรเชิงการค้า ทั้งนี้เพ่ือให้มีขีดความสามารถ

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ี
ส าเร็จ 

1 * นายวชิระ เลี่ยมแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2533 
8252  

2 * นางรัชนี  นิธากร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 
 

2526 
2524 

3 * นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2528 
2524 

4 นายจริน  มณีเลิศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2514 

5 นายสุเทพ  เจิงกลิ่นจันทร์ 
  

อาจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2524 
2519 
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ในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าระหว่างประเทศ และให้ด ารงความเป็นประเทศ
ผู้ผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก 

  ภาคการเกษตรของประเทศส่วนหนึ่งได้ปรับตัวไปสู่การผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ตลาดหรือผู้บริโภคควบคู่ไปกับการใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีการจัดการบริหารที่ดี  
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ และสนับสนุนการผลิตในด้านปัจจัยการ
ผลิต การแปรรูปและการค้าให้การผลิตเป็นไปโดยราบรื่น มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น มีต้นทุนลดลง มีการพัฒนา
คุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันให้เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจน
สามารถตอบสนองความต้องการและให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคได้ยิ่งขึ้น ในขณะที่การพัฒนาประเทศทั้ง
โดยส่วนรวมและในภาคการเกษตรได้ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งน้ า เป็นต้น โดยขาดการ
จัดการที่ด ีท าให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ภาวะจ ากัดและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึงภาวะทีป่ระเทศ
ไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผล 
กระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม 
จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมั่นคง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็น
พ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ เท่าทันวิทยาการ เทคโนโลย ีและระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อม  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่มุ่ง 
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี คนเกง่ รู้จริง ปฏิบัติได้ มี
ความเป็นสากล และเป็นผู้น าทางด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น (เช่น  

 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและ      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะ/ต่างคณะ สามารถเลือกเรียน
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ คือ วิชาเกษตรในชีวิตประจ าวัน 

13.3 การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา   
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพ บูรณาการความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการผลิตอาหารปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

1.2 ความส าคัญ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหลักสูตรเชิงเดี่ยว ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ 
แนวคิดเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีเหตุผลส าคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
 1.2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2542  
 1.2.2 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  

1.2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมท้องถิ่น 
1.3 วัตถุประสงค์ 

 1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเกษตร 
 1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านเกษตรและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 1.3.4 เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรและการด ารงตนในสังคม  
 1.3.5 เพ่ือให้บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางด้านการเกษตร ตระหนักถึงความส าคัญและมีความ
รับผิดชอบต่อการรักษาสภาวะแวดล้อม 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรและติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารหลักสูตร  
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  
เทคโนโลยีทางการเกษตรในปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันทั้ง
ด้านการผลิตพืช และการผลิตสัตว์ 

- รายงานผลการประเมินความ  
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ  
สอน บริการวิชาการ การวิจัย  
ให้มีประสบการณ์ในการน าความรู้  
ทางการเกษตรไปปฏิบัติงานจริง  
 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนใหท้ างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก  
- สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยและ
ประชุมทางวิชาการ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร  
- ปริมาณงานประชุมสัมมนาและ
การเสนอผลงานของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือ
การเตรียมความพร้อมในด้านการ
ปรับตัวและการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 
- ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาคงอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 70% 
- จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านใน
แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 70% 

- ส่งเสริมการใช้ความรู้ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

- ปรับปรุงการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นของสถานที่
ฝึกงาน 

- หน่วยฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

- เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ - ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านให้อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษา
อ่านรายงานวิจัยหรือบทความ
ภาษาอังกฤษ แล้วน าเสนอหรือ
รายงานเป็นภาษาไทย 

- มีการน าเสนอแบบปากเปล่า
หรือรายงานเป็นรูปเล่มอย่างน้อย 
1 เรื่องต่อ 1 รายวิชา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ใน 1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนีโ้ดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร         
หลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ใช้ระบบทวิภาค และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน

และยกเว้นรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน        เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
การรับนักศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
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   2.4.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศึกษา 
และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

       รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ค่าวัสดุ 375,000 750,000 1,125,000 1,500,000 1,500,000 

ค่าใช้จ่าย 187,500 375,000 562,500 750,000 750,000 

ค่าตอบแทน 187,500 375,000 562,500 750,000 750,000 

รวม 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 3,000,000 

จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 150 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 20,000 

   (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   133  หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หน่วยกิต  
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6  หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต  
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     6  หน่วยกิต  
  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1.1-1.4   3  หน่วยกิต 
       2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า      97  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     31  หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ     42  หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก     12  หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์       6  หน่วยกิต 
 2.5 กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม/สหกิจศึกษา         6  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้ 
  2.5.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         1  หน่วยกิต 
     2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5  หน่วยกิต 
 2.5.2 สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
            3.1 รายวิชา    
   3.1.1 รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

  
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              

2 3 4 5 6 7 1 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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   เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

   3.1.2 ชื่อรายวิชา 
                   (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

          (1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9  หน่วยกิต 
  บังคับ  เรียน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English120 
3(3-0-6) 

 1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-3-6) 

              เลือก  เรียนไม่เกนิ 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specifics 
Purposes 

3(3-0-6) 

1541003 
 
 

ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local 
Community 

3(3-0-6) 
 

 
1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 

Oral - Aural Communication in Japanese Language 
3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 
 
 

3(3-0-6) 
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              (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่
เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
3(3-0-6) 

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Being 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Art 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Contemporary Management 

3(3-0-6) 

   (1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่
เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy 
3(3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 

Globalization and Localization 
3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human Being Community and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง   
Sufficiency Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3(3-0-6) 

 

              (1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for Development 

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Conservation Environments and Natural Resources                

3(3-0-6) 



                               

 

  

14 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamental Mathematics 
3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for 
Students 

3(2-2-5) 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
Word Processing and Presentation 

3(2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล   
Skills of Spreadsheet and Data Management 
Applications          

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  
Agriculture in Daily Life 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 
Local Technology 

3(3-0-6) 

      (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
      (2.1) กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 31 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 

General Physics and Laboratory        
4(3-3-7) 

4021103 
 

4022301 
 

เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ           
General Chemistry and Laboratory 
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 
Organic Chemistry  and Laboratory 1 

4(3-3-7) 
 

4(3-3-7) 

4022501 
 

ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1  
Biochemistry and Laboratory 1                                                     

4(3-3-7) 
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4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 
General Biology and Laboratory 

4(3-3-7) 

4032401 
 

4032601 

พันธุศาสตร์ 
Genetics 
จุลชีววิทยา 
Microbiology 

4(3-3-7) 
 
4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
Calculus and Analytic Geometry 1 

3(3-0-6) 

 

       (2.2) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน 42 หน่วยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5001102 

 
หลักพืชศาสตร์ 
Principles of Plant Science 

3(2-2-5) 

5003901 
 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
Computer for Agriculture 

2(1-3-3) 

5004903 
 

ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

3(2-2-5) 

5004905 
 

สัมมนาทางการเกษตร 
Seminar for Agricultural 

1(1-0-2) 

5004906 
 

หลักสถิติเพ่ือการเกษตร 
Statistic Agriculture 

3(3-0-6) 

5004907 
 

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
Experimental Design in Agriculture  

3(2-3-4) 

5011101 ปฐพีวิทยา 
Soil Science        
 

3(2-2-5) 

5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์
Animal Nutrition 
 

3(3-0-6) 

5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 
Introduction to Food Science and Technology 

3(2-3-5) 

5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
Technology of Animal Production 

3(2-2-5) 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
Crop Production Technology 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 

Farm Mechanics 
3(2-2-5) 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
Royal Initiation for Agriculture 

3(2-2-5) 

5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 
Plant Pathology and Pest Management  

3(2-3-4) 

5153504 สรีรวิทยาของสัตว์ 
Animal Physiology 

3(2-2-5) 

      (2.3) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรยีนรายวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 

Collecting Plant and Animal Specimens 
2(1-2-3) 

5003504 สารเคมีการเกษตร 
Agriculture Chemicals 

3(2-2-5) 

5004118 การปรับปรุงพันธ์ุพืช 
Crop Improvement  

3(2-2-5) 

5023601 พืชอาหารสัตว์          
Forage Crops                                        

3(2-2-5) 

5033601 การจัดการสถานเพาะช า 
Nursery Management 

3(2-2-5) 

5034106 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของพืชเพื่อการเกษตร 
Plant Tissue Culture in Agriculture 

3(2-2-5) 
 

5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
Landscape Gardening 

3(2-2-5) 
 

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว์ 
Animal Waste Management 

3(3-0-6) 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ท่ัวไป 
General Diseases and Sanitation of Domestic 
Animal 
 

2(1-2-3) 

5043701 การผสมเทียม 
Artificial Insemination 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5044002 พฤติกรรมของสัตว์ 

Animal Behavior 
 

3(3-0-6) 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
Feed Analysis 
 

3(2-2-5) 

5044403 สารพิษในอาหารสัตว์ 
Feed Toxicity 

3(2-2-5) 

5044502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
Animal Breeding  

3(3-0-6) 

5063401 หลักการควบคุมวัชพืช 
Principle of Weed Control 

3(2-2-5) 

5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
Milk and Milk Products Technology 

3(2-3-5) 

5073704 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
Meat and Meat Products Technology 

3(2-3-5) 

5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 
Irrigation Technology 

2(1-2-3) 

5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
Principles of Agricultural Extension 

3(3-0-6) 

5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Technology of Post Harvest  

3(2-2-5) 

5153503 
 

เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Technology of Floriculture and Ornamental 
Plants Production 

3(2-2-5) 

5153505 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก  
Technology of Poultry Production 

3(2-2-5) 

5154501 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 
Technology of Swine Production 

3(2-2-5) 

5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค 
Technology of Cattle Production 

3(2-2-5) 

5154503 เทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น 
Local Agricultural Technology  

3(3-0-6) 
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   (2.4) กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร ์จ านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์   

English for Sciences                  
3(3-0-6) 

5003601 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตร 
English for Agriculture  

3(2-3-6) 

       (2.5) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา จ านวน 6 หนวยกิต 
       1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

Preparation for Professional Experience in 
Agricultural Technology 

1(90) 

5004802 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
Field Experience in Agricultural Technology 

5(450) 
 

   2) สหกิจศึกษา 
รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5004803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Cooperative Education in Agricultural Technology 

6(540) 
 

    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
               ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

เปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
    3.1.3 แผนการศึกษา  

ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 

4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 

4031103 ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ 4(3-3-7) 
5001102 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4(3-3-7) 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
รวม 22 หน่วยกิต 

 

ปีที่  2 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 

4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ          4(3-3-7) 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1   4(3-3-7) 
5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 

5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหสัวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x-x-x) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                        3(3-0-6) 

4032601 จุลชีววิทยา 4(3-3-7) 
5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-2-5) 

5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา   น(ท-ป-อ) 

4032401 พันธุศาสตร์  4(3-3-7) 

5004906 หลักสถิติเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 
5003901 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 2(1-3-3) 

5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีที่  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
5003601 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตร 3(2-3-6) 

5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

3(2-3-4) 

5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 3(2-3-4) 

5153504 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  
รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
(นักศึกษาที่เลือกแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

1(90) 

5004903 ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5) 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) 
xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx กลุ่มวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวม 11 หน่วยกิต 
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ปีที่  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 

5004802 
 

5004803 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
(นักศึกษาที่เลือกแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) / 
สหกิจศึกษา 
(นักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษา) 

5(450) 
 

6(540) 

รวม 5-6 หน่วยกิต 
 

     3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา   
     ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2555 2556 2557 2558 
1 นายวชิระ เลี่ยมแก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวบาล) 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2533 
2528 

12 12 12 12 

2 นางรัชนี  นิธากร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการพัฒนา) 
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารและการ
พัฒนา 
เกษตรศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์
เกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2555 
 
 

2526 
2524 

12 12 12 12 

3 นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2528 
2524 

12 12 12 12 

4 นายจริน  มณีเลิศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 

ศึกษาศาสตร์
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2514 
12 12 12 12 

5 นายสุเทพ  เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2524 
2519 

12 12 12 12 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาคผนวก 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2555 2556 2557 2558 

1 นายวชิระ เลี่ยมแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวบาล) 

เกษตรศาสตร์ 
สัตวบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2533 
2528 

12 12 12 12 

2 นางรัชนี  นิธากร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์
การบริหารและการ
พัฒนา) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และการพัฒนา 
เกษตรศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์
เกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2555 
 
 

2526 
2524 

12 12 12 12 

3 นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
สัตวบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
2528 
2524 

12 12 12 12 

4 นายจริน  มณีเลิศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 

ศึกษาศาสตร์
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2514 12 12 12 12 

5 นายสุเทพ  เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2524 
2519 

12 12 12 12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา 
 ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา กับสถานประกอบการภาครัฐ 
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
/ สหกิจศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 
 4.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง จากการท างานในสถานที่จริง ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ให้สามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ 
 4.1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ 
สอดคล้องกับสภาพของการท างานจริง  เป็นการส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.1.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาปัญหาจากการท างาน และวิธีแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์
ในการท างาน 
 4.1.4 เพ่ือฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 4.1.5 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีทัศคติที่ดีและถูกต้องต่อวิชาที่ได้ศึกษาตลอดจนการประกอบ
อาชีพต่อไปในอนาคต 
   4.2 ช่วงเวลา  
  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่ 3 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
 4.3.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  (1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
  (2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 4.3.2 สหกิจศึกษา จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษ  

 ข้อก าหนดในการท าปัญหาพิเศษ ต้องเป็นหัวข้อทางการเกษตร หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบที่ก าหนดของโปรแกรมวิชา รวมทั้งการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน     
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน  รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจาก 
การทดลองด้านต่างๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือด าเนินการวิจัยหรือ
การออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากท าโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ แก้ปัญหา หรือพัฒนางานด้านการเกษตร 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 โปรแกรมวิชา ก าหนดชั่วโมงการเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษ 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล  
  5.5.3 นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ก่อนด าเนินงานวิจัย ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลการวิจัยจากการน าเสนอในชั้นเรียน และรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ  โดย
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

ก าหนดให้หลักสูตรมีวิชาบังคับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช 
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ โรคพืชและการ
จัดการศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 
นอกจากนี้ในส่วนของวิชาเอกเลือก ได้มีการก าหนด
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรหลายวิชา
ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ เช่น เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์พืช พืชอาหาร
สัตว์  โรคและการสุขาภิบาลสตัว์ทั่วไป เป็นต้น 

คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา  
- ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และสภาพแวดล้อม
จากท าการเกษตรที่ขาดจริยธรรม 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุม
แนวคิดและวิทยาการใหม่ๆ  
 

ก าหนดให้หลักสูตรมีวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปเกี่ยว 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ และมีการ
น าแนวคิด กฎ ทฤษฎี วิทยาการใหม่ ๆ สอดแทรกใน
เนื้อหาการสอนในหลายรายวิชา เช่น ในหลาย
กระบวนวิชาก าหนดให้นักศึกษาอ่านบทความ
งานวิจัยที่ได้มีการศึกษาวิจัยมาไม่เกิน 5 ปีและน า 
เสนอความรู้ที่ได้จากการอ่านงานวิจัยนั้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ก าหนดให้นักศึกษาต้องศึกษาวิชาการ
สัมมนา โดยที่การสัมมนาของนักศึกษานั้นต้องศึกษา 
ค้นคว้าในหัวข้อที่มีความทันสมัยในเนื้อหา  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

    

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 

   1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี    
มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 

   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ 
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด       

     1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 

     1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ 
มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
    1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
    1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2.  ด้านความรู้ 
     มีความรู้ในศาสตร์ สาขา
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
     2.1 คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
     2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
     2.3 มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
     2.4 ภาษา 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
    2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
    2.3 จัดให้มีการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
    2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
    2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จ 
จริงท าความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา 
วิเคราะห์ ปัญหาที่ซับซ้อน   
และเสนอแนวทางแก้ไขที่
สร้างสรรค ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
     3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
     3.3  มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการแก้ 
ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ 
การจากสถานการณ์จริง 
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ ภาวะผู้น า
และการบริหาร การจัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถ
ในการท างานและแก้ปัญหา
กลุ่มได้ 
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ 
การพัฒนาตนเองด้านสังคม     
    4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและ
ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
    4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ 
ปัญหาและการตัดสินใจใน  
การด ารงชีวิต 
    5.2 มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือก ใช้รูปแบบ การ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่าง 
ประเทศ 

    5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
  5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากผลงาน
และการน าเสนอผลงาน 
    5.2 สังเกตการปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                   
1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

1551002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001  การฟังและการพดูภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001  การฟังและการพดูภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1691001  การฟังและการพดูภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002  ความจริงของชีวิต                

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001  เศรษฐกิจสังคมไทย                

2501002  ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                

2501003  พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                

2521001  โลกาภิวตัน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2531001  สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001  มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป                

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง                  

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                          

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5501001  เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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 2.2. หมวดวิชาเฉพาะ  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

    1.2 มีระเบียบวินัย 
    1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
    1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
    1.5 มีจิตสาธารณะ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1 . 1ก าหนดให้ ทุ กร าย วิชา
สอดแทรกสาระและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
   1.2 ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรง 
เวลา แต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ส่วนความซื่อสัตย์ 
เช่น การไม่ทุจริตการสอบ  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   1.2 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น 
และอัตราการทุจริตมีปริมาณ
น้อย  
   1.3 ประเมินโดยการวัดผล
ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จริง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   2.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิชาการ ที่จะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตร์ของตน 
   2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรม
ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้า
กับความรู้และประสบการณ์ใหม่
ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 
และเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 ประเมินด้วยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา 
    2.2 ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
    2.3 ประเมินจากงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง   

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

    3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
    3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

   3.2 ให้นักศึกษาท าปฏิบัติการ 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

    3.2 ประเมินผลการท า
ปฏิบัติการ  
    3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถทา
งานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดี 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร 
   4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
ที่ไปปฏิบัติงาน 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้ทุกคน ได้เปลี่ยนบทบาทการ
เป็นผู้น าและผู้รายงาน 
    4.2 ให้ความส าคัญในการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การใหค้วามร่วมมือ 
  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 ประเมินจากการรายงาน
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
    4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
    4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
    4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1  สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
   5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ส่ งเสริมให้ เห็ นความส าคัญ 
แล ะฝึ ก ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจบ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
    5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจากแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าชั้น 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากคุณภาพของ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.2 ประเมินจากแบบสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจ าเป็น 
   5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

    5.3 การใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอม พิว เตอร์ และ
เทคโน โลยี สารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
    5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3 ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวชิาแกน                    
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัตกิาร                    
4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ                    
4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิาร 1                    

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1                    

4031103 ชีววิทยาท่ัวไป และปฏบิัติการ                    

4032401 พันธุศาสตร ์                    
4032601 จุลชีววิทยา                    
4091401 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                    
กลุ่มวชิาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์                    
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์                    
5003601 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตร                    
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  2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
   1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและ    
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได ้
   1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1 . 1  ก าหนด ใ ห้ทุ กร าย  
วิ ช าสอดแทรกสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จริยธรรม  
    1.2 ปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย และความซื่อสัตย์ เช่น การ
เข้าชั้นเรียนตรง เวลา แต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การไม่ทุจริตในการสอบ 
    1.3 แทรกคุณธรรมเกี่ยวกับ
การเสียสละในรายวิชาที่สอน  
                

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ประเมินผลจากสภาพจริง
โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
เช่น การเข้าชั้นตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน เป็นต้น  
    1.2 ประเมินผลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาจัดขึ้น    
    1.3 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์เป็นอย่างดี  
    2.2 มีทักษะในการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง  
    2.3 สามารถบูรณาการความรู้
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 จัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    2.2 จัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการความรู้และประสบ 
การณ์เดิมกับความรู้และประสบ 
การณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
    2.3 เน้นการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่าง
แท้จริง 
    2.4 จัดให้มีการเรียนรู้เพ่ิม 
เติมโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง 

2. ด้านความรู้ 
     2.1 ประเมินจากการทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน   
     2.2 ประเมินจากงานพิเศษ  ที่
มอบหมายให้ไปศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม ทั้งรายบุคคลและใน
ลักษณะกลุ่ม 
     2.3 ประเมินจากงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติจริง  
     2.4 ประเมินด้วยการสอบ 
ระหว่างภาคการศึกษา 
     2.5 ประเมินด้วยการสอบ
ปลายภาคการศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

 มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางราชการ และ
เอกชน 

    2.6 ประเมินจากรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ  
    3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
    3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 กรณีศึกษาทางการเกษตร  
    3.2 การอภิปรายกลุ่ม  
    3.3 ให้นักศึกษามีโอกาส
ปฏิบัติจริง   
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน  
    3.2 ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  
    3.2 ประเมินการปฏิบัติจริงของ
นักศึกษา เช่น การฝึกปฏิบัติใน
รายวิชาต่างๆ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลาก 
หลายทั้งภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.2 สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม  
    4.3 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    4.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี  
    4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี  
    4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล
ทั่วไป  
    4.4 มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
   4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทางานที่เกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม  
    5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดย
ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์ 
    5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 มีการฝึกใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารในรายวิชาที่
สอน 
    5.2 มีการฝึกให้นักศึกษา
น าเสนอผลงาน โดยใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม  
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การฝึก
ปฏิบัติ ทักษะทางการเกษตร หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง  
    5.2 ประเมินจากความสามารถ
ในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผล
ในการเลือกใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อ 
สาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาบังคับ                  
5001102 หลักพืชศาสตร ์                 
5003901 คอมพิวเตอรเ์พื่อการเกษตร                 
5004903 ปัญหาพิเศษ                 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร                 
5004906 หลักสถติิเพื่อการเกษตร                 
5004907 การวางแผนการทดลองและสถติิทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร                 
5011101 ปฐพีวิทยา                 
5042401 โภชนศาสตรส์ัตว ์                 
5151102 เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์                 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อ 
สาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช                 
5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร                 
5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ                 
5153501 โรคพืชและการจดัการศัตรูพืช                 
5153504 สรีรวิทยาของสัตว ์                 
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   2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (รายวิชา 5072001, 5073703, 5073704)  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีจิตส านึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
สม่ าเสมอ 
   1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
   1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม 
   1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง 
    1.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน   
    1.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์ 
    1.4 จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น เพ่ิมแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ 
    1.5 การสอนแบบอภิปรายจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษา                 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 นักศึกษาประเมินการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลัง
การเรียน  
    1.2 ประเมินโดยอาจารย์จาก
การสังเกตพฤติกรรมการแสดง 
ออกตามปกติของนักศึกษา 
    1.3 ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต  
 

2. ความรู้ 
    2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่
สัมพันธ์กันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจด้านเคมีอาหาร  
จุลชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูป
อาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกัน
คุณภาพและสุขาภิบาล และการท า
วิจัย 
    2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารจัด การ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
บรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

2. ความรู้ 
    2.1 การให้ภาพรวมของความรู้
ก่อนเข้าสู่บทเรียน  การสรุปย้ า
ความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่ง
ไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น  
การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 
    2.2 ใช้การสอนหลายรูปแบบ 
ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ 
การบรรยาย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ และเทคนิคการสอน
อ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน
โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. ความรู้ 
   2.1 ประเมินจากผลงาน
ระหว่างภาคเรียน เช่น การเขียน
รายงาน การสอบย่อยและการ
น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
    2.2 ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ  
    2.3 ประเมินความรู้ของ
บัณฑิตโดยการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต                    
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    2.3 มีความรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ 
    2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางเทคนิค 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป     

    2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและการทัศนศึกษานอก
สถานที่ วิทยากรจาก
ภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการ
นอกสถาบันมาถ่ายทอดความรู้ใน
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
    2.4 การถาม-ตอบปัญหาทาง
วิชาการในห้องเรียน 

     

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 มีความสามารถในการค้นหา 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา 
    3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยว ข้อง 
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจ
นั้น    
    3.3 สามารถใช้ทักษะและความรู้
ความเข้าใจ ในกลุ่มเคมีอาหาร       
จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพ
และสุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบท
ทางวิชาชีพและวิชาการ  ได้แก่ การ
ดูแลจัดการ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 การแนะน าและฝึก
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่
ง่าย และเพ่ิมความยากตาม
ระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่
เหมาะสม   
    3.2 การมอบหมายงานการ
แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและ
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จ าลอง 

     3.3 การจัดให้มีรายวิชาที่
เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทาง
เชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้
เดิมด้านต่างๆ  
    3.4 การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
มากขึ้น 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากผลงานการ
แก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
    3.2 ประเมินโดยการสอบ
ข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะ
ทางปัญญา   
    3.3 ประเมินรายงานผล การ
วิจัยในรายวิชาโครงงาน วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
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การตรวจวิเคราะห์อาหาร การควบ 
คุมและประกันคุณภาพ  การวิจัย
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 มีทักษะและความเข้าใจ
ภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน 
ตามเนื้อหาสาระส าคัญของ
สาขาวิชา 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม 
    4.2 สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.3 วางตัวและแสดงความคิด 
เห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 
    4.4 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ใช้การสอนแบบกลุ่ม ซึ่ง
ต้องแนะน า บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

4.2 มอบหมายการท างานแบบ
กลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิก
กลุ่ม และต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม     

4.3 ยกตัวอย่างผลกระทบของ
ทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม 
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มอบหมายนักศึกษา
ประเมินตนเองและเพ่ือนใน
กลุ่ม  สรุปผลการประเมินโดยใช้
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
    4.2 สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 สามารถระบุและน าเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยว ข้อง มาใช้
ในการวิเคราะห์แปลความหมายและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค ์
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้
ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณ
ในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดย
ผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อม
ให้ค าแนะน า 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ประเมินจากผลงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สารสน เทศ
ที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
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5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอ
ที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 สามารถระบุ เข้าถึง และ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยว 
ข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความ 
หมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด  

5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 

5.6 สามารถติดตามความ ก้าว 
หน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    5.7 สามารถใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

   5.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน 
และท่ีต้องมีการน าเสนอด้วยวาจา
ทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อ
ประกอบการน าเสนอ 

5.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.4 การจัดรายวิชาสัมมนาให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียง
เป็นรายงาน และน าเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5.2 ประเมินจากการสอบ
ข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิง
ตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน 

 5.3 ประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนจาก
รายงานแต่ละบุคคลหรือรายงาน
กลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้น
รับผิดชอบ 

5.4 ประเมินทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาพูดจาก
พัฒนาการการน าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การน าเสนอสัมมนา 
การน าเสนอนิทรรศการงานวิจัย
ต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา 

5.5 สังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

กลุ่มวชิาบังคับ                          

5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น                         

5073703 เทคโนโลยีนมและผลติภัณฑ ์                         

5073704 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ ์                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อ 
สาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาเลือก                 
5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว ์                 
5003504 สารเคมีการเกษตร                 
5004118 การปรับปรุงพันธุ์พืช                 
5023601 พืชอาหารสัตว์                                                                                           
5033601 การจัดการสถานเพาะช า                 
5034106 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร                 
5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี                 
5043501 การจัดการของเสียจากสัตว ์                 
5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป                 
5043701 การผสมเทียม                 
5044002 พฤติกรรมของสตัว ์                 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อ 
สาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว ์                 
5044403 สารพิษในอาหารสัตว ์                 
5044502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์                  
5063401 หลักการควบคุมวัชพืช                 
5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแกพ่ืช                 
5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร                 
5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                 
5153503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ                 
5153505 เทคโนโลยีการผลิตสตัวป์ีก                 
5154501 เทคโนโลยีการผลิตสุกร                 
5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค                 
5154503 เทคโนโลยีการเกษตรทอ้งถิ่น                 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อ 
สาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา                 
5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร                 
5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร                 
5004803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร                 

 

 

 

 

 



                               

 

  

51 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ  ผลการ
เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   
 2.2.1 ประเมินการได้งานท าที่สัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได้งาน  
 2.2.2 ประเมินความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ  
 2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา  
 2.2.4 ส ารวจการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ การวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการ 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ   
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา  
 2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร  
  สาขาวิชามีการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ และ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
 1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะทุกคณะ เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้  

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเกษตร   

- ห้องบรรยาย 
- ห้องปฏิบัติการการเกษตร 
- หอ้งปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
- ห้องเก็บเครื่องมือ 
- ห้องสมุด 
- ห้องพักอาจารย์ 

 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

2 อาคารไร่ฝึกเกษตร 
- ห้องพักอาจารย์ 
- ห้องปฏิบัติการน้ านมและ
ผลิตภัณฑ์ 
 

 
1 ห้อง 

 
1 ห้อง 



                               

 

  

54 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์   
- ห้องปฏิบัติการสรีระและชีวเคมี
ทางสัตว์ 

 
 
 

1 ห้อง 

4 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์   
-โรงเรือนโคนม 
-โรงเรือนแกะ 

 
1 โรงเรือน 
1 โรงเรือน 

5 โรงเรือนเพาะช า  
- โรงเรือนเพาะช า บริเวณอาคาร
เกษตร 
- โรงเรือนเพาะช า บริเวณไร่ฝึก
เกษตร 
- โรงเรือนเพาะช าชั่วคราว 

 
2 โรงเรือน 

 
1 โรงเรือน 

 
1 โรงเรือน 

6  โรงเรือนอ่ืน ๆ   
- โรงเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านการเกษตร 

 
1 โรงเรือน 

 
        2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 4  เครื่อง 

3 เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง 
4 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย 4 เครื่อง 

5 เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่อง 

6 เครื่องรับโทรทัศน์ 2  เครื่อง 
7 เครื่องเล่นดีวีดี 1  เครื่อง 

8 เครื่องขยายเสียง           1 ชุด 

9 กล้องถ่ายรูป           2 กล้อง 
10 เครื่องบันทึกวิดีโอ           1 เครื่อง 
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 2.2.3 ห้องสมุด 
 หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 
 (1) หนังสือ ต ารา และวารสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  (2.1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)   
  (2.2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
       - วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

  (2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียว 
ข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ 
ที่จ าเป็น ส าหรับด้านวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน จดัให้มีการส ารวจ
ความต้องการในการใช้ โดยก าหนดไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติงาน และการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
แต่ละปี  
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

 2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได ้
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทข้ึนไปในสาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวม
ทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการ
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จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มีการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษโดยโปรแกรมวิชาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชา หรือในรายวิชา ซ่ึงโปรแกรมวิชาต้องการให้มาเป็นผู้ร่วมสอน 
เสนอคณบดี เพ่ือพิจารณา น าเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โดย
อธิการบดี 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ท่ีโปรแกรมวิชาก าหนดและ
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือโปรแกรมวิชาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม 
และการศึกษาดูงาน  
  

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และผ่าน
กระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 5.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 5.1.3 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะสอบถามอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพ่ือ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 6.2 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร  
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม  

 1.1.3 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านการสอน ความเป็นครู สื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และด้านสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
   มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 ทั้งนี้ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน 
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต และ
ข้อมูลจากมคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและ
น าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 
5 ป ีทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา   

    (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
    (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental  English 
ศึกษาการเขี ยนประโยค เบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ไวยากรณ์

ภ าษาอั งกฤษที่ ถู กต้ อง  ฝึกทั กษะการอ่านและฟั งบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  English for Communication 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก
ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่ างถูกต้อง และมีความมั่ น ใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
   Thai  Language  Skills 

 ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ 
จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

 

1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 
Language and Communication for Specifics Purposes 
  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้
บรรลุตามจุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมิน
การพูดและการเขียน 
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รหัสวิชา     รายวิชา    น(ท-ป-อ) 
1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น     3(3-0-6) 

Language and Communication in Local Community 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จากบริบทต่างๆ ในท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล วิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ข้อมูล 

 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
Oral - Aural  Communication in Japanese Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication  in Chinese Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถ
ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน บทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

Human Behavior and Self Development 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม 

ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทาง
สังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  
เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข                             

 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               3(3-0-6) 
Critical Thinking Skills 
           ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                   3(3-0-6) 
Ethics and Human Being 
            ศึกษาวิ เคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ 
ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมที่ ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์  การ
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและ
สังคม 

 

1511002 ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
                     Facts of Life 

           ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลก
ปัจจุบัน การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
1521001 พุทธศาสน์                            3(3-0-6) 

Buddhism 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น 
หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา 
เป็ น ต้ น  พ ระ พุ ท ธศาสน ากั บ สั งคม ไท ย  ห ลั กจ ริ ย ธรรม ใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและ
การพัฒนาสังคม 

 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 
Information for Research  and  Study 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศ  และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Art 

ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือน
ใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
ทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาคทฤษฎีการถ่ายทอดของ
งานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3(3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 

  ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม 
ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของ
ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
2061001 สังคีตนิยม       3(3-0-6) 
                     Music Appreciation 

  ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีต
วรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ 

 

3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
Leadership and Contemporary Management 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  
ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของ
ผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการ
จัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน 
การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                 3(3-0-6) 

Thai Social Economy 
  ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อ
เศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทาง 
เลือก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้
ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ         3(3-0-6) 
  Social Equity and Peace 

  ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาส
และความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม 
กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม 
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็น
จีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์
ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 
Civics and Social Responsibility 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3(3-0-6) 
Globalization and Localization  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแส
ทางเลือก ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับ
โลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      3(3-0-6) 

Thai and Global Society 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ  โอกาสและ

อุปสรรคในการพัฒนาประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหา
สังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การ
จัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 

 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                              3(3-0-6) 
Human Being Community and Environment 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และ
ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้าน
การเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3(3-0-6) 
Local Resource Management 

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิง
ระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  
ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความยั่งยืน 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครอง

ของไทย ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมือง
รัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและ
แนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป          3(3-0-6) 
Introduction to Law 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ
และชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลัก
ทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

 

3541001     การเป็นผู้ประกอบการ                             3(3-0-6) 
                    Entrepreneurship 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การ
จัดการ การบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน 
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาด
เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหา
วิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

  

69 

รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Economics in Daily Life 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การ

ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผน
การใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ 
ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                  3(3-0-6)  
Sufficiency Economy 
        ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มี
ต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตาม
แนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มี
การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิตและไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต       3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการ

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 

Exercise for Health 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์
ของการออกก าลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและ
วัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออก
ก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา              3(3-0-6) 
Science and Technology for Development 

ศึกษาองค์ประกอบ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์ ความหมาย
ของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น
และของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐาน
ของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                 3(3-0-6) 
Science and Technology for Daily Life 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
สารเคมีในชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์  
พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยี 
การสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                  3(3-0-6) 

Conservation Environments and Natural Resources 
 ศึ กษาเกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และ
ระบบสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่
เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                  3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล  
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง              

 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
Mathematics and Decision Making 

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทาง
สถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ
เป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา            3(2-2-5)                                                                       
Computer Skills and Information Technology for Students 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการ
แฟ้มข้อมูล การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้นการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์           3(2-2-5)                                                                           

Word Processing and Presentation 
 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือ

จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนด
รูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลง
ข้อความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การ
ประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรม
ด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น 
การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด 
การแทรกแผนผั งองค์ กรและแ ผนภู มิ  การแทรก เสี ยงและ
ภาพเคลื่อนไหว  การเชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและ
แผ่นงานน าเสนอ 

 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล           3(2-2-5) 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 

ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุด
งาน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน 
แทรกรูปภาพ แผนผั งและวัตถุ อ่ืนๆ  วาดภาพและปรับแต่ ง
รายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้
งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทาง
สถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอ่ืนๆ เพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ    

 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
Website Design and Development 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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รหัสวิชา                                          รายวิชา                                     น(ท-ป-อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

Agriculture in Daily Life 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบ

การเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ 
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการ
เกษตร 
 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
Technology in Daily Life 

ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ 
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้ง
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ใน
ส านักงานทั่วไป 

 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6)                              
Local  Technology 
         ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการ
ร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์
ความรู้ ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 31 หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4011103 ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ 

General Physics and Laboratory       
        การวดัและเคร่ืองมือวดัละเอียด  ปริมาณทางฟิสิกส์และหนว่ย
มาตรฐาน   การเคล่ือนท่ีของวตัถ ุแรงและกฎการเคล่ือนท่ี งาน 
พลงังาน โมเมนตมั เคร่ืองกลอยา่งง่าย ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัคล่ืน 
เสียง แสงสวา่ง ไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า สมบตัเิชิงกายภาพของสสาร
และการเปล่ียนแปลงความร้อน และบรรยากาศ ธรรมชาตขิองอะตอม 
กมัมนัตภาพรังสีและการใช้ประโยชน์ 

   ปฏิบตักิารทดลองในเนือ้หาวิชาฟิสิกส์ทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 10   
ปฏิบตัิการ 
 

4(3-3-7) 

4021103 เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ 

General Chemistry and Laboratory 

        ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตาราง
ธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น  สารละลาย  คอลลอยด์ สมดุลเคมี สมดุลเชิง
ไอออน สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อม
เบื้องต้น 
        ปฏิบัติการตามทฤษฎี  

4(3-3-7) 
 

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 
Organic Chemistry  and Laboratory 1                                                                 
        ศึกษาการจ าแนก การเรียกชื่อสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ 
สเตริโอเคมี โครงสร้าง ความว่องไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรีย์เคมี 
การเตรียมสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ และปฏิกิริยาการ
แทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์  
        ปฏิบัติการตามทฤษฎี 
 
 
 
 

4(3-3-7) 
 



                               

 

  

75 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 

Biochemistry and Laboratory 1                                                                      
        ศึกษาความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีว
โมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน   การกรอง  วิธี
โครมาโทกราฟี   การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า (electrophoresis) การ
หมุนเหวี่ยง (centrifugation) ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง 
สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน   
เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
        ปฏิบัติการ ตามทฤษฎี 
 

4(3-3-7) 
 

4031103 ชีววิทยาทั่วไป และปฏิบัติการ 

General Biology and Laboratory 

        สารเคมีของชีวิต  เซลล์ และเนื้อเยื่อ  โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  พันธุศาสตร์  ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา 
       ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 

4(3-3-7) 
 

4032401 พันธุศาสตร์ 
Genetics 
        ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของ
การทดสอบทางสถิติ  ยีนและโครโมโซม  การจ าลองของสารพันธุกรรม  
ยีนเชื่อมโยงและคอมบิเนชั่น เพศการก าหนดเพศ มัลติเปิลแอลลิสส์ การ
ควบคุมของยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม  พันธุศาสตร์
ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส 

 

4(3-3-7) 
 

4032601 จุลชีววิทยา 
Microbiology 
         ความรู้พ้ืนฐานของจุลชีววิทยา  สัณฐานวิทยาและการเพ่ิมจ านวนของ
แบคทีเรีย  เห็ดรา  โพรโตซัว สาหร่าย และไวรัส  โภชนาการ เมแทบอลิ
ซึม  การเติบโตและการควบคุม  ความส าคัญทางการเกษตร  อาหาร  
อุตสาหกรรม  สิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขและการแพทย์ 
 
 

4(3-3-7) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

Calculus and Analytic Geometry 1 
       ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
เบื้องต้น 
 

3(3-0-6) 
 

  
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต   
  

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5001102 หลักพืชศาสตร์ 

Principles of Plant Science 

       ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้าง
และหน้าที่ส าคัญของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช 
กระบวนการส าคัญที่ เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและพัฒนาการของพืช การจ าแนกประเภทพืช หลักการ
พิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ หลักการ
บ ารุงรักษา      หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต และวิทยาการภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 

        ปฏิบัติการ ในห้องปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา 

 

3(2-2-5) 

5003901 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 
Computer for Agriculture 
       ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร การ
วิเคราะห์ผลวิจัยทางสถิติ และการจัดการข้อมูลในสาขาต่าง ๆ ทาง
การเกษตรเพ่ือการน าเสนอรายงานและผลงาน 
 
 
 
 
 
 

2(1-3-3) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5004903 ปัญหาพิเศษ 

Special Problems 
        ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน 
รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ  หรือการทดลอง
จากสิ่งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือด าเนินการวิจัยหรือการ
ออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ 

 

3(2-2-5) 
 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร 
Seminar for Agricultural 
        การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ การ
รวบ รวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของ
ประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ 
 

1(1-0-2) 
 

5004906 หลักสถิติเพ่ือการเกษตร 
Statistic for Agriculture 
        หลักสถิติเบื้องต้น ประวัติและความหมายทางสถิติ ขอบเขตและ
ประโยชน์ สถิติ ลักษณะทั่วไปของข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ตัวแทน การทดสอบสมมติฐาน 
 

3(3-0-6) 
 

5004907   การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 
Experimental Design in Agriculture  
        หลักสถิติเบื้องต้น หลักการวางแผนการทดลอง วิธีการวางแผน 
แบบการทดลองต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5011101 ปฐพีวิทยา     

Soil Science                  
        ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี 
และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติ
บ ารุงรักษาดินและน้ าส าหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน การอนุรักษ์
ดินและน้ า ชนิดของดินในประเทศไทย                    
       ปฏิบัติการ การก าเนิดดิน การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน 
การหาความชื้นของดิน การศึกษาตัวอย่างปุ๋ย การเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของปุ๋ยโดยการปลูก   หรือทดลอง การท าปุ๋ยหมัก การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ในแปลงทดลอง 

 

3(2-2-5) 

5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์
Animal Nutrition 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4022501  ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 
        ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่างๆ ความ
จ าเป็นของสารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยน
สารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์ 
 

3(3-0-6) 

5072001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 
Introduction to Food Science and Technology 

        สถานการณ์อาหารโลก แหล่งอาหารมนุษย์ องค์ประกอบของ
อาหาร โภชนศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหารและการควบคุม  หลักเบื้องต้นของการแปรรูปอาหารชนิดต่าง ๆ 
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ การบรรจุภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัย
ในอาหาร 

3(2-3-5) 

5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
Technology of Animal Production 
        ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ สัตว์เศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศไทย พ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารและ
การให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ เทคโนโลยีการ
จัดการฟาร์มสัตว์เพ่ือการให้ผลผลิต ระบบการตลาด 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Crop Production Technology 
       ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของการผลิตพืชที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ 
การจ าแนกพืช การปลูกพืชโดยใช้เมล็ด การขยายพันธุ์ของพืชโดยใช้
ส่วนอื่น เทคโนโลยีการปลูกและการดูแลรักษา ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืช ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  

 

3(2-2-5) 
 

5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 
Farm Mechanics 
        เครื่องจักรกลการเกษตรในการพัฒนาการเกษตร หลักการเลือก
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ต้นก าลัง (เบนซินและดีเซล) หลักการท างาน
ของเครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นน้ าสารเคมี เครื่องท าความสะอาดเมล็ด 
เครื่องหยอดเมล็ด รถแทรกเตอร์และรถไถเดินตาม ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร วิธีการดูแลรักษา ประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกล 
 

3(2-2-5) 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
Royal Initiation for Agriculture 
       ความหมายและความส าคัญ หลักแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรอินทรีย์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ การน าแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้   
        ปฏิบัติการ  แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราช 
ด าริ และการปลูก การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยวพืช การตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตตามเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
 
 

3(2-2-5) 

5153501 
 

โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 
Plant Pathology and Pest Management 
         ประวัติและความส าคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุ
ของโรคพืช การแพร่ระบาด หลักการป้องกันก าจัดโรคพืชทางฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิธี การใช้พันธุ์พืชในการต้านทาน โรคพืชที่ส าคัญในพืช
เศรษฐกิจ 
 

3(2-3-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5153504 สรีรวิทยาของสัตว์ 

Animal Physiology 
       โครงสร้างและหน้าที่การท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบการ
หายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบประสาทและฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์
และการให้นมของสัตว์ 

3(2-2-5) 

 

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5002108 

 
 
 
 

การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 
Collecting Plant and Animal Specimens 
        ความส าคัญและประโยชน์ของการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
โดยทั่วไป  ข้อดีและข้อเสียของการเก็บรักษาแต่ละวิธี วิธีการที่เหมาะสม
ในการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์แต่ละชนิด 

 

2(1-2-3) 
 
 
 
 

5003504 สารเคมีการเกษตร 
Agriculture Chemicals 
        ความเป็นมาและความส าคัญของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร การ
จัดจ าแนกกลุ่มในแง่แหล่งก าเนิดหรืออนุพันธุ์  กลไกของสารเคมีท่ีมีผล
ต่อการเพ่ิมผลผลิต อิทธิพลของสารเคมีที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การเลือกและการประยุกต์ใช้  ความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมีเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5004118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงพันธุ์พืช 

Crop Improvement  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   4032401 พันธุศาสตร์ 
       ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช 
หลักวิธีการต่างๆ   ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเอง และผสม
ข้าม  การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลง   การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม  ที่ไม่เหมาะสม 
การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช 
       ปฏิบัติการ  ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก เทคนิคการทดสอบ
ละอองเกสรและการผสมเกสร การเพ่ิมชุดโครโมโซมโดยสารเคมี การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์
ต้านทานทางโรคและแมลง การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์เพ่ือคุณภาพ การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ 
การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช เทคนิคการทดลอง 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5023601 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชอาหารสัตว์         
Forage Crops 
        การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้า
และถ่ัว การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์
จากพืชอาหารสัตว์  การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ  
       ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์      
ฝึกปฏิบัติการท า Herbarium ฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว์  
เช่น การท าหญ้าและถั่วแห้ง การท าหญ้าและถ่ัวหมัก ศึกษานอกสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5033601 การจัดการสถานเพาะช า 

Nursery Management 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  5001102  หลักพืชศาสตร์   
        ความหมาย ประโยชน ์และความส าคัญของสถานเพาะช า การจ าแนก
ชนิดของเรือนเพาะช า การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะช าและสิ่งก่อสร้าง 
ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะช า หลักการบริหารสถานเพาะช า การจัด 
การวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในสถานเพาะช า เช่น ภาชนะปลูก ดินปลูก 
อุปกรณ์ให้น้ า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และสารเคมีอ่ืน ๆ การฆ่าเชื้อวัสดุ
ปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะช า และการควบคุมสภาพแวดล้อม 
ในเรือนเพาะช า การจัดพันธุ์ไม้ ภายในและภายนอกเรือนเพาะช า การ
จัดการผลิตและจ าหน่ายพันธุ์ไม้เป็นการค้า 

        ปฏิบัติการ  ส ารวจการจัดการธุรกิจเรือนเพาะช า สวนเพาะช า 

 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5034106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 

Plant Tissue Culture in Agriculture 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  5001102  หลักพืชศาสตร์   
       ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เตรียมห้อง และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารส าหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อ 
เยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
อวัยวะของพืช 
       ปฏิบัติการ เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นส่วนพืช และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและอวัยวะพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจทางด้านพืชสวน เพ่ือน ามา 
ใช้ปลูกเพ่ือเป็นการค้าและเพ่ือประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 

Landscape Gardening 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5153503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
       ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบ และการออกแบบจัด
สวน ประเภทของการ  จัดสวนและหลักการจัดสวนประเภทต่างๆ
องค์ประกอบของการจัดสวนการด าเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและ
พันธุ์ไม้ วิธีการปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ในสวน การบ ารุงรักษาสวน การ
ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน 
        ปฏิบัติการ  การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ค านวณ
ค่าใช้จ่ายฝึกจัดสวนและบ ารุงรักษา 
 

3(2-2-5) 
 

   

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว์ 
Animal Waste Management 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 
 และ 4032601 จุลชีววิทยา 
        ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ การน าเอาของเสียและ
สิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ 
 

3(3-0-6) 
 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป  
General Diseases and Sanitation of Domestic Animal 
        กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่ส าคัญของสัตว์ปีก สัตว์เล็ก 
สัตว์ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันก าจัดโรค
ต่างๆ การสุขาภิบาลสัตว์ การท าความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
 

2(1-2-3) 

5043701 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผสมเทียม 
Artificial Insemination 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5052201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
        ประโยชน์และความส าคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและ
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ าเชื้อ เทคนิคการ
ผสมเทียม การประเมินประสิทธิภาพของการผสมเทียม สรีรวิทยาของ
การสืบพันธุ์ กระบวนการสืบพันธุ์ โรคและปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ การรีดน้ าเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ การขยายหรือเจือ
จางน้ าเชื้อ การเก็บรักษาน้ าเชื้อ การฉีดเชื้อ 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5044002 พฤติกรรมของสัตว์ 

Animal Behavior 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  5151102  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
        พฤติกรรมของสัตว์  อิทธิพลของฮอร์โมน  และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรม  และประโยชน์ของพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออก 

 

3(3-0-6) 
 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
Feed Analysis 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5042401 โภชนศาสตร์สัตว์ 
   4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 
        ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การตรวจและการ
วิเคราะห์คุณภาพของอาหารสัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และการ
วิเคราะห์คุณภาพของอาหารแบบต่างๆ 

 

3(2-2-5) 

5044403 สารพิษในอาหารสัตว์ 
Feed Toxicity 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4022501  ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 
        ประเภทของสารพิษในอาหาร  การเกิดสารพิษในอาหาร  การ
ท าลายสารพิษในอาหาร การตรวจสารพิษในอาหารสัตว์ ลักษณะอาหาร
ของสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ  การแก้ไขและการป้องกันรักษาสัตว์ที่

กินอาหารที่มีสารพิษ 
 

3(2-2-5) 

5044502 

 
 
 
 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
Animal Breeding 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4032401 พันธุศาสตร์ 
        หลักพ้ืนฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง 
ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ โดยเน้นการคัดเลือก ความแปรผัน 
ประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ์และประมาณค่าของพ่อ
พันธุ์และแม่พันธุ์ 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5063401 

 
หลักการควบคุมวัชพืช 
Principle of Weed Control 
        ประเภทของวัชพืช  ความเสียหาย  และการใช้ประโยชน์ที่เกิด
จากวัชพืชทาง พฤกษศาสตร์และวัชพืช  ลักษณะทางชีววิทยา  การ
ขยายพันธุ์และการแพร่กระจายพันธุ์  การป้องกันและการก าจัดด้วย
สารเคมีและวิธีอ่ืน ๆ ประเภทและชนิดต่าง ของยาก าจัดวัชพืช  
ลักษณะเฉพาะอย่างของยาก าจัดวัชพืชกลุ่มต่าง ๆ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ใน
ความปลอดภัยในการใช้ยาก าจักวัชพืช  การเก็บและรักษาตัวอย่าง
วัชพืชเพ่ือการศึกษา 
        ปฏิบัติการ  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชตามเนื้อหา                    

 
 

3(2-2-5) 

5073703 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
Milk and Milk Products Technology 

        โครงสร้างเต้านม  สรีรวิทยาของการกลั่นสร้างน้ านม  การปลด 
ปล่อยน้ านม ปัจจัยที่มีผลต่อการกลั่นสร้างน้ านม  องค์ประกอบ  
คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ และจุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์นม  
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ านมการเสื่อมเสีย การเก็บ
รักษากรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การตรวจสอบ
คุณภาพของน้ านม และมาตรฐานของน้ านมและผลิตภัณฑ์นม การสุขา 
ภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม  โดยปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 
 

3(2-3-5) 

 

5073704 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์ 
Meat and Meat Products Technology 

        ศึกษาถึงโครงสร้างของกล้ามเนื้อ   คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ
และชีวภาพองค์ประกอบของเนื้อสัตว์  และส่วนต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อหลังฆ่า และการช าแหละอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อเนื้อเยื่อของสัตว์  
การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ  การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์  
การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์  กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์แบบต่างๆ  
ผลิตภัณฑ์เนื้อและการเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อ
ชนิดต่างๆ  การศึกษาดูงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสัตว์  โดยปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น 

3(2-3-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 

Irrigation Technology 
        ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืช หลักการและเทคนิคการให้น้ า
แก่พืช แหล่งน้ า การวางแผนผังการให้น้ า เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ให้น้ ากับพืช ความก้าวหน้าของการให้น้ าแก่พืช 

 

2(1-2-3) 

5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
Principles of Agricultural Extension 
       ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร 
ปรัชญา หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและการ
ประเมินผลส าเร็จในงาน ส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคในการ
ส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข 
 

3(3-0-6) 

 

5153502 
 
 
 
 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
Technology of Post Harvest  
       ความส าคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยว คุณภาพ
และมาตรฐานโรค และแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันก าจัด 
       ปฏิบัติการ  การวัดอัตราการหายใจ ผลไม้ การเตรียมตัวดูดซึม   
เอทิลีน การควบคุมการสุกของผลไม้ การยืดอายุผัก ผลไม้ ดอกไม้ 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

5153503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Technology of Floriculture and Ornamental Plants 
Production 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
        ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่ง
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกวิธีการปลูกและการป้องกันจ ากัด การเก็บเกี่ยว และ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
ปฏิบัติการ  การผลิตกล้าไม้ดอก การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทต่างๆ การตัดแต่งไม้ประดับ การดูแลรักษา
และการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจ าหน่าย 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5153505 

 
 
 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 
Technology of Poultry Production 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
        ระบบการผลิต พันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์และโภชนาการของไก่
เนื้อและไก่ไข่ สถานภาพและลักษณะของการผลิตไก่เนื้อและไก่ไข่ใน
ประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทย 

 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 

5154501 
 

เทคโนโลยีการผลิตสุกร 
Technology of Swine Production 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
        ประโยชน์และความส าคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร 
การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบ
ต่างๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ อาหารสุกรการท าทะเบียน
ประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและ
แนวทางในการแก้ปัญหาส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 
 

3(2-2-5) 
 

5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค 
Technology of Cattle Production 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
        ระบบการผลิต พันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์และโภชนาการของโค
เนื้อและโคนม สถานภาพและลักษณะของการผลิตโคเนื้อและโคนมใน
ประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการผลิตโคในประเทศไทย 
 

3(2-2-5) 
 

5154503 เทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น 
Local Agricultural Technology  
         รูปแบบการเกษตรภายในท้องถิ่น บทบาทและความส าคัญของ
เกษตรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประกอบอาชีพเกษตร การบูร
ณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์ด้านการเกษตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเกษตร และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการท าการเกษตรในท้องถิ่น 
 

3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                         

English for Sciences                          
        อ่าน ข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 

3(3-0-6) 
 

5003601 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตร 
English for Agriculture  
       พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษในรายงานทาง
วิทยาศาสตร์สาขาเกษตร การคิดหัวข้อ (topic) ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท ารายงาน วิธีการค้นหาข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ส าคัญ การคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง
ของรายงานทางวิทยาศาสตร์ หลักการเขียน บทน า เนื้อหา และสรุป 
 

3(2-3-6) 

 

 2.5 กลุ่มวิชาประสบการณภาคสนาม / สหกิจศึกษา  6 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5003801 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

Preparation for Professional Experience in Agricultural 
Technology 
        จัดให้มีกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกของ
ผู้เรียน ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 

1(90) 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

Field Experience in Agricultural Technology 
         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเกษตรศาสตร์ที่สอด คล้อง
กับวิชาเอกของผู้เรียน ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดจนท าให้เกิด
ความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงาน
เป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว 
 

5(450) 

5004803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Cooperative Education in Agricultural Technology 
การฝึกทักษะการท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุม ดูแล และมอบหมาย
ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ในต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการเกษตร 
 

6(540) 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนี ยบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่ จัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได ้

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่  ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
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 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ถ่ายจากตัวจริง ไม่ใสเ่ลขหน้า 
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ถ่ายจากตัวจริง ไม่ใสเ่ลขหน้า 
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ภาคผนวก ค 

ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. นายวชิระ  เลี่ยมแก้ว   
 1.1 ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 

5004903 ปัญหาพิเศษ 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร 

5004906 หลักสถิติเพ่ือการเกษตร 

5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์

5044502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์   
5023601 พืชอาหารสัตว์                                                                           

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว์ 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
5043701 การผสมเทียม 

5044002 พฤติกรรมของสัตว์ 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
5044403 สารพิษในอาหารสัตว์ 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

5153505 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 
5154501 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค 

 
 

 1.2 ผลงานทางวิชาการ 
 1.2.1  ต ารา  
       การเลี้ยงโคเนื้อ 
 1.2.2  เอกสารประกอบการสอน 
      วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 
 1.2.3  วิจัย 
 (1) การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดก าแพงเพชร  
 (2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียงสัตว์     
เพ่ือจ าหน่าย 
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  (3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการด าเนินงานของตลาดนัดโค กระบือ อ.เมือง จ.ตาก 
  (4) การเปรียบเทียบคุณภาพพืชหมักของหญ้าขน เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน และเปลือก
ข้าวโพดหวาน 
 1.2.4 บทความปริทรรศน์ 
  (1) พืชอาหารหมัก 
 
2. นางรัชนี  นิธากร 
 2.1 ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา รายวิชา 

5001102 หลักพืชศาสตร์ 

5003901 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
5004903 ปัญหาพิเศษ 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร 
5011101 ปฐพีวิทยา 

5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 

5003504 สารเคมีการเกษตร 
5004118 การปรับปรุงพันธุ์พืช 

5033601 การจัดการสถานเพาะช า 

5034106 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 
5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 

5063401 หลักการควบคุมวัชพืช 
5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 

5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 

5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

5153503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
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 2.2 ผลงานทางวิชาการ 
 2.2.1  ต ารา  
       การจัดการสถานเพาะช า 
 2.2.2  เอกสารประกอบการสอน 
      (1) วิชาหลักการขยายพันธุ์พืช   
 (2) วิชาหลักการศึกษาเกษตร  
 (3) วิชาพฤติกรรมการสอนเกษตร  
 (4) วิชาหลักพืชศาสตร์ 
 (5) วิชาหลักพืชสวน  
 (6) วิชาหลักส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น  
 (7) วิชาสื่อสารการเกษตรเบื้องต้น  
 (8) วิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  
 2.2.3  วิจัย 
 (1) การปลูกผักชีแบบไม่ใช้ดินด้วยวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร   
 (2) การศึกษาสภาพความเป็นครู-อาจารย์เกษตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง   
 (3) การวิเคราะห์อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคท่ีจ าหน่ายในโรงอาหาร สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ผู้ร่วมวิจัย)  
 (4) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไข่เมืองก าแพง  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
(ผู้ร่วมวิจัย) 
 (5) โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
 (6) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by Practice” 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บ ารุง  
 2.2.4 บทความปริทรรศน์ 
  (1) ผักริมรั้ว ผักพ้ืนบ้าน ผักสุขภาพ 
  (2) ไคโตซาน : อินทรียสารเพื่อพืชพรรณ 
  (3) ผลการสอนโดยวิธี group investigation model ด้วย e-learning 
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3. นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม 
 3.1 ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 

5004903 ปัญหาพิเศษ 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร 

5004906 หลักสถิติเพ่ือการเกษตร 

5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์

5044502 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์   
5023601 พืชอาหารสัตว์                                                                           

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว์ 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
5043701 การผสมเทียม 

5044002 พฤติกรรมของสัตว์ 

5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
5044403 สารพิษในอาหารสัตว์ 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 
5151102 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

5153101 เครื่องจักรกลการเกษตร 
5153505 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 

5154501 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

5154502 เทคโนโลยีการผลิตโค 
 
 3.2 ผลงานทางวิชาการ 
 3.2.1 ต ารา 
   การทดสอบสมมติฐาน 
 3.2.2 เอกสารประกอบค าสอน 
         วิชาสัมมนาทางการเกษตร 
 3.2.3 วิจัย 
 (1) ลักษณะซีร่ัมไลโปรตีนซ่ึงแยกโดยเทคนิคอีเล็คโตรโฟลิซีส และบทบาทท่ีมีต่อเมแทโบลิซึม
ของไขมันในโคสาวพันธ์ุก าแพงแสน และลูกผสมบราห์มัน ภายใต้ภาวะการจ ากัดอาหาร 
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 (2) Effect of restricted feeding on metabolic adaptations of Kamphaengsaen 
and crossbred Brahaman heifers.  
 (3) Effect of refeeding on lipid metabolism in Kamphaengsaen beef heifers. 
    (4) Reduction of Methomyl and Carbaryl Residue in Chinese-Kale by wash 
Treatments. 
 (5) Effect of Calcium Chloride and Sodium Bicarbonate Inject Solutions on 
Tenderness and Organoleptic Properties of Bovine Rumen Viscera. 
 (6) Influence of citric acid, lemon and porcupine fruit juice on the 
tenderness and sensory properties of bovine meat 
 3.2.4 บทความปริทรรศน์ 
   (1) โฟเลทกับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
  (2) การปรับปรุงความนุ่มเนื้อในเนื้อวัวโดยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 
 (3) การเสริมกรดโฟลิค วิตามินบี 12 และวิตามินบี 6 เพ่ือลดระดับโฮโมซีสเตอีนอันเป็น
สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 (4) การเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมของไขมันภายในร่างกายที่มีผลต่อการสะสมไขมันในตับ
และการเกิดคีโตซีสในโคนมช่วงหลังคลอด 
 (5) ความแตกต่างทางพันธุกรรมของโคนมกับความสามารถในการใช้ไขมันสะสมในช่วง
ระยะการรีดนม 
 
4. นายจริน  มณีเลิศ 
 4.1 ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
5001102 หลักพืชศาสตร์ 

5003901 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 

5004903 ปัญหาพิเศษ 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร 

5011101 ปฐพีวิทยา 

5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 
5003504 สารเคมีการเกษตร 

5004118 การปรับปรุงพันธุ์พืช 

5033601 การจัดการสถานเพาะช า 
5034106 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 
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รหัสวิชา รายวิชา 

5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
5063401 หลักการควบคุมวัชพืช 

5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 

5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 
5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

5153503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
  

 4.2 ผลงานทางวิชาการ 
 4.2.1 ต ารา 
 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 
 4.2.2 เอกสารประกอบการสอน 
      วิชาการจัดการดิน  
 4.2.3 วิจัย 
  -  
5. นายสุเทพ  เจิงกลิ่นจันทร์ 
 5.1 ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 

5001102 หลักพืชศาสตร์ 

5003901 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
5004903 ปัญหาพิเศษ 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร 

5011101 ปฐพีวิทยา 
5002108 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 

5003504 สารเคมีการเกษตร 

5004118 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
5033601 การจัดการสถานเพาะช า 

5034106 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 



                               

 

  

106 

รหัสวิชา รายวิชา 

5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
5063401 หลักการควบคุมวัชพืช 

5092102 เทคโนโลยีการให้น้ าแก่พืช 

5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 

5152101 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

5153201 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

5153501 โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช 
5153502 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

5153503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

 
 5.2 ผลงานทางวิชาการ 
 5.2.1 ต ารา 
 - 
 5.2.2  เอกสารประกอบการสอน 
      - 
 5.2.3 วิจัย 
  -  
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