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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 



 

 

 สารบัญ   

หวัขอ  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป  

 1.  รหสัและชือ่หลักสูตร 1 

 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   1 

 3.  วชิาเอก (ถามี) 1 

 4.  จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสตูร 1 

 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6.  สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร 2 

 7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  2 

 9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ    

    อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

4 

 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

 11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ 

      วางแผนหลกัสตูร 

5 

 12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร 

      และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

6 

 13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 

   

หมวดที่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร  

 1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   8 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

   

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

 1.  ระบบการจัดการศึกษา 11 

 2.  การดําเนินการหลักสูตร 11 

 3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 14 

 4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 30 

 5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 31 

 

 

 



 

 

 สารบัญ (ตอ)  

หวัขอ  หนา 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 34 

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 35 

 3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก 

    หลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

43 

  

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา  

 1.  กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 59 

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 59 

 3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  60 

   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 61 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 61 

   

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 1.  กํากับมาตรฐาน 62 

 2.  บัณฑติ 62 

 3.  นกัศกึษา 62 

 4.  อาจารย 63 

 5.  หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 64 

 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 65 

 7.  ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  71 

   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 73 

 2.  การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 73 

 3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 73 

 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 73 



 

 

               สารบัญ (ตอ)  

หวัขอ หนา 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก คําอธบิายรายวิชา  75 

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสตูรเดมิ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

พ.ศ. 2558 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสรางหลักสตูรเดิม หมวดวิชาวิชาแกน 

พ.ศ. 2559 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

123 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทยีบคําอธิบายรายวิชาหลักสตูรเดมิ หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ตารางเปรียบเทยีบคําอธิบายรายวชิาหลักสตูรเดิม หมวดวิชาวิชา

แกน พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

131 

 ภาคผนวก ง ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัเลยวาดวยการจัดการศกึษา 

                ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 

238 

 ภาคผนวก จ ขอบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย วาดวยการวัดและประเมินผล 

                การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555 

246 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน   

                   พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 

254 

   

 ภาคผนวก ช ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาค 

                ฤดูรอน  พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 

260 

 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการ       

                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

263 

 

 ภาคผนวก ฌ คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

268 

 ภาคผนวก ญ คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิพากษ (ภายใน)   

                 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

270 

 

 ภาคผนวก ฎ คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ (ภายนอก)                  

                หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร  

272 

 

 ภาคผนวก ฏ ประวัตแิละผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูร 276 

 ภาคผนวก ฐ  กลุมวิชาเน้ือหาเลือก 286 

 ภาคผนวก ฑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูร 

                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

292 

  ภาคผนวก ฒ ประกาศสมรรถนะดานดิจิทัลสําหรับนกัศกึษาปริญญาตรี 303 



 

 

ภาคผนวก ณ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูนักศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

                 สาขาวิชาเกษตรศาสตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

306 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

คณะ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

 

หมวดที่  1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  : หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Agriculture 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

 ชื่อยอ  :  วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Agriculture) 

ชื่อยอ  :  B.Sc. (Agriculture) 

 

3. วิชาเอก  

       - 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

       ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร  

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

5.2 ประเภทหลักสูตร 

 หลักสูตรทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย 

 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  

 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว  

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลกัสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2559 กําหนดเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมคร้ังที ่4/2563 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

     คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ัง

ที ่8/2563 เมื่อวันที…่24...สิงหาคม พ.ศ. 2563 

  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ัง 

ที ่11/2563 เม่ือวันที่…9...พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 11/2563 เม่ือวันที่...17...

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมคีวามพรอมในการเผยแพรหลกัสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานหลักสตูรที่สอดคลอง 

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา   

8.1 ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน 

-  นักวิชาการเกษตร 

-  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

-  นักวิชาการการยางแหงประเทศไทย 
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-  นักวิจัยและพัฒนาเกษตร 

-  ผูชวยตรวจประเมินแปลงเกษตรตามการรับรองมาตรฐาน 

8.2 ภาคเอกชน เชน 

-  ผูจัดการฟารม 

-  พนักงานขายผลติภัณฑทางการเกษตร 

-  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

8.3 ประกอบอาชีพสวนตัว เชน 

-  ประกอบอาชีพอิสระดานการเกษตร ไดแก ฟารม สวนผลไม นักธุรกิจเกษตร เปนตน 

-  ตัวแทนจําหนายผลติภัณฑทางการเกษตร 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลําดับ

ที ่

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป พ.ศ. 

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย นายสมศักด์ิ พินิจดานกลาง 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เครื่องจักรกลเกษตร 

เกษตรกลวิธาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2543 

2535 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวชุตินันท  เจริญชัย Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Agriculture 

 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

University of Guelph, 

Canada 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2560 

 

2550 

2547 

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางมาริษา ภิรมยแทน เดอ เบลส ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เกษตรศาสตร 

พืชศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2556 

2547 

2541 

4. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายประยูร ประเทศ 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชไร 

พืชศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพษิณุโลก 

2556 

2547 

 

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวศิริรัตน แจงกรณ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2551 

2548 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเ น่ืองโดย

อุตสาหกรรมการเกษตรเปนสวนสําคัญที่เก่ียวของโดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2580) และยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากมูลเหตุความเสี่ยงที่เกิดโดยไม

สามารถคาดการณได เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การมีโรคอุบัติใหม และความขัดแยงระหวางประเทศ 

เปนตน ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูทางดานการเกษตรที่พรอมตั้งรับกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันได ผลิตอาหารที่ปลอดภยัไดตรงกับความตองการและมาตรฐานที่ได

ถูกกําหนดไว เพ่ือสรางความม่ันคงทางดานอาหารใหทองถิ่นและเปนรากฐานที่เขมแข็งของความม่ันคง

ดานอาหารในประเทศและภูมิภาค จากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกใหกับการ

ดํารงชีวิตของมนุษย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญของ

เทคโนโลยีในปจจุบัน จึงนํามาปรับรวมกับวิชาทางเกษตรศาสตรเพ่ือใหเกิดความทันสมัยและบัณฑิต

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ในการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0 ที่เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา

ทางดานการเกษตรแบบดัง้เดมิไปสูการเกษตรสมัยใหม ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร จึงตองสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีทักษะการวิจัยทางดานการเกษตร และมีทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดาน

การเกษตรใหสอดคลองตอความตองการของประเทศเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการผลิตพืชและสัตว 

ชวยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหสามารถแขงขันและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการเกษตรของโลกได นอกจากนี้ยังมุงเนนใหนักศึกษาสามารถปรับใช

ความรูใหสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรยั่งยืน 

 

11.2 สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสภาวการณปจ จุบัน โลก มีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาไปอย าง ไมหยุดนิ่ ง 

สถาบันการศึกษามีการพัฒนาอยางรวดเร็วและแขงขันกันมากขึ้น กอปรกับหลักสูต รวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล ระดมความคิดเห็น จากผูทรงคุณวุฒิ 

ที่เกี่ยวของกับสายงานเกษตร เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2563 ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานราชการ 

ผูประกอบการภาคเอกชน ขาราชการบํานาญ (สายวิชาการดานเกษตรศาสตร) ในการประชุมระดม

ความคิดเหน็และวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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ไดขอสรุปวา หลักสูตรควรปรับเน้ือหารายวิชาใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนไป ควรเพ่ิมรายวิชาที่สัมพันธกับกิจกรรมทางการเกษตรในทองถิ่น ควรบูรณาการรายวิชาที่

สอดคลองกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดองคความรูที่กวางขวางและมีประสิทธิภาพในยุคปจจุบัน และเปน

หลักสูตรที่มุงพัฒนาบัณฑิตใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 มีผลการเรียนรูสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมทักษะในดานตางๆ ไดแก การ

เปนผูประกอบการ ทักษะการทํางานรวมกับชุมชน ทักษะภาวะผูนํา การตัดสินใจ จิตอาสา และสนอง

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งหลักสตูรจะเพ่ิมชองทางในการประกอบอาชีพอิสระเฉพาะดานของบัณฑิต 

เชน ดานความสามารถในการตรวจรับรองแปลงเกษตรปลอดภัยและปลูกฝงทองถิ่นใหตระหนักถึงการ

ทําการเกษตรปลอดภัย 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกจิของ

สถาบัน 

12.1 การปรับปรุงหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมุงสูความทัดเทียมมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับสากล 

ดังน้ันการปรับปรุงหลักสูตร จึงจําเปนตองปรับปรุงใหทันสมัยและเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของวิทยาการความรูทางเกษตร และรองรับการแขงขันทางการผลิตทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่สามารถปฏิบัติงานทางดานงานสงเสริม

การเกษตร การเปนผูประกอบการทางดานธุรกิจการเกษตรได การใหความรูทางการเกษตรได มีความ

พรอมที่จะทํางานไดทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

จากรายงานขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2559 - 2561 

พบวา บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตมีจุดเดนดานการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง มีความพยายามเรียนรูสิ่ง

ใหม ทั้งทางดานวิชาการและการดํารงชีวิตประจําวัน ตรงตอเวลา สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายได 

แกปญหาเก่ียวกับงานที่เกิดขึ้นไดดี มีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน มีความอดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ  

มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน จุดที่ควรพัฒนาเพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหหลักสูตรมี

ความทันสมัย ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และควรมีการศึกษาเรียนรูรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ บัณฑิตสามารถใชความคิดเชิงสรางสรรคทางวิชาการได สามารถปรับตัว

ใหเขากับสถานการณเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเปนผูนํา กลา

คิด กลาตัดสินใจ และสามารถทํางานในสายงานที่เปนผูประกอบการในภาคเอกชนได 
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12.2 ความเกี่ยวของกบัพันธกจิของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทีมุ่งสูความเปนเลศิทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิน่สูสากล และมุงผลิตบัณฑิตที่เกงดี มี

คุณธรรมจริยธรรม ตามลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัยจากกระแสโลกาภิวัตน 

(Globalization) ยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดน ขอมูลและขาวสารตางๆ สามารถสื่อสารไดอยาง 

รวดเร็ว จึงสงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมของไทยทําใหนักศึกษามีคานิยมและพฤติกรรม 

อันไมเหมาะสม การประพฤติและปฏิบัติตน โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  

การปรับปรุงหลักสูตรจึงไดตระหนักถึงผลกระทบตอการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในปจจุบัน 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุมวชิา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

     13.1.2 หมวดวิชาแกน 

   13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรน้ี นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะ หรือนักศึกษาตางคณะ

สามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน การผลิตเห็ด การผลิตไมดอกไมประดับ การจัดสวนและ

การตกแตงสถานที่ เกษตรกรรมยั่งยนื การผลิตผัก การเกษตรตามแนวพระราชดําริ และการอนุรักษดิน

และนํ้า เปนตน 

 

13.3 การบริหารจัดการ  

บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทํา

หนาที่ประสานงานกับคณะตางๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน ดําเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร เปนผูรับผิดชอบหลักโดยทํางานประสานกับกรรมการวิชาการคณะ การดําเนินงานดาน

วิชาการอยูภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ 

คุณธรรม สูผูประกอบการและเจาของธุรกิจการเกษตร 

 

1.2 ความสําคัญ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี กอปรกับเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการเกษตรแหง

เดียวในจังหวัดเลย อีกทั้งความกาวหนาทางวิชาการเกษตรที่พัฒนาไปไมหยุดน่ิง หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเปนหลกัสูตรที่มีความสาํคญัสอดคลองตอการพัฒนาประเทศในดานการ

พัฒนากําลังคนทางดานการเกษตรโดยการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคม เปนผูนําการเกษตรในทองถิ่น 

สามารถเลี้ยงตัวเองไดดวยการทําการเกษตรอยางถูกวิธี และสรางความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถ

พัฒนาผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลคาและคุณคาแกทรัพยากรเกษตรในทองถิ่น ชวยเสริมสรางความมั่นคงดาน

อาหารของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูผลิต ผูบริโภค และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมโดย

คํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเปนสําคัญ 

 

1.3 วัตถุประสงค  

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรมีวัตถุประสงคดังน้ี  

1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ สามารถวิเคราะหและแกปญหาดานการเกษตร สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและทันสมัยทางการเกษตรเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางยั่งยืน  

1.3.2 สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห แลวสรุปผลจากการทดลองทางการเกษตรได 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพเกษตร  

1.3.4 ผลิตบัณฑิตใหเปนผูประกอบการและเจาของธุรกิจการเกษตร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1.  ปรับปรุ งหลัก สูตรสาขาวิชา

เกษตรศาสตร ใหมีมาตรฐานไมต่ํา

กวาเกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน

คณะกรรมกา รก าร อุดม ศึ กษ า 

(สกอ.) กําหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 โดยใหผูทรงคุณวุฒิผูมีสวนได 

สวนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน มีสวนร วม ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

2 .  ป รั บ ป รุ ง หลั กสู ต รส าข า วิ ช า  

เกษตรศาสตรใหสอดคลองกับสภาวะ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

และวิทยาการใหมๆ 

1. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. หลักสูตรไดรับการประเมินในระดับ

ดีข้ึนไป 

3. หลักสูตรได รับการเผยแพรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

4.   รายงานผลการประ เ มินความ 

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของสถาน

ประกอบการความพึงพอใจในทักษะ 

ความรูความสามารถในการทํางาน

ของบัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 

5. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาปสุดทาย อยูใน

เกณฑดี 

2. เสริมสรางความรูและทักษะ 

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ใหกับนักศึกษาดานการเปน 

ผูประกอบการและทักษะวิชาชีพ 

1. จัดอบรมความรู ในดานวิชาการ 

ทักษะทางดานเกษตร การเตรียมความ

พรอมในการประกอบอาชีพ อบรม

ทักษะดานอาชีพ ภาษา เทคโนโลยี

ใหมหรือนวัตกรรมใหม และคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษา 

รวมถึงสงเสริมความรูและทักษะดาน

การเปนผูประกอบการและทักษะ

วิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาที่ สําเร็จไป

สามารถที่จะพรอมประกอบอาชีพหรือ

ทํางาน (Ready to Work) 

2. สงเสริมนักศึกษาเขารวมการประชุม

วิชาการ/บริการวิชาการ 

3. สรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายในและภายนอก และผูใชบัณฑิต 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

1. รายงานผลการดําเนินโครงการ

อบรมทักษะดานการเกษตร การ

เตรียมความพรอมฯ  

2. รายงานผลการเขารวมการประชุม

วิชาการ 

3. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช บัณฑิตของสถาน

ประกอบการ โดยมีความพึงพอใจใน

ดานทักษะ ความรู ความสามารถใน

การทํางาน โดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี 

4.  สร า งค วามรวม มือกั บ สถาบัน

วิชาชีพ เพื่อเขามารวมในการเรียน

การสอนให นักศึกษาได เรียนรู จาก

ผูเชี่ยวชาญ 
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3. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการ

เรียนการสอนและบริการวิชาการ

เพื่อเสริมสรางใหมีประสบการณ

และความรูทางดานการเกษตรให

สูงขึ้น 

1. สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมี

การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให

เปนไปตามเกณฑ เชน กพอ. 

 

 

2. สงเสริมการใหบริการวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก 

1. รายงานการเขาประชุมวิชาการ/

สัมมนา/วิจัย/ศึกษาดูงาน/ฝกอบรม

ทางวิชาการและจํานวนอาจารยที่

สงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

2. รายงานการใหบริการวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก 

4. การวิเคราะหและสรุปผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 

1. ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวน

ไ ด ส ว น เ สี ย ต อ ห ลั ก สู ต ร  ไ ด แ ก 

นักศึกษา ผู ใชบัณฑิต บัณฑิต และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน 

2. รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 

3. ประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ 

ผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร  

 

 

2.  ส รุ ป รา ยง านผล การป ระ เมิ น

คุณภาพของหลักสูตร 

3. ผล กา รป ร ะ เ มิ น คุณภาพ ข อ ง

หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษาปกติ  และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  ทั้งน้ีใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง 

หมวด 5) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติและ 

ใชระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) และระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2557  

(ภาคผนวก ช) 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

 

2. การดําเนินการหลกัสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนที่ 1  เดอืน มิถุนายน – ตลุาคม 

  ภาคเรียนที่ 2  เดอืน พฤศจิกายน – มีนาคม 

  ภาคฤดูรอน  เดอืน เมษายน – พฤษภาคม 

และใหเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)  

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาซ่ึงตองผานการเทียบโอนรายวิชาเดิม 

ที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศ หรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
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วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 ปญหาเร่ืองความรูพื้นฐานของนักศึกษาใหมที่จบมาจากสายอาชีพหรือจากสถาบันอ่ืน ไดแก            

ความรู พ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

อยูในเกณฑ ต่ํา  

2.3.2 ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนในมหาวิทยาลัย 

 2.3.3 ปญหาเร่ืองขาดทุนทรัพยในการเรียน 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ภาษาตางประเทศ ใหนักศึกษาใหมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาศึกษาในหลักสูตร 

2.4.2 จัดกิจกรรมกลุมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีและรุนนองเพ่ือให

คําแนะนํา ในการปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2.4.3 จัดการปฐมนิเทศเพ่ือแนะนําการเรียน และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ทักษะการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

2.4 .4 จัด ให มีอาจารยที่ป รึกษาหมู เ รียน และมีชั่ ว โมงที่ ป รึกษาเ พ่ือใหคํ าป รึกษา  

ดานการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และดานอื่นๆ เชน แหลงทุนการศึกษาตางๆ เปนตน 

2.4.5 จัดอบรมเพื่อปรับพ้ืนฐานความรูใหกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาสายอาชีพ 

2.4.6 กรณีที่นักศึกษาตางชาติมาเขาเรียนตองผานเกณฑการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

 

2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ช้ันปที ่ จํานวนนักศึกษาแตละปการศกึษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - 40 40 

 

 

 

 

 



13 
 

  

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  

รายการ แหลงเงิน 
ประมาณรายรับ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 1. คาธรรมเนียม

การศึกษา 
เงินรายได 2,720,000 5,440,000 8,160,000 10,880,000 10,880,000 

 2. คาวัสดุการศึกษา งบแผนดิน   120,000    240,000    360,000     480,000    480,000 

รวมทั้งสิ้น  2,840,000 5,680,000 8,520,000 11,360,000 11,360,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. เงินเดือน 2,414,379 2,510,954 2,611,392  2,715,848  2,824,481 

2. คาใชสอย   243,000 527,000 878,000 1,105,000 1,180,000 

3. คาครุภัณฑ ที่ดิน 

และสิ่งปลูกสราง 

 

1,200,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 

รวมรายจาย 3,857,379 4,537,954 5,989,392 6,320,848 7,504,481 

จํานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 96,434 56,724 49,911 42,630 46,903 

หมายเหตุ: ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 17,000 บาทตอคนตอป  
 

2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลอินเตอรเนต 

  อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ

โอน  หนวยกิตได ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
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พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2558 (ภาคผนวก ฉ) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางแบงเปนหมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี  

หมวดวชิา เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

โครงสรางหลักสูตร 

ปรับปรุง (หนวย

กิต) 

3.1.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

          1) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

- วิชาบังคบั 

- วิชาเลือก     

          2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

    - วิชาเลอืก 

          3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  

             - วิชาบงัคบั 

             - วิชาเลือก 

          4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

             - วิชาเลอืก 

3.1.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

          1) กลุมวชิาแกน 

           2) กลุมวิชาเน้ือหา 

              2.1) วิชาเน้ือหาบงัคบั 

              2.2) วิชาเน้ือหาเลือก 

           3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือ 

               สหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 84 

30 

 

           6 

           4  

 

           6 

 

           2 

           4 

 

 

           8 

93 

12 

74 

56 

18 

           7 

3.1.2.3 หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6  6 

รวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 

120 

       129 
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3.1.3 รายวิชา 

หลกัเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร 

1) ระบบรหัสวิชายดึพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

2) การจัดหมวดวิชาหมูวิชายึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

3) การจัดหมวดวิชา และหมูวิชายดึหลัก 3 ประการคือ 

3.1) ยดึสาระสําคัญของคําอธิบายรายวิชา 

3.2) ยดึฐานกําเนิดของรายวิชา 

3.3) อาศยัผูเชีย่วชาญ 

4) การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีรหัสจํานวน 7 ตัว โดยมี

ความหมายดังนี ้

4.1)  ตัวเลขลําดบัที ่1-3 แสดงหมวดวิชาและหมูวิชา 

4.2)  ตัวเลขลําดบัที ่4 แสดงระดับความยากงายและชั้นป 

4.3)  ตัวเลขลําดบัที ่5 แสดงลักษณะเน้ือหาวิชา 

4.4)  ตัวเลขลําดบัท 6-7 แสดงลําดบักอนหลงัของวิชา 
 

 

 

 

 

 
 

เลขตัวที่ 1-3 แสดงหมวดวิชาและหมูวิชา 

เลขตัวที่ 4 แสดงระดับความยากงายและชั้นป 

เลขตัวที่ 5 แสดงลกัษณะเน้ือหาวิชา แบงเปนกลุมวิชาดังน้ี 

1 กลุมวิชาเกษตรทั่วไป 

 2 กลุมวชิาปฐพีศาสตร 

 3 กลุมวชิาพืชไร 

 4 กลุมวชิาพืชสวน 

 5 กลุมวชิาเกษตรกลวิธาน 

  6 กลุมวชิาสงเสริมการเกษตร 

  7 กลุมวชิาทางสตัวศาสตร 

ลําดบักอนหลังของวชิา

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ความยากงายและชั้นป

หมวดวชิาและหมูวิชา 

 1  2  4  3  5  6  7 
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8 กลุมวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและโลจิสติกส 

เลขตัวที่ 6-7 แสดงลําดับกอนหลังของวิชา 
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           3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                               30  หนวยกิต 

                     1)  กลุมวชิาภาษาเพ่ือการส่ือสาร                        10  หนวยกิต 

                          - วิชาบังคับ   บังคับเรียน                 6  หนวยกิต 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

2(2-0-4) 

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Listening and Speaking English for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

                         - วิชาเลอืก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา           4  หนวยกิต 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา 

Information Searching for Study 

 2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขยีนภาษาองักฤษ เพ่ือการสือ่สารในชีวติประจําวัน 

Reading and Writing English for Daily Life Communication 

 2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 

English for Cultural Communication  

 2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชพี 

English for Communication in the Workplace 

 2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวติประจําวัน 

Chinese for Daily Life Communication 

 2(2-0-4) 

 

              2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลอืกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 

Buddhism for Development 

2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 

Psychology for Self Development 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 

Music and Life Appreciation 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  

Arts and Design 

2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 

Art Performance Appreciation 

 

2(2-0-4) 
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0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 

2(2-0-4) 

 

                 3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

                     - วิชาบังคับ   บงัคบัเรียน                2 หนวยกิต 

 0003107     ความเปนพลเมืองที่ด ี           2(2-0-4) 

                  Smart Citizenship   

                     - วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวชิาตอไปน้ี ไมนอยกวา               4 หนวยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย  

Thai Society System 

2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  

Global Society System 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน 

Business and Daily Life 

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา 

Loei Study 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซยีน 

Thailand and ASEAN Community   

2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกิจในชีวติประจําวัน 

Economy in Daily Life 

2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  

Law in Daily Life 

2(2-0-4) 

 

          4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

              ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา                               8  หนวยกิต  

0004101 การคิดและการตดัสินใจ 

Thinking and Decision Making 

2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน 

Computer Technology for Daily-Life 

2(2-0-4) 

0004103 การออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ 

Exercise for Health 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือคุณภาพชีวิต 

Science and Technology for Quality of Life 

2(2-0-4) 
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0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสขุภาพ 

Science for Health 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

Life and Environment 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลีย้งสตัวในชีวิตประจําวัน 

Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 

 

 3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา        93  หนวยกิต 

                    1) กลุมวชิาแกน  บังคบัเรียน            12  หนวยกิต 
 

4011004 

 

ฟสิกสพ้ืนฐาน  

Fundamental Physics 

3(2-2-5) 

 

4021004 

 

เคมีพ้ืนฐาน 

Fundamental Chemistry 

3(2-2-5) 

 

4031004 

 

ชีววิทยาพืน้ฐาน  

Fundamental Biology 

3(2-2-5) 

 

4091004 

 

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 

Mathematics for Science         

3(3-0-6) 

 
 

2) กลุมวิชาเน้ือหา   เรียนไมนอยกวา         74   หนวยกิต 

2.1) วิชาเน้ือหาบังคบั    บังคับเรียน               56   หนวยกิต 

 

5001103 

 

หลักพืชศาสตร 

Principles of Plant Science  

3(2-2-5) 

 

5001107 

 

การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 

Royal Projects for Agriculture  

3(2-2-5) 

 

5001501 

 

งานชางเกษตร  

Farm Mechanics 

3(2-2-5) 

 

5001701 

 

หลักการเลีย้งสัตว  

Principle of Animal Science 

3(2-2-5) 

 

5002101 

 

เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร  

Fundamental of Organic Chemistry for Agriculture  

2(2-0-4) 
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5002102 

 

ปฏิบตัิการเคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร 

Fundamental of Organic Chemistry Laboratory for Agriculture 

1(0-2-1) 

 

5002104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร  

English for Agricultural Science  

3(3-0-6) 

5002105 

 

พันธุศาสตร 

Genetics 

3(2-2-5) 

 

5002106 หลักการพืชไรและพืชสวน 

Principles of Agronomy and Horticulture 

3(2-2-5) 

 

5002108 

 

จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

Agricultural Microbiology  

3(2-2-5) 

 

5002137 กีฏวิทยา 

Entomology 

3(2-2-5) 

 

5002201 

 

ปฐพีวิทยา  

Soil Science 

3(2-2-5) 

 

5003107 

 

สถติแิละการวางแผนทดลองทางการเกษตร  

Statistics and Experimental Designs in Agriculture 

3(2-2-5) 

 

5003109 

 

หลักการปรับปรุงพันธุพชื  

Principles of Plant Breeding 

3(2-2-5) 

 

5003112 

 

การวิจัยทางการเกษตร  

Agricultural Research 

3(2-2-5) 

 

5003113 การปฏิบตังิานภาคสนามทางการเกษตร 

Field Practicum in Agriculture 
1(90) 

5003124 

 

การเปนผูประกอบการและธุรกิจสตารทอัพทางการเกษตร 

Entrepreneurship and Start up in Agriculture Business 

 3(2-2-5) 

 

5003128 การถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร  

Preservation and Processing of Agricultural Products  

3(2-2-5) 

5003138 การจัดการศตัรูพืช 

Pest Management 

3(2-2-5) 

5003801 

 

ฟารมอัจฉริยะ 

Smart Farm 

3(2-2-5) 

5004111 

 

สัมมนาทางการเกษตร  

Seminar in Agriculture 

1(0-2-1) 

 
 



21 
 

  

2.2) วิชาเน้ือหาเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา     18  หนวยกิต 
 

5002115 หลักการขยายพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ 

Principles of Plant Propagation and Seed Production 

3(2-2-5) 

 

5002118 

 

เกษตรอินทรีย 

Organic Agriculture 

3(2-2-5) 

 

5002121 

 

การผลิตเห็ด  

Mushroom Production  

3(2-2-5) 

 

5002123 

 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 

Agricultural Meteorology 

3(2-2-5) 

5002126 หลักการจัดการฟารม  

Principles of Farm Management  

3(2-2-5) 

 

5002129

  

การตลาดผลิตผลทางการเกษตร 

Agriculture Marketing 

3(2-2-5) 

 5002136 เกษตรธรรมชาต ิ      

Natural Agriculture 

3(2-2-5) 

5002202 ความอดุมสมบูรณของดิน  

Soil Fertility  

3(2-2-5) 

5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรียดิน 

Biodiversity of Soil Microorganisms 

3(2-2-5) 

5002206 การอนุรักษดินและน้ํา 

Soil and Water Conservation  

3(2-2-5) 

5002403 

 

การผลิตไมดอกไมประดับ 

Ornamentals Production  

3(2-2-5) 

 

5002404 หลักการไมผล 

Principles of Pomology 

3(2-2-5) 

 

5002405 การผลิตผัก 

Vegetables Production 

3(2-2-5) 

 

5002702 อาหารและการใหอาหารสตัว 

Feed and Feeding 

3(2-2-5) 

5002703 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

Incubation and Hatchery Management 

 

3(2-2-5) 
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5002803 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

Agricultural Information Technology 

3(2-2-5) 

5002805 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุเคร่ืองปลูกพชื 

Innovative Plant Growth Media Technology 

3(2-2-5) 

5003110 

 

เกษตรกรรมยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-2-5) 

 

5003116 

 

หลักธุรกิจการเกษตร  

Principles of Agricultural Business 

3(2-2-5) 

 

5003117 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือการเกษตร  

Plant Tissue Culture in Agriculture  

3(2-2-5) 

5003119 การจัดสวนและการตกแตงสถานที่  

Landscape and Gardening 

3(2-2-5) 

 

5003120 สรีรวิทยาพืชปลูก  

Crop Physiology 

3(2-2-5) 

5003125 

 

การสงเสริมปศสุตัว 

Livestock Extension 

3(2-2-5) 

 

5003127

  

เศรษฐศาสตรการเกษตร 

Economics of Agriculture 

3(3-0-6) 

 

5003130 

 

กฎหมายการเกษตร 

Agriculture Law 

3(3-0-6) 

5003131 

 

กฎหมายปาไม สตัวปา ประมง และพันธุพืช 

Forestry, Wildlife, Fishery and Plant Variety Laws 

3(3-0-6) 

 

5003132 กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาสินคาทางการเกษตรและมาตรฐานสินคา

เกษตร   

Laws of the Development of Agricultural Goods and 

Agricultural  Products 

3(3-0-6) 

5003203 เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา 

Utilization Techniques of Soil, Fertilizer and Water  

3(2-2-5) 

5003204 

 

เทคนิคการผลติปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

Techniques of Organic Fertilizers and Biofertilizers 

Production  

3(2-2-5) 

5003302 พืชอาหารสัตว 

Forage Crops 

3(2-2-5) 
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5003303 

 

พืชนํ้ามัน  

Oil Crops 

3(2-2-5) 

 

5003304 

 

การผลิตยาง 

Rubber Production  

3(2-2-5) 

 

5003405 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 

Spices and Medicinal Plants 

3(2-2-5) 

5003502 

 

การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

Agricultural Machinery Management 

3(2-2-5) 

 

5003504 เทคโนโลยีการใหน้ําแกพชื 

Irrigation Technology 

3(2-2-5) 

5003601 หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน  

Principles of Integrated Agriculture Extension 

3(2-2-5) 

5003602 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร  

Community Development and Agriculture Development  

3(2-2-5) 

5003704 เทคโนโลยีการผลติสตัวปก 

Poultry Production Technology 

3(2-2-5) 

 

5003705 เทคโนโลยีการผลติสุกร 

Swine Production Technology 

3(2-2-5) 

5003706 เทคโนโลยีการผลติสตัวเคีย้วเอ้ือง 

Ruminant Production Technology 

3(2-2-5) 

5003707 โรคสตัวและการอภบิาล 

Animal Diseases and Sanitation 

3(2-2-5) 

5003802 เกษตรเชงิสรางสรรค 

Creative Agriculture 

3(2-2-5) 

5003806 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตร 

Computer Simulation in Agriculture  

3(2-2-5) 

5003807 เทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะชํา 

Greenhouse and Nursery Technology 

3(2-2-5) 

5003808 

 

เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการฟารมอัจฉริยะ   

Agricultural Economics and Smart Farm Management 

3(2-2-5) 

 

5003810 การประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชันสําหรับเกษตรกรยุคใหม  

Mobile Application for New Generation Farmers 

 

3(2-2-5) 
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5004122 

 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  

Postharvest Technology 

3(2-2-5) 

 

5004136 กิจกรรมทางการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Agricultural Activities and Climate Change 

3(3-0-6) 

5004304 

 

พืชไรเศรษฐกิจ  

Economic Crops 

3(2-2-5) 

 

5004404 พืชสวนเศรษฐกิจ        

Economics Horticulture 

3(2-2-5) 

 

5004809 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลติผลทางการเกษตร

Logistics and Supply Chain Management  for Agri-Products 

3(3-0-6) 

 

 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกจิศึกษา             7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง                 

3.1) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                       7 หนวยกิต 

5004114 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 

Preparation of Field Experience in Agriculture 

  1(90) 

5004134 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร  

Field Experience in Agriculture  

   6(540) 

 

3.2) กลุมวิชาสหกจิศกึษา                 7 หนวยกิต 

5004115 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 

     1(90) 

5004135 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

 6 หนวยกติ 

 

 3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      เรียนไมนอยกวา              6 หนวยกิต  

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซ้ํากับรายวิชา            

ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาของหลักสูตรน้ี 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

กลุมวชิาแกน 4031004 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 4091004 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 

วิชาเนื้อหาบังคบั 5001103 หลักพืชศาสตร  3(2-2-5) 

 5001701 หลักการเลีย้งสตัว  3(2-2-5) 

รวม 18 

 

 

ปที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

วิชาแกน 4011004 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 4021004 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

วิชาเนื้อหาบังคบั 5001107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 3(2-2-5) 

 5001501 งานชางเกษตร  3(2-2-5) 

รวม 18 
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                               ปที่  2  ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

วิชาเนื้อหาบังคบั 5002101 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร 2(2-0-4) 

 
5002102 

ปฏบิตัิการเคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับ

การเกษตร 
1(0-2-1) 

 5002106 หลักการพืชไรและพืชสวน 3(2-2-5) 

 5002108 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5) 

 5002201 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 

รวม 18 

 

 

                                         ปที่  2  ภาคการศกึษาที่  2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

วิชาเนื้อหาบังคบั 5002104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร  3(3-0-6) 

 5002105 พันธุศาสตร 3(2-2-5) 

 5002137 กีฏวิทยา 3(2-2-5) 

วิชาเนื้อหาเลือก 500xxxx วิชาเน้ือหาเลือก  3(x-x-x) 

วิชาเลอืกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี  3(x-x-x) 

รวม 19 
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                               ปที่  3  ภาคการศกึษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

วิชาเน้ือหาบังคบั 5003107 สถติแิละการวางแผนการทดลองทางการ

เกษตร 

3(2-2-5) 

 5003113 การปฏิบตังิานภาคสนามทางการเกษตร 1(90) 

 5003128 การถนอมและแปรรูปผลติผลเกษตร 3(2-2-5) 

 5003138 การจัดการศตัรูพืช 3(2-2-5) 

วิชาเน้ือหาเลือก 500xxxx วิชาเน้ือหาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 17 

 

 

                                          ปที่ 3  ภาคการศกึษาที่  2 

กลุมวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

 xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

วิชาเน้ือหาบังคบั 5003109 หลักการปรับปรุงพันธุพืช  3(2-2-5) 

 5003112 การวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5) 

 
5003124 

การเปนผูประกอบการและธุรกิจสตารทอัพ

ทางการเกษตร 
3(2-2-5) 

 5003801 ฟารมอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

วิชาเน้ือหาเลือก 500xxxx วิชาเนื้อหาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 19 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวย

กิต 

วิชาเน้ือหาบังคบั 5004111 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 

วิชาเน้ือหาเลือก 500xxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 

 500xxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 

 500xxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(x-x-x) 

วิชาเลอืกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี  3(x-x-x) 

 5004114 

หรือ 

5004115 

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 

หรือ 

เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 

 

1(90) 

รวม 14 

 

 

 

                                     ปที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 

กลุมวชิา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา 

หนวย

กิต 

วิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

5004134

หรือ 

5004135 

การฝกประสบการณวิชาชพีเกษตร 

หรือ 

สหกิจศึกษา 

6(540) 

 

6 

รวม 6 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

  คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจําหลกัสูตร  

 

ลําดบั

ที ่
เลขทีบ่ตัรประชาชน ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบนั 
ป พ.ศ. 

1 
x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย นายสมศักดิ์ พินิจดานกลาง 

วศ.ม. 

วท.บ. 

เคร่ืองจักรกลเกษตร 

เกษตรกลวิธาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2543 

2535 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวชตุินันท  เจริญชัย 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Plant Agriculture 

 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

University of Guelph, 

Canada 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2560 

 

2550 

2547 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางมาริษา ภิรมยแทน เดอ เบลส 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เกษตรศาสตร 

พืชศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2556 

2547 

2541 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายประยูร ประเทศ 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชไร 

พืชศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพษิณุโลก 

2556 

2547 

 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวศิริรัตน แจงกรณ 
วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2551 

2548 
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3.2.2 อาจารยพิเศษ 

 

ลําดบั 

  ที่ 

เลขทีบ่ตัร

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบนั ป พ.ศ. 

ประสบการณ

ทํางาน(ป) 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x - 

นางเกศษิน ลํามะยศ 

ขาราชการบํานาญ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

วท.บ. 
สงเสริมการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 35 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
นักวิชาการเกษตร

ชํานาญการ 

นางสาววิภารัตน 

ดําริเขมตระกูล 
วท.ม. 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 13 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
นักวิชาการเกษตร

ชํานาญการพิเศษ 
นายรณชัย ชางศรี ปร.ด. เกษตรเขตรอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2560 17 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x - 

นางสาวธนกัญพัชร ทิ้งโคตร 

เจาของไรธารธรรม  

ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ. เลย 

น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560 7 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

จากความตองการของผูใชบัณฑิตระบุวาบัณฑิตควรมีประสบการณในดานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติกอนเขาสู การทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตรจึงไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

ใหนักศึกษา  เลือกเรียน 2 รูปแบบคือ กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก รายวิชา 5004114  

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร รายวิชา 5004134 การฝกประสบการณวิชาชพีเกษตร 6(540) 

และกลุมวิชาสหกิจศึกษา ไดแก รายวิชา 5004115 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) รายวิชา 5004135  

สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต  

การฝกประสบการณทั้ง 2 รูปแบบอยูในกลุ มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกิจศึกษา 

นักศึกษาทุกคนจะตองออกฝกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่งในสถานที่ราชการ

หรือเอกชนกอนการสําเร็จการศึกษา  

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 4.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  (1) มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

(4) มีจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 

4.1.2 ดานความรู 

  (1) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาทางดานคณิตศาสตร 

  (2) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาทางดานวิทยาศาสตร ทั้งหลักการและทักษะ

ภาคปฏิบัติการ 

 (3) มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม 

 (4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

 

  4.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหดานการคํานวณ และการสังเคราะหและสรุปผลจากการ

ทดลองทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ   

(2)  นําเอาความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ 

ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

 (3) มีความใฝรูและสามารถวิเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตอง และมีแนวคิดตอยอดในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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 4.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

           (1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

           (2) มีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

           (3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร 

 

 4.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกตความรูดานการคํานวณ เพ่ือวิเคราะหผล ประมวลผล  

การแกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ 

 

     4.2 ชวงเวลา  

รายวิชา 5004114  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร    ปที ่ 4  ภาคการศกึษาที่ 1 

รายวชิา 5004115  เตรียมสหกิจศึกษา    ปที ่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 

รายวิชา 5004134  การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร    ปที ่ 4  ภาคการศกึษาที่ 2 

รายวิชา 5004135  สหกิจศกึษา       ปที ่ 4  ภาคการศกึษาที่ 2 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4 นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพเกษตรหรือรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จํานวนเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง และในภาค

การศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4 นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรจํานวนเวลาไมนอยกวา 540 

ชั่วโมงหรือสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาจํานวนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

ในหลักสูตรมีรายวิชาการวิจัยทางการเกษตร รหัสวิชา 5003112 ที่มุงเนนใหนักศึกษาทํางาน

วิจัยใหเกิดผลงานหรือองคความรู และมีการนําผลงานเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือฝกการนําเสนอ

ผลงานของนักศึกษาและรับการชี้แนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยในหลักสูตร 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 5.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

(4) มีจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 

5.2.2 ดานความรู 

  (1) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาทางดานวิทยาศาสตร ทั้งหลักการและทักษะ

ภาคปฏิบัติการ 

 (2) มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม 

(3) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

 

5.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหดานการคํานวณ และการสังเคราะหและสรุปผลจากการ

ทดลองทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ   

(2) สามารถคิดวิเคราะห การสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร

อยางเปนระบบ 

 (3) นําเอาความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ 

ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

 (4) มีความใฝรูและสามารถวิเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตอง และมีแนวคิดตอยอดในการสรางสรรคนวัตกรรม 

 

5.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

  (2) มีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 

5.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกตความรูดานการคํานวณ เพ่ือวิเคราะหผล ประมวลผล  

การแกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
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5.3 ชวงเวลา 

ปที่  3  ภาคการศึกษาที ่2 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต    

3(2-2-5) หนวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําชี้แนะเปนรายบุคคลหรือคณะบุคคล นักศึกษาเสนอ

หัวของานวิจัยจัดเตรียมโครงรางงานวิจัยเพื่อเตรียมสอบหัวขอโครงรางวิจัยเพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษา

พิจารณา นักศึกษาเตรียมเอกสารเพ่ือขอใชพ้ืนที่ วัสดุ และอุปกรณสําหรับดําเนินการวิจัย 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากผลการดําเนินการวิจัยและรูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ หลังจากผาน

ความเห็นชอบโครงรางวิจัยจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัยแลวภายในภาคเรียนน้ัน  
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หมวดที่  4.  ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะ

พิเศษ 
กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานภาวะ 

ผูนําและความ

รับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัย

ในตนเอง 

1. กําหนดใหมีการกอตั้งชุมนุม/ชมรมของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร จัดตั้ง

คณะกรรมการดานตางๆ ตามโครงสรางของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และเสริมสรางความเขมแข็งของ

องคกรนักศึกษา ทําใหมีความรับผิดชอบสูงขึ้น และเรียนรูการดําเนินการดานตางๆ เชน

กิจกรรมของสาขาวิชา การรับนอง งานตอนรับบัณฑิต กิจกรรมสัมพันธระหวางรุนพ่ีและ 

รุนนอง ความมีวินัยในตนเองและการทํางานรวมกับผูอ่ืน รวมถึงเสริมสรางความคิด

สรางสรรค ความสามัคคี การมีสวนรวม และมีจิตอาสา 

2. กําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมีการตั้งหัวหนากลุมในการ 

ทํารายงาน ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษา

หมุนเวียนกันเป นหัวหนาในการทํากิจกรรม เพ่ือฝ กให นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน ตรงเวลา การเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

การมีสวนรวมในชั้นเรียน กลาแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูชวยวิทยากร 

การสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ (Startup) การบริหารจัดการผลผลิตทางการ

เกษตร การตลาดและการนําเทคโนโลยีมาใชในการเกษตร เปนตน 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1. จัดการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการทําสมาธิ และการพัฒนาตนเอง

ในกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการเตรียมความพรอมบัณฑิต 

2. มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคมและขอกฎหมายทีเ่ก่ียวของจากการกระทําความผิด

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ดานบุคลิกภาพ 1. ใหความรูเร่ืองการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ 

ที่ดีและการวางตัวในการทํางานตามการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศกอนที่ นักศึกษาจะสําเ ร็จการศึกษา    

กิจกรรมของนักศึกษาและในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

(4) มีจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 

2.1.2 กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝง ให นักศึกษามีระเบียบวิ นัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการทํางานเปนกลุม นอกจากน้ันตองฝกนักศึกษาใหรูหนาที่การเปนผูนํา 

กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  

เปนตน  นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

มีการอบรมเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เชน ยกยองนักศึกษาที่ทําดีทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ และ 

มีจิตสาธารณะ เปนตน 
 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย  และการรวมกิจกรรม  

(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

ของหลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ  

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบจากหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย  

(5) ประเมินจากกิจกรรมที่เขารวมเพ่ือบําเพ็ญประโยชนในทองถิ่น 
 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาทางดานคณิตศาสตร 

(2) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาทางดานวิทยาศาสตร ทั้งหลักการและทักษะ

ภาคปฏิบัติการ 

(3) มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม 

(4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
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    2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา

น้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ 

ที่มีประสบการณตรงเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
    2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบตัขิองนักศกึษาในดานตางๆ คือ 

(1)  การทดสอบยอย 

(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3)  ประเมินจากการปฏบิตั ิ

(4)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา  

(5)  ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 

(6)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

2.3 ทกัษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหดานการคํานวณ และการสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลอง

ทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ   

(2) สามารถคิดวิเคราะห การสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลองทางวิทยาศาสตรอยาง

เปนระบบ 

(3) นําเอาความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ ได

อยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) มีความใฝรูและสามารถวิเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ  ที่หลากหลายไดอยางถูกตอง 

และมีแนวคิดตอยอดในการสรางสรรคนวัตกรรม 

 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

       (1) กรณีศึกษาทางการศึกษาคนควาวิจัย 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) ใหนักศึกษาปฏบิัตจิริงเพ่ือเสริมสรางทักษะทางปญญาเรียนรูจากการปฏิบัตภิาคสนาม 

สรางองคความรูจากการศึกษาวิจัยเพ่ือใหเขาใจในการเรียนทฤษฎมีากขึ้น และเขาใจวิธีการปฏิบัติจริง 
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัตขิองนักศกึษาความรูความเขาใจที่เกิดขึ้น

จริง เชน ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช แบบทดสอบ การสอบถาม 

แบบสอบถาม การวิจัยหรือการสัมภาษณ เปนตน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

(2) มีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร 
 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองสามารถ

ดําเนินการประสานงานกับผูอ่ืน คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ 

ดังนี้  

(1) จัดตั้งชมรมทางการเกษตร  

(2) มอบหมายงานตางๆ ตามหนาที่ของนักศึกษาที่ตองรับผิดชอบในสาขาวิชา  

(3) จัดใหมีการพัฒนาดานบุคลิกภาพที่ดี  

(4) จัดการฝกอบรมและพัฒนาการทํางานเปนกลุม  

(5) จัดการฝกอบรมภาวะความเปนผูนํา  

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และขอมูลมีความครบถวน

ชัดเจนตรงประเด็น  

 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(1) สามารถประยุกตความรูดานการคํานวณ เ พ่ือวิเคราะหผล ประมวลผล  

การแกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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(2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนและเก็บรวบรวม

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ 

การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหาและใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ตอนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ 

สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เคร่ืองมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู รายวิชาที่เ ก่ียวของของ

หลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตรมีดังนี้  

 
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวชิาศึกษาทั่วไปมหาวทิยาลัยราชภฏัเลยตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ดานมีดังน้ี 
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

(1) ตรงตอเวลา 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

(3) มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 
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3.1.2 ความรู  

(1) มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

(2) สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต 

(3) สามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  

(2) สามารถสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ 

(3) สามารถประเมินคาหรือคุณคา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

(2) มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน และสังคม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข 

(2) สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 

   3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)   ตรงตอเวลา - ทําขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน

เร่ืองการเขาเรียน 

- ทําขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน

เร่ืองของเวลาสงงาน 

- สอดแทรกเร่ืองของวัฒนธรรมตรงตอเวลาใน

การเรียนการสอนทุกรายวชิา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการ 

เขาเรียน 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการ 

สงงาน 

 

(2) มีความซ่ือสัตย สุจริต - มอบหมายงานกลุมและงานเดีย่ว 

- จัดกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม

ทั้งภายนอกและภายในหองเรียนอยางตอเน่ือง 

- สอดแทรกเร่ืองของวัฒนธรรมความซ่ือสตัย

สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ไดรับ

มอบหมาย เชน รายงาน การ

อางอิง และการสอบ 

- ประเมินจากความซ่ือสตัยตอ

ขอตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 

โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  

ออนนอมถอมตน 

- ปลกูฝงใหตระหนักในคุณคาของการปฏิบตัิ

ตนอยางสภุาพและออนนอม วาจาสภุาพ

ไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤตตินใหถูก

กาลเทศะ โดยใชกรณีการสาธิตและกรณี

จําลอง 

- มอบหมายงานกลุมและงานเดีย่ว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การนําเสนอผลงาน 

3.2.2 ดานความรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) มีความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการบรรยาย 

อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการสาธิต 

ทดลองและฝกปฏบิตัิในเน้ือหารายวิชา 

- ใหความรู ความเขาใจโดยวิธีการศึกษาดูงาน

นอกสถานที ่

- ประเมินจากงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลีย่นความคดิเห็นในชั้น

เรียน 

- ทดสอบวัดความรูในรายวิชาทั้ง

ทฤษฎีและปฏบิตั ิ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(2) สามารถนําความรูไป

ใชในการดํารงชีวิต 

- ใหความรูความเขาใจที่ถกูตองเก่ียวกับ

เน้ือหาวิชาโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนหลัก (Problem Based Learning) หรือ 

เรียกยอวา PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ

เรียนรูของตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู/การสืบคนขอมูล

ดวยตนเอง และใหฝกปฏบิตัิในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ทีแ่สดงถงึการคิด/

วิเคราะห การหาความรูเพ่ิมเติม 

โดยอาศยัขอมลู/หลักความรูจาก

แหลงที่นาเชือ่ถือมาประกอบไดอยาง

เหมาะสมและมีจรรยาบรรณใน

การอางอิง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบิตั ิ

    3.2.3 ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) สามารถคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด

ทฤษฎีทักษะทางปญญา 

- นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลีย่นในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห

ขอมูลอยางเปนระบบ 

- ฝกปฏบิตัิทักษะการสังเคราะหโดยใชวิธีการ

กรณีศึกษา 

- สาธิต ทดลองและฝกปฏบิตัิในเนื้อหารายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลีย่นในชั้นเรียน 

- ทดสอบวัดทักษะในเน้ือหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินคา 

หรือคุณคา 

- ใหความรูความเขาใจในเร่ืองการประเมินคา

โดยใชวิธีจําแนกคุณภาพงาน 

- ใหความรูความเขาใจในเร่ืองการประเมินคา

โดยใชวิธีการนําเสนอผลงาน 

 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

- ประเมินจากการมีสวนรวม 

 

     3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1)  สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- สอดแทรกความรูความเขาใจในความ

แตกตางระหวางบคุคลในการเรียนการสอนทุก

รายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- สังเกตพฤติกรรม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรู 

(2)  มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมโดยใชกระบวนการ 

PBL 

 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน

ตามเกณฑของ PBL 

- สังเกตพฤติกรรม 

      3.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

(1) สามารถวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

- สอดแทรกทกัษะการคดิวิเคราะหเชงิตัวเลข

ในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

(2)  สามารถใชภาษาในการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

- สอดแทรกทกัษะการใชภาษาในการสื่อสารใน

รายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนําเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบ 

- การนําเสนอ 

(3) มีทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในรายวิชาตางๆ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมและนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสรางชิ้นงานโดยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 

- การทดสอบปฏิบตั ิ

- การนําเสนอ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวชิาภาษาเพ่ือการสือ่สาร 

                                                                                                                     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ 

ระหวาง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร 
และการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุมวชิาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร               

0001102 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศกึษาคนควา               

0001104 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวัน 
              

0001105 การอาน-เขยีนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 
              

0001106 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 

0001107 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                   
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวชิามนุษยศาสตร 

                                                                                                                  ความรับผิดชอบหลกั   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพันธ 

ระหวาง

บุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวชิามนุษยศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน               

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกบัชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ               

0002105 สุนทรียภาพการแสดง               

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

กลุมวชิาสังคมศาสตร 

                                                                                                                   ความรบัผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุมวชิาสังคมศาสตร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0003101 ระบบสังคมไทย                

0003102 ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคม

อาเซยีน 
              

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                

0003107 ความเปนพลเมืองท่ีด ี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                                                                                               ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยคีอมพิวเตอรสําหรับ 

ชีวิตประจําวัน  
              

0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพ               

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่

คุณภาพชีวิต 
              

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสขุภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิง่แวดลอม               
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 

3. ทกัษะทาง

ปญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004107 เทคนคิการบํารุงรักษาเคร่ืองใชใน

ชีวิตประจําวัน 
              

0004108 การปลูกพืชและเลีย้งสตัวใน

ชีวิตประจําวัน 
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3.3 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชาที่เก่ียวของกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 ทั้ง 5 ดาน 

มีดังน้ี 

  1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

   1.1 มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

 1.2 มีความซื่อสัตย สุจริต 

 1.3 มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน 

1.4 มีจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

 2. ดานความรู 

   2.1 มีความรูความเขาใจในเน้ือหาทางดานคณิตศาสตร 

   2.2 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาทางดานวิทยาศาสตร ทั้งหลักการ

และทักษะภาคปฏิบัติการ 

  2.3 มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะ

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม 

  2.4 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 3.1 สามารถคิดวิเคราะหดานการคํานวณ และการสังเคราะหและสรุปผล

จากการทดลองทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ   

3.2 สามารถคิดวิเคราะห การสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลองทาง

วิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 

  3.3 นําเอาความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไปประยุกต ใช กับ

สถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

  3.4 มีความใฝรูและสามารถวิเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ ที่หลากหลาย

ไดอยางถูกตอง และมีแนวคิดตอยอดในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิก 

ที่ดี 

   4.2 มีความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม รวมทั้งพัฒนาตนเองและ 

พัฒนางาน 

   4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 สามารถประยุกตความรูดานการคํานวณ เพื่อวิเคราะหผล ประมวลผล 

การแกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

  5.2 มีทักษะการใชภาษาเ พ่ือการสื่ อสารความรูทาง วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 5.3 สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศหรือเทคโนโลยดีจิิทัลในการสืบคนและ

เก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping

กลุมวชิาแกน 

   ความรับผิดชอบหลกั                    

รายวิชา 
  

1.คุณธรรม  

จริยธรรม 
2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา

กลุมวชิาแกน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

4011004  ฟสิกสพื้นฐาน            

4021004  เคมีพื้นฐาน            

4031004  ชีววิทยาพื้นฐาน            

4091004  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5001103 หลักพืชศาสตร                    

5001107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ                   

5001501 งานชางเกษตร                    

5001701 หลักการเลีย้งสตัว                    

5002101 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร                    

5002102 ปฏบิตัิการเคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับ

การเกษตร  
          

  

      

5002104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร                    

5002105 พันธุศาสตร                   

5002106 หลักการพืชไรและพืชสวน                   

5002108 จุลชีววิทยาทางการเกษตร                   

5002137 กีฏวิทยา                   

5002201 ปฐพีวิทยา                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5003107 สถติแิละการวางแผนทดลองทางการ

เกษตร  

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

5003109 หลักการปรับปรุงพันธุพืช                   

5003112 การวิจัยทางการเกษตร                    

5003113 การปฏิบตังิานภาคสนามทางการ

เกษตร 
                  

5003124 การเปนผูประกอบการและธุรกิจ

สตารทอัพทางการเกษตร 
                  

5003128 การถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร                   

5003138 การจัดการศตัรูพืช                   

5003801 ฟารมอัจฉริยะ                   

5004111 สัมมนาทางการเกษตร                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5002115 หลักการขยายพันธุพืชและการผลิต

เมล็ดพันธุ 
           

 

      

5002118 เกษตรอินทรีย                   

5002121 การผลติเหด็                    

5002123 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร                   

5002126 หลักการจัดการฟารม                   

5002129 การตลาดผลิตผลทางการเกษตร                   

5002136 เกษตรธรรมชาติ                   

5002202 ความอดุมสมบูรณของดิน                    

5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย

ดิน 
          

  

      

5002206 การอนุรักษดินและนํ้า                   

5002403 การผลติไมดอกไมประดับ                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5002404 หลักการไมผล                    

5002405 การผลติผกั                   

5002702 อาหารและการใหอาหารสตัว                   

5002703 การฟกไขและการจัดการโรงฟก                   

5002803 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร                    

5002805 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดเุคร่ืองปลกูพืช                   

5003110 เกษตรกรรมยั่งยืน                   

5003116 หลักธุรกิจการเกษตร                    

5003117 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือ

การเกษตร  
           

 

      

5003119 การจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี                    

5003120 สรีรวิทยาพืชปลูก                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5003125 การสงเสริมปศสุตัว                   

5003127 เศรษฐศาสตรการเกษตร                   

5003130 กฎหมายการเกษตร                    

5003131 กฎหมายปาไม สตัวปา ประมงและ

พันธุพืช 
           

 

      

5003132 กฎหมายเกีย่วกับการพัฒนาสินคาทาง

การเกษตรและมาตรฐานสินคาเกษตร 
           

 

      

5003203 เทคนิคและการใชดิน-ปุย-นํ้า                   

5003204 เทคนิคการผลติปุยอินทรียและปุย

ชีวภาพ 
                  

5003302 พืชอาหารสตัว                   

5003303 พืชนํ้ามัน                    

5003304 การผลติยาง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5003405 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร                   

5003502 การจัดการเคร่ืองจักรกลเกษตร                   

5003504 เทคโนโลยีการใหนํ้าแกพืช                   

5003601 หลักการสงเสริมการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  
    

 

  

  

      

 

  

5003602 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการ

เกษตร  
                  

5003704 เทคโนโลยีการผลติสตัวปก                    

5003705 เทคโนโลยีการผลติสุกร                   

5003706 เทคโนโลยีการผลติสตัวเคีย้วเอือ้ง                   

5003707 โรคสตัวและการอภบิาล                   

5003802 เกษตรเชงิสรางสรรค                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5003806 การจําลองสถานการณดวย

คอมพิวเตอร ในงานเกษตร 
                  

5003807 เทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะชํา                   

5003808 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการ

ฟารมอัจฉริยะ  
                  

5003810 การประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชัน

สําหรับเกษตรกรยคุใหม 
                  

5004122 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว                    

5004136 กิจกรรมทางการเกษตรกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  

   

          
 

  

5004304 พืชไรเศรษฐกิจ                   

5004404 พืชสวนเศรษฐกิจ                   

 



58 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทกัษะทางปญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5004809   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   

               สําหรับผลิตผลทางการเกษตร 
           

 
   

 
  

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกจิศึกษา                   

5004114   เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร                   

5004134   การฝกประสบการณวิชาชพีเกษตร                   

5004115   เตรียมสหกิจศึกษา                   

5004135   สหกิจศึกษา                   
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หมวดที่ 5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 กําหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสญัลกัษณตางๆ ซึง่มคีาระดับคะแนน ดงัน้ี 

     ระดับคะแนน      คาระดับคะแนน 

   A    4.00 

   B+    3.50 

   B    3.00 

   C+    2.50 

   C    2.00 

   D+    1.50 

   D    1.00 

   E    0.00 

     และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกัน คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ เขาใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการ 

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาเฉพาะดานใหนักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอน 

ในระดับรายวิชา ใชแบบประเมินตนเอง มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมจากรายงาน 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแตละภาค

การศึกษา 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน  

การดําเนินการ ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและการรายงานผล 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของการประกอบ

อาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลการทวนสอบมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยระบบการประกัน

คุณภาพภายใน การพิจารณาอาจดําเนินการดังตอไปน้ี 
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 (1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม  

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

ที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง 

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

 (4) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ดานความพรอมของนักศึกษา

ในการเรียนและสมบัตอ่ืินๆ ทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

3. เกณฑการสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรและตอง

ไดรับคะแนนเฉลีย่ไมต่าํกวา 2.00 และเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยวาดวยการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเปนครูสําหรับอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) มีการแนะนําอาจารยใหมใหเขาใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ ในเร่ืองของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

(3) มีอาจารยพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเน่ือง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอการ 

ฝกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ/หรือตางประเทศ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย  

(3) ทุนวิจัยตามระดับประสบการณ ใหม กลาง อาวุโส  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวชิาการแกชุมชนทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรมจริยธรรม  

(2) มีการสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือใหเกิดความชํานาญในศาสตรทางการเกษตร

และจะไดนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและนําไปขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

(4) จัดสรรงบประมาณจากคณะสําหรับการทําวิจัย 

(5) จัดใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัยในระดับคณะและสถาบัน 

(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการแบบบูรณาการกับการวิจัยในระดับคณะ

และสถาบัน  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากบัมาตรฐาน 
ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว  3 ขอ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

(2) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

(3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

2. บัณฑิต 

(1) คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา

ไดจากผลลัพธการเรียนรู 

(2) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จากหนวยงานที่บัณฑิตเขาทํางานหลังจากจบ

การศึกษา ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว 5 ดาน เพ่ือนําผล

ประเมินและขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหารายวิชาที่ มี 

ในหลักสูตร การจัดการฝกอบรมเสริมใหแกนักศึกษา 

 ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร มีการเชิญผูใชบัณฑติเขามาเปนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ

หลักสตูร เพ่ือนําขอวิพากษมาใชในการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร 

           (3) ภาวะการไดงานทําของบัณฑติ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

 

3. นักศึกษา 

    3.1 การรับนกัศึกษา 

               หลักสตูรไดกําหนดรับนักศึกษาในแตละปการศกึษาจํานวน 1 หมูเรียน โดยกําหนด 

คุณสมบตัิไวใน มคอ.2 ดังน้ี 

 (1) ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 

 (2) ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเทาซึง่ตองผานการ 

เทียบโอนรายวชิาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

     (3) ผู เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศ หรือเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.  2555  
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     (4) มีระบบการเตรียมความพรอมของนักศกึษาใหมกอนเขาศกึษาโดยการปฐมนิเทศนักศึกษา

และอบรมเพ่ือปรับพื้นฐานความรูที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร 

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

(1) การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  

 หลักสูตรไดจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขา จนจบ

การศึกษาโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือรับฟงปญหา

และแนะนําแนวทางในการแกปญหาทั้งดานวิชาการและแนะแนวดานอ่ืนๆ ติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข  

 (2)  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

   หลักสูตรมีกระบวนการสงเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม

หารือ  เพ่ือจัดโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปในดานตาง ๆ ผานการดําเนินโครงการ 

ประเมินความสําเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

 (3)  นักศึกษาสามารถสงขอรองเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารยไดหลายชองทาง เชน กลองรับ        

ความคิดเห็น และสื่อสังคมออนไลนตางๆ เชน กลุม Facebook และ/หรือLine สาขาวิชา

เกษตรศาสตร การเขาพบเพ่ือขอคําปรึกษารายบุคคล เปนตน และหลักสูตรนําขอรองเรียนของ

นักศึกษามาวิเคราะหและปรับปรุงแกไขตอไป 
 

4. อาจารย 

    4.1 การรับอาจารยใหม 

มีกระบวนการคัดเลือกอาจารยที่ เขาสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย ดําเนินการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ โดยอาจารยตองมีวุฒิการศึกษาระดับ 

ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเกษตรศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

       คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน 

การสอนประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และสามารถผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

4.3 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานการสอนและวิจัย

อยางตอเน่ือง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ 
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ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอก

ประเทศ  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย โดยสนับสนุน

ใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

(3) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวชิาการ เพ่ือใหไดมีตําแหนงทางวิชาการ 

(4) สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 

4.4 การแตงต้ังอาจารยพิเศษ  

เชิญอาจารยพิเศษจากองคกรเฉพาะทางภายนอกมาใหความรู ถายทอดประสบการณการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานจริงแกนักศึกษา โดยมีการสอนเต็มเวลา หรือบางชั่วโมงของรายวิชา  

ซ่ึงอาจารยพิเศษจะตองมีประสบการณตรง ไดแก ผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในหัวขอที่จะ

รับผิดชอบสอนไมนอยกวา 3 ป หรือผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท ในสาขา/หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่บรรยาย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

     5.1 หลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร จัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น ซ่ึงมีกรอบและแนวคิดดังน้ี 

(1) ออกแบบหลักสูตรให มีเ น้ือหาที่ทันสมัยและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย  

ทุกๆ 5 ป 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  

(3) จัดใหหลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา

ไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนอยางเหมาะสม 

(4) อาจารยผูสอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเปนผูมีประสบการณ 

การทํางานในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูเรียน บัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิต 

(6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่บริหารจัดการดานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยเร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  พ .ศ.  2557 

(ภาคผนวก ซ) 
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   5.2 การเรียนการสอน 

   กําหนดใหมีการประชุมเร่ืองมาตรฐานการตัดเกรดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน รายวิชา

เดียวกัน ตองตัดเกรดรวมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนรวม ใหผูสอนพิจารณาความตอเน่ืองของเนื้อหา

ใหสอดคลองกัน และประชุมตัดเกรดรวมกัน 
 

   5.3 การประเมินผูเรียน 

        วางแผนแนวทางการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาทั้ง 5 ดาน ที่กําหนดไวใน มคอ.2 และนํามากําหนดไว

ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อใหไดผล

การเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยผูสอนสามารถเลือกกลยุทธการสอน วิธีการประเมินผลได 

เชน  ดานคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเขาชั้นเรียน/

การเขารวมกิจกรรม  ดานความรู สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการ

ประเมินผลงาน ดานทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดยการศึกษา

คนควาโดยอิสระทั้งแบบกลุมและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนําเสนอ เปนตน  
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

กําหนดโครงการ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  เอกสาร ตํารา  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือ

สนับสนุนและสรางสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหเพียงพอและเหมาะสมแกการเรียนรู โดย

บริหารจากเงินรายได และงบประมาณแผนดินประจําปที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

6.2.1 สํานกัวทิยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 มีรายการทรัพยากรการเรียนการสอน ดังน้ี 

(1)  หนงัสอืเอกสารตํารา   

 - ภาษาไทย  121,017 เลม 

 - ภาษาอังกฤษ    16,037 เลม 

(2) งานวิจัย วิทยานิพนธ                                                       15,971  เลม 

3)  สิ่งพิมพรัฐบาล หนังสืออางอิง หนังสือเฉลิมพระเกยีรต ิราชกิจจานุเบกษา 

    5,971  เลม 

(4)  ขอมูลทองถิ่นไทเลย                                                             310   เลม 

(5)  วารสารและสิง่พิมพตอเน่ือง                                                 254  รายการ 
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 (6)  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย                                               1 ฐานขอมูล 

 - TDC หรือ Thai Digital Collection เพ่ือใหบริการสืบคนฐานขอมลูเอกสาร

ฉบบัเตม็ซึ่งเปนเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจาก

มหาวิทยาลยัตางๆ ทั่วประเทศ  

 (7)  ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ                                       10  ฐานขอมูล 

- ACM Digital Library 

- Web of Science 

- ProQuest Dissertation & Theses Global 

- SpringerLink – Journal 

- American Chemical Society Journal (ACS) 

- Emerald Management (EM92) 

- Academic Search Complete (ASC) 

- EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 

- Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 

- ScienceDirect 

(8)  หนังสือ E-Book                                                  3  ฐานขอมูล 

- IG Library  

- Gale eBooks 

- Ebsco eBooks Collection  

(9)  สื่อโสตทัศนูปกรณ                                                 4,284  รายการ 
 

6.2.2 หองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย  

มีรายการทรัพยากรการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 (1)  หนังสือเอกสารตําราเฉพาะทาง                    1,650   เลม 

 (2)  วารสารทางวิชาการ                    93   ฉบับ 
 

6.2.3  สถานที่ 

1)  หองเรียนปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคาร 18, 19 และ 23 

2)  หองเรียนที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร    4     หอง 

3) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษาฯ   5     หอง 

4) หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   2     หอง 

5) หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ     1     หอง 

6) หองปฏิบัตกิารทางปฐพีวิทยา    2     หอง 
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7) หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช    1    หอง 

8) หองปฏิบัติการเพาะเห็ด     1    หอง 

9) โรงเรือนปลูกพืช               4    โรงเรือน 

10) เรือนเพาะชํา               2    โรงเรือน 

11) แปลงปลูกพืชภายในมหาวิทยาลัย    3    ไร  

12) ศูนยฝกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซําไกเขี่ย)            127    ไร 

13) อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร     1    หลัง 

14) อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมทางการเกษตร    1    หลัง 
 

 6.2.4  เครื่องมือและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

  (1)  เคร่ืองจักรกลการเกษตรและเคร่ืองมืองานชางเกษตร 

ลําดบั รายการ จํานวนที่มีอยู (เคร่ือง) 

1 เคร่ืองบดโมสขีาว 1 

2 เคร่ืองหยอดเมล็ดขาวโพด 1 

3 เคร่ืองพรวนดินยกรอง 1 

4 เคร่ืองบดอาหารสตัว 1 

5 เคร่ืองสูบนํ้า 1 

6 เคร่ืองปมนํ้า 1 

7 เคร่ืองสูบนํ้าหอยโขง 1 

8 เคร่ืองอัดกอนเหด็ 1 

9 เคร่ืองผสมดิน 1 

10 หมอน่ึงกอนเชื้อเหด็ขนาดความจุ 1,000 กอน 1 

11 เคร่ืองบดใบไม 1 

12 เคร่ืองยอยดิน 1 

13 รถไถนา 1 

14 ปมพนยา 1 

15 เคร่ืองตดัเหล็ก (Cutter Wheel) 1 

16 เคร่ืองเชื่อมไฟฟา (Generator) 1 

17 เคร่ืองอัดไฮดรอลคิ (Hydaulic Prees) 1 

18 กลองสํารวจ (วัดมุม) 1 

19 กลองสํารวจ (วัดระดับ) 1 

20 ถังกําเนิดแกสอะเซทลิีน 1 
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  (2)  เคร่ืองมือและอุปกรณหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเกษตร 

ลําดบั รายการ จํานวนที่มีอยู (เคร่ือง) 

1 เคร่ืองกวนสาร 1 

2 ตูอบความรอนไฟฟา (Hot air oven) 4 

3 หมอน่ึงความดัน 2 

4 ตูปลอดเชือ้ 8 

5 เคร่ืองเขยา 1 

6 เคร่ืองชั่งไฟฟาทศนยิม 3 ตําแหนง 1 

7 เคร่ืองชั่งไฟฟาทศนยิม 4 ตําแหนง  1 

8 เคร่ืองชั่งพลาสติกขนาด 1 กิโลกรัม 7 

9 เคร่ืองวดัความเปนกรด-ดาง 1 

10 กลองสเตอริโอชนิด 2  ตา   4 

11 กลองจุลทรรศนตาเดยีว 2 

12 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา   4 

13 เคร่ืองใหความรอน 2 

14 เคร่ืองวดัแสง 4 

15 เคร่ืองวดัคลอโรฟลล 1 

16 เคร่ืองวดัความเค็มของนํ้า 1 

17 เคร่ืองวดัความชื้นและอุณหภมิู 1 

18 เคร่ืองวดัการเจริญเตบิโต 1 

19 เคร่ืองวดัความแนนเน้ือ 1 

20 เคร่ืองวดัความหวาน 3 

21 เคร่ืองวดัความชื้นในดิน 2 

22 เคร่ืองวดัความชื้นเมลด็พันธุ 3 

23 ชดุทดสอบปุยเคมี 1 

24 อางน้ําควบคมุอุณหภูมิ   1 

25 หุนจําลองสวนตางๆ ของพืช 1 

26 หุนจําลองโครงสรางของดอก 1 

27 ตูควบคุมความชื้น 1 

28 Soil Tester 2 

29 ตูควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื 1 

30 ชดุการเรียนการสอนพืชศาสตร 1 
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  3)  โสตทัศนูปกรณ 

ลําดบั รายการ จํานวนที่มีอยู (เคร่ือง) 

1 เคร่ืองฉาย LCD Projector 6 

2 เคร่ืองขยายเสียง 6 

 

  4)  เคร่ืองมือและอุปกรณอ่ืนๆ 

ลําดบั รายการ จํานวนที่มีอยู (เคร่ือง) 

1 เตาหุงตม 1 

2 เคร่ืองปนผลไม 1 

3 ตูเย็น 3 

4 ตูแชแขง็ 1 

5 เคร่ืองเคลอืบพลาสตกิ 1 

6 เคร่ืองซีลปดปากถงุ 1 

 

6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

1) การจัดหาทรัพยากรแหลงเรียนรูหนวยงานภายนอก หลักสูตรสํารวจแหลงเรียนรู

นอกหองเรียน ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร) ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเลย บริษัทกลุมโรงงาน

นํ้าตาล และศูนยวิจัยขาวชุมแพ เปนตน 

2) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม หลักสูตรสํารวจความตองการ

ทรัพยากรการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารยจากน้ันประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ 

หองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการจัดซ้ือหนังสือและตําราที่เก่ียวของเพื่อบริการ 

ใหนักศึกษาและอาจารยไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ

หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ 

ทีจํ่าเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา และบางหัวขอ ซึ่งมีสวนในการเสนอแนะ

รายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและหองสมุดคณะจัดซื้อหนังสือดวย  

สําหรับคณะจะมีหองสมุดเพ่ือบริการหนังสือตําราหรือวารสารเฉพาะทางและจัดหาสื่อ 

การสอนอ่ืน  เพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองฉาย LCD Projector คอมพิวเตอร 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ เปนตน 
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    6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของนักศึกษา และอาจารย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเขาสํานัก

วิทยบริการและทําหนาทีป่ระเมินความพอเพียงของหนังสือตํารา 

นอกจากน้ีมีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย

และตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารย  โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

ตอไปน้ี  

 

 

 

 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น 

หองปฏิบัติการ ทรัพยากร

ตางๆ สื่อและชองทาง 

การเรียนรูที่เพียงพอ เพ่ือ

สนับสนุนการเ รียนรู ใน   

หองเรียน นอกหองเรียน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.จัดใหมีหองเรียนที่มีความพรอมใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้ง ในการสอน การบันทึกเ พ่ือ

จัดเตรียมสื่อสําหรับการเรียนการสอน 

 

 

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการที่มีเคร่ืองมือทันสมัย

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สรางความ 

พรอมในการปฏิบัติงาน 

 

3.จัดให มีระบบเครือขายและหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและสถานที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา

หา ค ว า ม รู เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ด ว ย ต น เ อ ง อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

4.จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และ

สื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูทั้งทางกายภาพและทาง

ระบบเสมือน 

 

 

5.จัดใหมีแปลงทดลองเพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก

ปฏิบัติการได 

1.รวบรวม จัดทําสถติิ

จํานวนเคร่ืองมืออปุกรณ

ตอนักศึกษาตอชั่วโมงการ

ใชงานหองปฏบิตัิการและ

เคร่ืองมือ 

2.จํานวนนักศึกษา

ลงทะเบยีนเรียนในวิชาที่มี

การปฏิบตัดิดวยอุปกรณ

ตางๆ 

3.รวบรวม จัดทําสถติิการ

ใชงานและจํานวนหนังสือ 

ตํารา สื่อดิจิทัลที่มีการใช

บริการ 

4.ผลสํารวจความพึงพอใจ

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร

ใหบริการทรัพยากรตางๆ 

เพื่อการเรียนรู และการ

ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ      

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ. 3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 

x x x x 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
x x x x x 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ 

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   
x x 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปที่ 

1 

ปที่ 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   
 x 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชีท้ั้งหมดอยูในเกณฑดตีอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ตดิตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คอื มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินกลยุทธการสอนหลังจากเสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลกัสตูรหรือระดับภาควิชา และ/หรือการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร หรือ

วิธีการสอน และจัดทํารายละเอียดใน มคอ. 5 

สวนชวงหลังการสอนมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห

ผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเสนอตอ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงตอไป  

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา  

(2) การสังเกตของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(3) การประเมินหลักสูตรของบัณฑิต 

(4) การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

(1) นักศึกษาชั้นปสุดทาย/บัณฑิต 

(2) ผูใชบัณฑิต (ผูประกอบการ) 

(3) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

(4) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ตองผานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยคณบดี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

(1) รวบรวมขอเสนอแนะ/ ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒ ิ

(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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(3) ประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการ

หลักสูตรและเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

 (4) เสนอแตงตั้งกรรมการ/ผูทรงคุณวุฒ ิปรับปรุงหลักสตูร



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 

0001101    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      2(2-0-4) 

  Thai for Communication 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใชภาษาในสังคมและ

วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟง ดู พูด อานและเขียน เพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 

language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, 

reading and writing to apply in life 

 

0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     2(2-0-4) 

 English for Communication 

 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้ นพ้ืนฐาน การฟง  พูด  อ าน และเขียน  

ในสถานการณตางๆ การทักทาย การทําความรูจัก  การใหขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน  

การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 

 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 

speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each 

other, giving personal information, giving information about family and community, 

describing places, giving location and direction 

 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา    2(2-0-4) 

 Information Searching for Study 

 สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและ

กระบวนการสืบคนสารสนเทศดวยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนําเสนองานตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํา

รายงาน วิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 Information, information literacy skills, information sources and resources, 

retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 

universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application 

on other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively 
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0001104    การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจําวัน               2(2-0-4) 

 Listening and Speaking English for Daily Life Communication 

 การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับขอความในหัวขอตางๆ ที่ ใช 

ในชีวิตประจําวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะการฟง -พูด

ภาษาอังกฤษ 

                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 

discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 

with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 

 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 

 Reading and Writing English for Daily Life Communication   

 การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การอานประกาศ การอานฉลาก

ผลิตภัณฑตางๆ การยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 

brochures, and product labels; summarizing, completing forms, personal 

correspondence, and electronic communication 

 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารวัฒนธรรม       2(2-0-4) 

 English for Cultural Communication      

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยม

ทางสังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  

 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 

social value, beliefs, food, and traditional festivals 

 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 

 English for Communication in the Workplace 

 ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท การใหและขอ

ขอมูล  การกรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล การเขียน

ประวัติสวนตัว การอานประกาศรับสมัครงาน  

 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, 

giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job 

advertisement  
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0001108    ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชวีิตประจําวัน            2(2-0-4) 

 Chinese for Daily Life Communication 

 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คําศัพท วลี สํานวน โครงสรางและรูปแบบประโยค

สําหรับใชในชีวิตประจําวัน ในสถานการณตางๆ ดวยทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 

structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and 

writing 

 

กลุมวชิามนุษยศาสตร / Humanities 

 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา     2(2-0-4) 

 Buddhism for Development 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสําคัญ วันสําคัญและพิธีกรรม 

ทางพระพุทธศาสนา การประยุกตพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม หนาที่ชาวพุทธและ

มารยาทไทย การพัฒนาจิตและปญญาเพ่ือการดําเนินชีวิต 

 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath 

days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind 

and wisdom development for living 

 

0002102 จิตวทิยาเพ่ือการพัฒนาตน      2(2-0-4) 

 Psychology for Self Development 

 ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา ปจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวของกับ

พฤติกรรมการรูจักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมและการวางแผนการดําเนิน

ชีวิตอยางมีความสุข 

 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, 

self development, human relations, team work and life planning for well-being 

 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต     2(2-0-4) 

 Music and Life Appreciation 

  การใชดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาท ความสําคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสราง

ทักษะ และประสบการณทางดนตรี 

 Using music in daily life, roles and importance of music in society, 

enhancing skills and musical experience 
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0002104    ศิลปะและการออกแบบ                                                       2(2-0-4) 

 Arts and Design 

 หลักการ แนวคิด ความคิดสรางสรรค จินตนาการและกระบวนการออกแบบสรางสรรค

ผลงาน การรับรู การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกตและการมี

รสนิยมที่ดีตอผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปจจุบัน 

 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts 

and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and 

aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west 

in past and present 

 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง     2(2-0-4) 

 Art Performance Appreciation 

 ความหมายของสุนทรียศาสตรและการแสดง คุณคาของศิลปะการแสดงประเภทตางๆ 

คานิยมและวิถีชีวิตที่นํามาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคลองกับคานิยม

และวิถีชีวิตในทองถิ่น 

 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing 

art. Values and way of life that are applied in performances; Organizing and 

performances that are consistent with local values and lifestyles 
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0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชวีิต     2(2-0-4) 

 Meditation for Life Development 

 ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเร่ิมตนของการทําสมาธิ 

ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และการ

นําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการทํางาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 

ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรูเร่ืองวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา 

แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา  

 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 

meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 

meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 

education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 

absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 

insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 

(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 

(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 

world population 

 

กลุมวชิาสังคมศาสตร / Social Sciences 

 

0003101 ระบบสังคมไทย     2(2-0-4) 

 Thai Society System 

 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  และสิ่ ง แวดลอม  

ของสังคมไทยในปจจุบัน ปญหาและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

เศรษฐกิจพอเพียง ภู มิปญญาทองถิ่น  การบูรณาการบริบทตางๆ เพื่อปรับตัวใหเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝงจิตสํานึก ตระหนักและเห็นคุณคาของความ

เปนไทย 

 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public 

administration, and environment problems and future trends of Thai society, 

development and sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, 

sustainable development, and Thai nationalism 
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0003102 ระบบสังคมโลก   2(2-0-4) 

 Global Society System 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยูในสังคมโลกดวยสันติวิธี การดําเนินชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, 

and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life 

in the digital age 

 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

 Business and Daily Life 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจ  

การผลิต แนวทางการเปนผูประกอบการสมัยใหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การ

บัญชีการเงิน สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม ที่สงผล

กระทบตอการใชชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 

production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 

management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 

Technology change context influencing on business and daily life; government 

policies; taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 

 

0003104    ไทเลยศึกษา                                                        2(2-0-4) 

 Loei Study 

 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน 

ภาษา ศิลปะ และภูมิปญญาพ้ืนบาน 

 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways 

of life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 

 

 

 

 



82 

  

0003105    ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน     2(2-0-4) 

 Thailand and ASEAN Community 

 ความเปนมา ขอมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธภายในและภายนอก

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนที่ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 

 Background of ASEAN community; fundamental information of 

geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 

ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 

members and benefits of Thailand that gain from being member 

 

0003106    เศรษฐกจิในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 

 Economy in Daily Life 

 หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ระบบ

เศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ

เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม

ปจจุบัน 

 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; 

market and price; national income; gross provincial product; government and private 

sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 

household, community, and current society economies   
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0003107    ความเปนพลเมืองที่ดี                                              2(2-0-4) 

 Smart Citizenship 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การอยูรวมกันในสังคมแหงความ

หลากหลาย การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การตานทุจริต การปลูกฝงทัศนคติเชิงบวกตอ

ประเทศ จิตอาสา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ มีความกลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง การเปนสมาชิก

ที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 

context of democracy; democratic form of government with the king as head of 

state, living in different societies, conflict management by using peaceful way, 

problems of corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, 

roles and responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of 

the kingdom of Thailand and the world 

 

0003108    กฎหมายในชวีิตประจําวัน      2(2-0-4) 

 Law in Daily Life   

 กฎหมายทั่วไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย

อาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายครอบครัว 

รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 

criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws 

and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
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กลุมวชิาคณิตศาสตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ    2(2-0-4) 

 Thinking and Decision Making 

 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

หลักการใชเหตุผล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ

ตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 

thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application 

for decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 

programming for problem solving in daily life 

 

0004102    เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรบัชวีิตประจําวนั         2(2-0-4) 

 Computer Technology for Daily-Life 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสมัยใหม เครือขายสังคมออนไลน จริยธรรมและความ

ปลอดภัย คอมพิวเตอร ในอนาคต และทักษะในการนําเคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ในชีวิตประจําวัน 

 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 

system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer 

security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills 

for daily life 

 

0004103    การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ      2(2-0-4) 

 Exercise for Health 

      ความรูดานกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

ที่สอดคลองกับยคุสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  และการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 

according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 
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0004104 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 

 Science and Technology for Quality of Life 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร สารที่ใชในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอการ

ดําเนินชีวิตมนุษย 

 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 

biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology 

on human life 

 

0004105 วทิยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ     2(2-0-4) 

 Science for Health 

ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือก

และการบริโภคอาหารปลอดภัย การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  

การสงเสริมสุขภาพจิต  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค การปองกันโรคและหลักการใชยาใน

ชีวิตประจําวัน 

                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, 

sexual hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 

knowledge, diseased prevention and daily medication 

 

0004106  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 

  Life and Environment 

                 การกําเนิดโลกและกําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย ความสัมพันธเชิงระบบระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุตางถิ่น มลพิษสิ่งแวดลอมและ

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ปญหาภาวะโลกรอน วิถีชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและ

สิ่งแวดลอมกับการทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ยั่งยืน 

                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 

relationship between organism and environment, environmental pollution and 

impacts on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in 

local and environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural 

resource management 
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0004107 เทคนิคการบํารุงรกัษาเครือ่งใชในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 

 Household Appliances Maintenance Techniques 

 หลักการทํางาน การใชงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวันภายในบาน 

เคร่ืองมือและการใชเค ร่ืองมือสําหรับงานไฟฟา งานครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ  

การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 

       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily 

life; tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security 

and energy conservation awareness 

 

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตวในชีวติประจําวัน      2(2-0-4) 

 Raising Crops and Animals in Daily Life 

 หลักการปลูกพืชเบื้องตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือตกแตงสถานที่ การปลูกผัก

ปลอดสารพิษ พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  

หลักการเลี้ยงสัตวเบื้องตน การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว การเลี้ยงสัตวโดยใชสมุนไพร  

การเลี้ยงและการดูแลสัตวเลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 

decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 

consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 

productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 

animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency 

economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to 

agriculture 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวชิาแกน 
 

4011004 ฟสิกสพ้ืนฐาน         3(2−2−5) 

Fundamental Physics 

 ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กําลัง 

พลังงาน โมเมนตัม เคร่ืองกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารคีเมเดส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

ความรอนและไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

    Unit, vector, motions, force and Newton’s laws of motion, energy, 

momentum, simple machines; densities, principle of Archimedes, introduction to 

electricity and heat, radio activity and practical experiment relevant with cortical 

contents 
 

4021004 เคมีพ้ืนฐาน         3(2−2−5) 

Fundamental Chemistry 

  สารและการจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติ

ของธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและแทรนซิซั่น แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี กรดเบส 

เคมีไฟฟา และปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

     Identification of chemical substance, atomic structures, stoichiometry,  

chemical bond, chemical properties of representative elements and transition 

elements, gas, liquid, solution, solid, chemical equilibrium, acid-base, electrical 

chemistry and practical experiment relevant with cortical contents 
 

4031004      ชีววทิยาพื้นฐาน       3(2−2−5) 

Fundamental Biology 

    กําเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เอนไซมและ 

เมแทบอลิซึม เซลลและการแบงเซลล เนื้อเยื่อพืชและสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิต ระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิต นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตและปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี  

   The origin of species and evolution, chemical compound of living 

organism, enzymes and metabolism, cell and cell division, plant and animal tissues, 

reproduction and growth of living organism, systems of living organism, ecology and 

biodiversity, genetic inheritance, classification of living organism and practical 

experiment relevant with cortical contents with cortical content 
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4091004 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร       3(3−0−6)  

Mathematics for Science 

เซตและฟงกชนั  ระบบจํานวนจริง  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริงลิมิตและความ

ตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต   

Set and functionality, the real number system sequences and series of 

real numbers Limits and continuity of functions, derivatives of functions and 

applications 

 

กลุมวชิาเน้ือหาบังคับ 

 

5001103 หลักพืชศาสตร        3(2−2−5)  

Principles of Plant Science  

ความสําคัญและการจําแนกประเภทของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของราก  

ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช 

การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของพืช การปรับปรุง พันธุและการขยายพันธุ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเจริญเติบโตของพืชและ พัฒนาการของพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูกและวิธีการปลูกพืช

แบบตางๆ เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะชําตามหลักเกษตรอัจฉริยะ หลักการ

บํารุงรักษาพืช หลักการเก็บเก่ียวผลผลติ และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ปฏิบัติการเก่ียวของ

กับภาคบรรยาย 

The importance and plant classification; structures and function of 

roots; stems; leaves; flowers; fruits and seeds; important processes that occur in 

plants with plant nutrition; plant growth and development, plant improvement and 

plant propagation, influencing to growth and development of plants factors; plant 

selection criteria and plant cultivation methods; technology of greenhouse and 

nurseries management base on smart farm; principles of plant care; seed production; 

principles of harvest and postharvest technology; practicing relevant to lecturing 
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 5001107 การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ          3(2−2−5)  

Royal Projects for Agriculture  

ความสําคัญและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดําริ 

ที่เกี่ยวของกับการเกษตร การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ การลงพ้ืนที่เพื่อปฏิบัติงาน 

ในแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Importance and principles of philosophy of sufficiency economy; royal 

projects associated with agriculture; royal projects management; working on field in 

the demonstration farm based on royal new theory of agriculture and practicing 

relevant to lecturing 

 

5001501  งานชางเกษตร           3(2-2-5) 

Farm Mechanics      

ความสําคัญของงานชางเกษตร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานชางโลหะ ชางไม  

ชางไฟฟา ชางปูน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งประดิษฐและอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน

ทางดานการเกษตรปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance of farm technician basic; the basic knowledge about 

metal mechanic, carpenter, electrician, and plasterer; working on designing suitable 

inventions; equipment for using in agriculture and practicing relevant to lecturing 

 

5001701 หลักการเล้ียงสัตว         3(2-2-5) 

Principle of Animal Science  

ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว  สภาพแวดลอมในการเลี้ยงสัตว  พันธุสัตวและ

ลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว การใหอาหารสัตว การปฏิบัติดูแลสัตว  

การปองกันและรักษาควบคุมโรคสัตว  หลักการจัดการฟารม พ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว  

การแปรรูปและผลิตภัณฑจากสัตวปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดานประกอบสูตรอาหาร  

การผสมอาหาร การดูแลจัดการ และการใหอาหารสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

The importance of animal raising; environment for animal breeding 

and types of animals; feeding animals; practices to animals, prevention and 

treatment of animal diseases; farming management; basics of animal breeding animal 

production; operations to enhance literacy skills in constructing recipes; food 

combining; administrating; feeding animals and practicing relevant to lecturing 
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5002101 เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร     2(2−0−4)  

Fundamental of Organic Chemistry for Agriculture  

การเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏกิิริยาเคมีอินทรีย หมูฟงกชั่นและ

การเรียกชื่อสารอินทรีย สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอโรเมติก

และสารประกอบอินทรยที่มีหมูฟงกชั่นชนิดตางๆ  เชน แอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอก 

ซิลิก และอนุพันธ เอมีน ในการใชงานและประโยชนทางดานการเกษตร อันตรายและผลตอเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต  

Hybrid orbitals, stereochemistry, molecular interactions, chemical 

reactions, functional groups and nomenclatures of organic compounds, properties 

and reactions hydrocarbon compounds, aromatic compounds and organic 

compounds functional groups such as alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid 

and derivatives, amine, biomolecules, agriculture applications, including hazards and 

the impact on the economy, environment and the quality of life 

 

5002102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร     1(0−2−1)  

Fundamental of Organic Chemistry Laboratory for Agriculture 

ปฏิบัติการเทคนิค เบื้องตนในการทําสารใหบริสุท ธ์ิ  เช น การหาจุดเดือด  

จุดหลอมเหลว การกรองการตกผลึก การสกัดดวยตัวทําละลาย การกลั่นดวยไอนํ้า โครมาโตรกราฟ 

การวิเคราะหธาตุ องคประกอบเบื้องตนของสารอินทรียการทดสอบสารอินทรีย อัลเคน อัลคีน  

อัลไคน เบนซีน แนฟทาลีน  แอลกอฮอล อัลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิก เปนตน 

  Laboratory of basic of purification technique such as finding boiling 

point, melting point, filting, crystallization, solvent extraction, steam distillation, 

chromatography, elements analysis,  component of organic compounds, organic 

compounds testing, alkanes, alkenes, alkynes, benzene, naphthalene, alcohol, 

aldehydes, ketones, carboxylic acid etc 
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5002104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร       3(3−0−6) 

English for Agricultural Science   

การฟง -พูดภาษาอังกฤษ และการอานบทความภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ 

ทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาการเกษตรเพื่อนํามาใชในการเรียนรูและพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถสรุปยอ และแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ 

Listening and speaking English and reading English in academic articles 

of agricultural science for learning and developing effective tasks including 

summarizing and expressing ideas and opinions by writing English in academic area 

 

5002105 พันธศุาสตร                 3(2−2−5)    

                   Genetics  

  พันธุศาสตรของเมนเดล  การแบงเซลลและวัฏจักรชีวิต โครงสรางและหนาที่ของ

สารพันธุกรรม การถอดรหัส การแปลรหัส การควบคุมการทํางานของยีน พันธุกรรมระดับโมเลกุล  

มิวเทชัน การวิเคราะหเพดดีกรี  เทคโนโลยีดีเอ็นเอและพันธุวิศวกรรมพืช พันธุศาสตรและ 

การประยุกตใช ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

  Mendelian genetics, cell division and life cycle, structure and function 

genetic material, transcription, translation, regulation of gene function, molecular 

genetics, mutation, pedegree analysis, DNA technology and plant genetics 

engineering, genetics applications and practicing relevant to lecturing 

 

5002106 หลักการพืชไรและพืชสวน              3(2−2−5)    

                   Principles of Agronomy and Horticulture  

  ความหมาย ความสําคัญ และการจําแนกพืชไร สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโต ชนิดและพันธุพืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว และการจําหนาย ความหมายและการจัดจําแนกพืชสวน โครงสรางของพืชสวน  

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช หลักการปลูก บํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

 Definition importance and classification of agronomy; environment 

related to growth; types and plants appropriate for local; cultivation care; harvest; 

postharvest handling and distribution; definition and classification of horticulture; 

horticultural structure; plant growth and development; principle of plant cultivation; 

plant cares, harvest and practicing relevant to lecturing 
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5002108 จุลชีววิทยาทางการเกษตร         3(2-2-5) 

  Agricultural Microbiology 

  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับจุลินทรีย  จุลินทรียขนิดตางๆ พันธุศาสตรของจุลินทรียและ

การตัดตอพันธุกรรม บทบาทของจุลินทรียตอวัฏจักรของสารในดิน การใชประโยชนจากจุลินทรีย

การเกษตรในดานการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

  Principle of microbiology; type of microbes; microbial genetics and 

genetic engineering; optimized condition for microbial growth; roles of 

biogeochemical cycle in soil; activities and beneficial effect of microorganisms in 

agricultures: cropping and animal husbandry and practicing relevant to lecturing 

 

5002137 กีฏวิทยา                         3(2−2−5) 

                   Entomology  

  โครงสรางและระบบตางๆ ของแมลง วงจรชีวิต การสืบพันธุ การเจริญ นิเวศวิทยา 

อนุกรมวิธาน ความหลากหลายของแมลง วิธีการจัดเก็บและรักษาตัวอยางแมลง แมลงที่เปน

ประโยชน แมลงที่เปนโทษ และการจัดการแมลงศัตรู ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหา และศึกษา

นอกสถานที่ 

  Structure and organ system of insects, life cycle, reproduction, 

development, ecology, taxonomy and diversity of insects, collecting and preserving 

insects, beneficial and harmful insects and insect pest management, practical 

experiment relevant with cortical contents and field trip 
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5002201 ปฐพีวิทยา        3(2−2−5) 

Soil Science 

ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติของดิน การจัดการดินใหเหมาะสม 

ตอการปลูกพืช  ธาตุอาหารพืชและการจัดการอยางยัง่ยนื หลักการวิเคราะหดินและพืช มลพิษทางดนิ 

ปุยและการใชปุยที่มีประสิทธิภาพ การอนุรักษดินและน้ํา ชุดดินและความเหมาะสมตอการปลูกพืช 

การวางแผนการใชที่ดินอยางยั่งยืน การประยุกตใชเทคโนโลยีทางสารสนเทศทางดานปฐพีวิทยา 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Importance of soil; soil genesis; soil properties; proper soil 

management for cultivation; plant nutrients and sustainable management; principle 

of soil and plant analysis; soil pollution; fertilizer and use efficiency; soil and water 

conservation; soil types and suitability for plantations; sustainable soil management 

plan; and application of information technology in soil science; practicing relevant to 

lecturing 

 

5003107  สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร                  3(2−2−5)  

Statistics and Experimental Designs in Agriculture 

พื้นฐานการคํานวณคาทางสถิต ิการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะหความแปรปรวน

เบื้องตน หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วางแผนการทดลองทางการเกษตรแบบตาง ๆ 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 

การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของทรีตเมนต และการวิเคราะหขอมูลในกรณีที่คาสังเกตสูญหาย ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Basic of statistics calculation, hypothesis testing, preliminary analysis 

of variance. Principles of experimental designs; random sampling; agriculture 

experimental designs in difference types; statistical data analysis. The conduction of 

statistical package program for result analysis and conclusion. Comparison of 

treatment mean values, missing data analysis and practicing relevant to lecturing 
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5003109 หลกัการปรบัปรุงพันธุพืช       3(2−2−5)  

Principles of Plant Breeding 

หลักและวิ ธีการในการปรับปรุงพันธุพืช  โดยวิธี ผสมพันธุ  คัด เลือกพัน ธุ  

การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

An introduction to plant breeding with emphasis on genetic; 

application of various biotechnologies, other appropriate technologies on plant 

breeding and practicing relevant to lecturing 

 

5003112 การวจิยัทางการเกษตร        3(2−2−5)  

Agricultural Research  

การศึกษาคนควาหัวขอหรือปญหาทางดานเกษตรศาสตรในระดับปริญญาตรี  

เรียบเรียงเขียนรายงานและนําเสนอโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัยในรูปแบบการทดลองเพื่อเปนการ

พัฒนาความรูหรือสรางองคความรูใหม เขียนรายงาน อภิปรายและสรุปผลการวิจัย นําเสนอผลงาน 

Study and research in topics or problems in agriculture at the 

bachelor’s degree level; compile into a written and presentation report proposal, 

conducting experiment and research for developing or building new knowledge; 

written report; discussion and conclusions; oral presentation 

 

5003113 การปฏิบัติงานภาคสนามทางการเกษตร          1(90)  

Field Practicum in Agriculture 

ปฏิบัติงานภาคสนามที่เก่ียวของกับงานทางดานการเกษตรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย นําความรูทางการเกษตรมาประยุกตใชในงานเตรียมพ้ืนที่ เตรียมเมล็ดพันธุ เตรียมตน

กลา ขยายพันธุพืช ยายปลูกลงแปลง ทําปุยอินทรีย งานชางเกษตร การวางระบบน้ําเพื่อการเกษตร 

งานอารักขาพืช การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตวปก สัตวเล็ก  

สัตวเคี้ยวเอื้อง และประมง 

Field practicum in agricultural work on and off campus; applying 

agricultural knowledge for tillage, seed preparation, seedling preparation, plant 

propagation, transplanting, organic fertilizer preparation, farm mechanical, irrigation 

system management, crop protection, harvest and post - harvest, raising poultry, 

small animal, ruminant, and fishery 
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5003124 การเปนผูประกอบการและธุรกจิสตารทอัพทางการเกษตร             3 (2-2-5) 

 Entrepreneurship and Start up in Agriculture Business  

           แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการทางการเกษตร คุณลักษณะเฉพาะของ

ผูประกอบการทางการเกษตร การดําเนินกิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ 

การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ และกิจกรรมของการ

ประกอบการ ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Inspiration for being entrepreneur and doing startup in agriculture; 

qualification of agricultural entrepreneur; conducting entrepreneurial activities; 

awareness in business opportunities; business opportunity assessment; resource 

management; business model; and activities of entrepreneurship; practicing relevant 

to lecturing 

 

5003128 การถนอมและแปรรปูผลิตผลเกษตร                  3(2−2−5) 

Preservation and Processing of Agricultural Products  

ผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียภายหลังการเก็บเก่ียว 

ความหมายและความสําคัญของการถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรดวยวิธีตางๆ ปฎิบัติการที่เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

Products of agriculture, changes and deterioration after harvest, 

meaning and importance of the agri-products preservation and processing, 

procedures of the agri-products processing and practicing relevant to lecturing 

 

5003138  การจัดการศัตรูพืช        3(2−2−5) 

Pest Management 

ความหมายและความสําคัญของศัตรูพืช การจําแนกประเภทของศัตรูพืช โรคพืช 

แมลงศัตรูพืช วัชพืช ไร และศัตรูพืชอ่ืน ๆ การระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายที่เกิด

จากศัตรูพืช หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เทคนิคการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมในสภาพ 

ปจจุบัน ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Definition and importance of agricultural pests. Classification of pests; 

plant diseases, insect pests, weeds, mites, and other animals. Pests Epidemic, 

damage assessment caused by Pests, Principles for prevention and eradication of 

pests. Appropriate pest prevention techniques in present state and practicing 

relevant to lecturing 
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5003801  ฟารมอัจฉริยะ           3(2-2-5) 

  Smart Farm 

  การพัฒนาและแนวโนมของเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะ หลักการของวงจรไฟฟา 

หลักการของอุปกรณเชื่อมตอ เคร่ืองรับรูตรวจจับ และเคร่ืองควบคุมที่โปรแกรมได การพัฒนาวงจร

ควบคุมในการผลิตทางการเกษตร การออกแบบและติดตั้งตัวระบบ IOT ทางการเกษตร ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

Development and trend of smart farm technology, principle of 

electrical circuit, principle of interface device, sensor device, and programmable 

controller and development of computer network controlling system in agricultural 

production the design and setting internet of things system for agriculture practicing 

relevant to lecturing 

 

5004111 สัมมนาทางการเกษตร        1(0−2−1) 

Seminar in Agriculture  

การศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลทางวิชาการเกีย่วกับวิทยาการใหมๆ  รวมทัง้

ปญหาตางๆ ที่เกีย่วของกับสาขาวิชาทีเ่รียนทั้งในประเทศไทยและ/หรือตางประเทศ เขยีนรายงาน

การนําเสนอ รายงานการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนา 

Literature review; data collection on topics related to major study in 

Thailand and/or foreign countries; report writing; presentation; discussion and 

conclusion of seminar 
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กลุมวชิาเน้ือหาเลือก 

 

5002115 หลักการขยายพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ        3(2−2−5) 

Principles of Plant Propagation and Seed Production  

อุปกรณและการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชนและ

ความสําคัญ เกี่ยวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยที่เก่ียวของกับการขยายพันธุพืช หลักการขยายพันธุพืช

ชนิดตางๆ ทั้งแบบใชเพศและไมใชเพศ การผลิตเมล็ดพันธุ  การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของ

เมล็ดพันธุหลัก การทดสอบความงอก ความแข็งแรง ความมีชีวิตของเมล็ด การประยุกตใช

เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมจํานวนตนพืช  และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

กับเน้ือหาบรรยาย 

Agricultural equipment and area preparation of plant propagation; 

benefits and importance of plant propagation; plant propagation factors; principles of 

plant propagation of various kinds of plants for both vegetative propagation and 

reproductive propagation; seeds production; storage condition and seeds quality, 

seeds germination testing, seeds vigor; seeds viability; application of various 

biotechnologies and other appropriate technologies to  proliferate plants and 

laboratory operations related content 

 

5002118  เกษตรอินทรีย                       3(2-2-5) 

  Organic agriculture 

ความสําคัญของเกษตรอินทรีย ความหมายและหลักการพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย 

แนวทางการจัดการดิน เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและการใชประโยชน การควบคุมศัตรูพืชสําหรับ

เกษตรอินทรีย ขอแนะนําในการเร่ิมตนเกษตรอินทรีย มาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรีย  

การผลิตพืชอินทรียและเมล็ดพันธุ การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และการตลาดเกษตรอินทรีย 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Importance of organic agriculture; definition and approach of organic 

agriculture; soil management; production technique and usage of organic fertilizers; 

pest management for organic agriculture, recommendations for beginning organic 

agriculture; organic standards and certification; production of organic plants and 

seeds; post harvesting process and post-harvest practices, and organic marketing; 

practicing relevant to lecturing 
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5002121 การผลิตเห็ด        3(2−2−5)  

Mushroom Production  

ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยา

ของเห็ด การจัดแบงประเภทเหด็ สภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด 

การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเห็ดตามหลักเกษตรอัจฉริยะ เห็ดพิษ การถนอมและ

การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

History of mushrooms cultivation; benefits and importances of 

mushrooms; biology of mushrooms; mushrooms classification; environment related 

to mushrooms cultivation; mushrooms cultivation methods; application of 

appropriate technologies to mushroom production with smart farm; poisonous 

mushrooms, preservation and processed mushroom products; practicing relevant to 

lecturing 

 

5002123 อุตุนิยมวทิยาการเกษตร               3(2-2-5) 

  Agricultural Meteorology  

 ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพื้นโลก บทบาทของสวนประกอบของ

บรรยากาศที่มีตอการเกษตร อุตุนิยมวิทยาและบทบาทสําคัญตอการเกษตร ภูมิอากาศของพืชและ

สัตว การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตอการผลิตพืชและสัตว การดัดแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ

อากาศเพ่ือการเกษตร การตรวจวัดองคประกอบอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ ความชื้น ลม รังสีดวงอาทิตย 

นํ้าฟา ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

  Relation between atmosphere and earth; role of atmosphere 

components on agriculture, meteorology and its important roles on agriculture, 

weather of crops and animals, climate change that affects crop and animal 

production, weather forecast for agriculture, measurements of meteorology 

components, temperature, moisture, wind, radiation, precipitation; practicing relevant 

to lecturing 

 

 

 

 

 

 

 



99 

  

5002126 หลักการจัดการฟารม          3(2-2-5)  

Principles of Farm Management  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกษตร นิยามและความสําคัญของหลักการจัดการฟารม  

การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการจัดระบบฟารมตามหลักเกษตรอัจฉริยะ วิธีการศึกษา

วิเคราะหตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การใชเคร่ืองมือวิเคราะหทางเลือกเพ่ือสราง

ประสิทธิภาพการผลิต ตนทุน กําไร การวางงบประมาณและการวางแผนดานการเงินของฟารม

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The theory of agriculture economics; definition and importance of 

principles farm management; application of appropriate technologies on farming 

system management with smart farm; methods for analyzing production costs; 

production efficiencies; the use of analysis tools an alternative to a performance of 

production; costs, profits; budgeting and financial planning; practicing relevant to 

lecturing 

 

5002129 การตลาดผลิตผลทางการเกษตร         3(2-2-5)  

Agriculture Marketing 

ระบบการตลาดสินคาเกษตร สภาพแวดลอมทางธุรกิจการเกษตร หนาที่การตลาด 

การแบงสวนทางการตลาด ตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภคและตลาดองคกร สวนประสมทางการตลาด ตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนับสนุน

การสื่อสารการตลาด ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดผลิตผลทางพืชและปศุสัตว นโยบายของ

รัฐบาลในการควบคุมตลาดผลิตผลทางพืชและปศุสัตว การวิเคราะหระบบการตลาดผลิตผลทางพืช

และปศุสัตวทีส่ําคญัของไทยและระหวางประเทศ การจัดการความเสี่ยงของผูผลิต ผูแปรรูป และผูคา

ผลิตผลทางการเกษตร ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Agricultural marketing system; agricultural business environment; 

marketing functions; market share; target market and market positioning; consumer 

buying behavior; corporate marketing behavior; marketing mix; business cost; 

technology in marketing communications; problems and obstacles in agricultural 

products development both cropping and animal husbandry production; government 

policy related marketing control in cropping and animal husbandry production; 

analysis of market system of important plant and animal products in Thailand and 

other countries; risk management of agricultural producers, processing and products 

seller; practicing relevant to lecturing 
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5002136 เกษตรธรรมชาติ         3(2−2−5)  

Natural Agriculture 

บทนํา ความสําคัญและแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ การจัดการดิน

อยางยั่งยนื การจัดการจุลภูมิอากาศในฟารม การผลิตและการใชประโยชนจากปุยอินทรียอยางยั่งยืน 

การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน การใชประโยชนวัสดุเหลือใช

จากการเกษตรและครัวเรือนเพ่ือการทําเกษตรธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประยุกตใช

เกษตรธรรมชาติเพื่อสรางอาชีพ สรางเมืองสีเขียว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมและ

สิ่งแวดลอม ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

Introduction, importance, and approach of natural agriculture; soil and 

its management; micro-climate management in farm; production technique and 

sustainable application of organic fertilizers; principles of integrated agricultural 

systems; chemical-free pest controls; utilization of agricultural wastes and household 

for natural agriculture and eco-friendly environment; application of natural 

agriculture for careers building, building green cities, and environment and natural 

resources conservation; practicing relevant to lecturing  

 

5002202 ความอุดมสมบูรณของดิน      3(2−2−5)  

Soil Fertility  

ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารพืชและความเปนประโยชน 

ความสัมพันธุของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุอาหารพืช การปรับปรุงดิน

เพ่ือการปลูกพืช ปญหาเก่ียวกับความอุดมสมบูรของดินในประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา

อยางยั่งยืน ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Controlling factors of plant growth; plant nutrient and benefits; 

relationship between nutrients and plant growth; nutritional deficiency symptoms; 

soil improvement for cropping; soil fertility problems in Thailand and sustainable 

solutions; practicing relevant to lecturing 
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5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลนิทรยีดิน         3(2−2−5) 

Biodiversity of Soil Microorganisms   

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  จุลินทรีย  อาหาร

และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  บทบาทของจุลินทรียดนิตอการสลายตัวของอินทรียวัตถุ จุลินทรีย

ที่ยอยอินทรียสารโมเลกุลใหญ การแปรสภาพไนโตรเจน การแปรสภาพธาตุอาหารอ่ืนๆ การควบคุม

ทางชีวภาพ การแปรสภาพของไฮโดรคารบอนและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ปฏิบัติการเกี่ยวของ

กับภาคบรรยาย 

Definition and importance of microbial biodiversity; microorganisms; 

media and microbial growth; role of soil microorganisms on composting; nitrogen 

fixation; nitrogen transformation; transformation of other nutrients; biological control; 

transformation of hydrocarbons and pesticides; practicing relevant to lecturing 

 

5002206 การอนุรักษดินและนํ้า        3(2−2−5) 

Soil and Water Conservation  

ความตองการนํ้าของพืช ความสัมพันธระหวางดินและนํ้า ความเสื่อมโทรมของดิน

และการพังทลายของดิน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน  แนวทางการอนุรักษดินและน้ํา 

ความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับการอนุรักษดินและน้ํา  และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ

ของดิน ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Water requirement of plants, soil-water relationship, soil degradation 

and erosion, factors affecting on soil erosion, soil and water conservation, relation 

between water management and soil-water conservation and soil fertility 

improvement; practicing relevant to lecturing 
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5002403 การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2−2−5) 

Ornamentals Production  

ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของไมดอกไม

ประดับ ปจจัยที่เก่ียวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชในการปลูก การประยุกตเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตไมดอกไมประดับตามหลักเกษตรอัจฉริยะ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจําหนาย การฝกปฏิบัติการผลิตไมดอกไมประดับ

ในหนวยงานภายนอก ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

The importance and benefit of ornamentals; ornamentals 

classification; ornamental production factors; agricultural equipment for cultivation 

care; application of appropriate technologies to ornamentals production with smart 

farm; cultivation care; harvest; postharvest; marketing and distribution; production of 

ornamental plants practice in external agency; practicing relevant to lecturing 

 

5002404 หลักการไมผล       3(2−2−5) 

Principles of Pomology 

การผลิตไมผล การจําแนกชนิดของไมผล โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆ ของไม

ผล ดอกและการออกดอก การติดผลและการเจริญของผล สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช พ้ืนที่

ปลูกไมผล การขยายพันธุ ระบบน้ําและการใหปุย การจัดการทรงตน และการตัดแตงก่ิง โรคและ

แมลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพของผลไมและการจําหนายผลผลิต 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Fruit production; taxonomy of fruits; structures and functions of fruit 

plants; flower and flowering; fruit set and development; plant growth regulator; fruit 

plantation areas; propagation; watering system and fertilizer application; training and 

pruning; plant pathogens and insects; harvest and postharvest technology; fruit 

qualities and distribution; practicing relevant to lecturing 
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5002405 การผลิตผกั         3(2−2−5)  

Vegetables Production  

ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนกชนิดของพืชผัก สรีรวิทยาการผลิต  

การประยุกตเทคโนโลยีในการผลิตผักรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสม เชน  ระบบไฮโดรโพนิกส  

แอโรโพนิกส และเกษตรอัจฉริยะ การเพาะเมล็ดและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ลักษณะ

ผิดปกติทางสรีรวิทยาของผัก การดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Benefit and importance of vegetables; vegetables classification; production 

physiology; application of appropriate technologies to vegetables production including the 

hydroponics or airoponics systems and smart farm; seed sowing and seed testing; 

physiological disorders; cultivation care, pest management; postharvest handling 

system; practicing relevant to lecturing 

 

5002702 อาหารและการใหอาหารสัตว           3(2-2-5) 

Feed and Feeding  

ประเภทและคุณคาทางโภชนาการของอาหารสัตว การประเมินคุณคาทาง

โภชนาการของ อาหารสัตวและการใชประโยชนของอาหารสัตวความตองการโภชนะของสัตว  

การประกอบสูตรอาหารสัตวกระบวนการผลิตอาหาร กฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Categories and nutritional value of the forage, rating nutrition, animal 

feed and utilization of feed nutrient requirement of its formula, the production of 

food law, feed law and feed quality control; practicing relevant to lecturing 

 

5002703 การฟกไขและการจัดการโรงฟก         3(2-2-5) 

Incubation and Hatchery Management  

คัพภะวิทยาของสตัวปก หลักและการปฏิบัตใินการฟกและการจัดการ การเก็บรักษา

ไขฟก การคัดเพศลูกสตัวปก การเลี้ยงดูสตัวปกในระยะแรกการทําพันธุประวัติของสัตวปก ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Epidemiology of avian embryos, principles and practices of hatching 

eggs and storage management, sexual selection of poultry babies, poultry rearing in 

the early stages of pedigree poultry, recording poultry life; practicing relevant to 

lecturing 
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5002803  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร          3(2-2-5) 

Agricultural Information Technology   

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกษตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเว็บเพื่อการเกษตร ระบบสารสนเทศใน

สํานักงาน  ความรูพ้ืนฐานการใชโปรแกรมสําเร็จเพ่ืองานดานการเกษตร  ทิศทางของเทคโนโลยี

สารสนเทศทางดานการเกษตร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Information technology use in agriculture, information technology 

management, computer hardware and software management, web technology for 

agriculture, information systems in office, basic of using program for agriculture area, 

tend of agricultural information technology; practicing relevant to lecturing   

 

5002805  เทคโนโลยีนวัตกรรมวสัดุเครือ่งปลูกพืช        3(2-2-5) 

Innovative Plant Growth Media Technology 

ประเภทของวัสดุปลูก คุณสมบัติของวัสดุปลูกแตละชนิด การเลือกใชวัสดุปลูกให

เหมาะสมกับชนิดพืช และการเลือกวัสดุปลูกเพ่ือปลูกพืชแบบตางๆ การใชเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสม

เพ่ือการใชวัสดุเคร่ืองปลูกพืชใหมีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือประยุกตใชในการปลูกพืชรูปแบบตางๆ  

ใหเหมาะสม ทั้งที่ใชดินและไมใชดินรูปแบบตางๆ เชน ระบบไฮโดรโพนิกสหรือแอโรโพนิกส  

การเลือกใชวัสดุปลูกที่หลากหลาย การนําวัสดุปลูกชนิดตางๆ มาผสมกันเพ่ือใหใชใหเหมาะสมกับ 

แตละวัตถุประสงคในการปลูกพืช องคประกอบของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืช 

แตละชนิด การจัดการระบบการใหน้ําและธาตุอาหารที่เหมาะสม ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

 Types of planting materials, properties of each planting material, 

selection of suitable planting materials for crops; and selection of planting materials 

for different plant cultivation, using of other appropriate techniques for higher 

efficiencies of growing plant in different techniques both soil and soilless culture 

such as: hydroponic or aeroponics culture; selection of various planting materials, 

using mixtures of various planting materials for different purposes of planting crop; 

suitable composition of nutrient solutions for each crop, appropriated management 

of irrigation systems and nutrients; practicing relevant to lecturing  
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5003110 เกษตรกรรมย่ังยืน        3(2−2−5) 

  Sustainable Agriculture 

ความสําคัญของเกษตรกรรมยัง่ยนื ความหมายและหลักการพ้ืนฐานของเกษตรกรรม

ยั่งยืน แนวทางการจัดการดิน และปุย การใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  

การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน รูปแบบของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน วัสดุธรรมชาติและการใช

ประโยชนทางการเกษตร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Importance; definition and approach of sustainable agriculture; soil 

and fertilizers and their management; utilization of biodiversity and conservation; 

integrated pest management; types of sustainable agriculture; natural materials and 

agricultural utilizations; practicing relevant to lecturing 

 

5003116 หลักธุรกิจการเกษตร      3(2−2−5) 

  Principles of Agriculture Business    

ความหมาย ความสําคัญและประเภทของธุรกิจเกษตร องคประกอบของธุรกิจ

เกษตร สินเชื่อเพ่ือการเกษตร  ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร  ปญหาธุรกิจเกษตร  การทํา

ธุรกิจเกษตรออนไลน ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

The meaning and importance of agriculture. The composition of loans 

to agriculture and agribusiness. Considerations in agricultural investment. Agricultural 

issues; agricultural business online; practicing relevant to lecturing 
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5003117 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชเพื่อการเกษตร      3(2−2−5) 

Plant Tissue Culture in Agriculture  

ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช การเตรียมหองปฏิบัติการ 

และเคร่ืองมือในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืช

สําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ

อวัยวะของพืช เพ่ือนํามาใชประโยชนดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดานการคา และดาน

อุตสาหกรรมการเกษตร ปฏิบัติการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ปฏิบัติการเตรียม

ชิ้นสวนพืช ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และอวัยวะพืช ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกลวยไม  

Definition and benefits of plant tissue culture; laboratory preparation 

and equipment; media; explants preparation for plant tissue culture; plant tissue 

culture procedure; tissues culture and organs techniques benefits for plant genetic 

conservation, economy and agricultural industry; media preparation laboratory for 

plant tissues culture; explants preparation laboratory; plant tissue culture and plant 

organ culture laboratory; orchid tissue culture laboratory 

 

5003119   การจัดสวนและการตกแตงสถานที่       3(2-2-5) 

Landscape and Gardening   

ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและการตกแตงสถานที่ ทฤษฎีและ

องคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบ ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน

ประเภทตางๆ องคประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัดสวนและการตกแตงสถานที่ การเลือก

วัสดุและพรรณไม วิธีการปลูกหญาและพรรณไมในสวน  การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจาย 

ในการจัดสวนและการตกแตงสถานที่ ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance and benefits of landscaping and site furnishings. The 

theory and the art of drawing and garden design. This type of gardening and 

landscaping principles of different types of landscaping elements. The landscaping 

and site furnishings. The selecting of materials and plants How to plant grass and 

trees in the garden, maintenance, the calculating on cost of landscaping and 

gardening; practicing relevant to lecturing 
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5003120 สรีรวทิยาพืชปลกู              3(2-2-5) 

Crop Physiology 

 หลักสําคัญทางสรีรวิทยาที่กําหนดการใหผลผลิตของพืชปลูกซ่ึงเนนการอธิบาย 

เมื่อพืชอยูเปนกลุมมากกวาการอธิบายเม่ือพืชอยูเปนตนเดี่ยว การวัดการเติบโตและการพัฒนาของพืช

ปลูกเม่ือพืชอยูเปนกลุม การวัดคาแสงตกกระทบที่กลุมพืชนําไปใช กระบวนการสังเคราะหแสง 

ทั้งระดับเมื่อพืชอยูเปนตนเดี่ยวและเมื่อพืชอยูเปนกลุม การนําคารโบไฮเดรตที่ไดจากการสังเคราะห

แสงไปใชในกระบวนการหายใจ การเติบโต และสรางผลผลิต ปฏิสัมพันธระหวางพืชปลูกและ

สิ่งแวดลอม ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

   Physiological basis of crop yield determination with emphasis on 

canopy level rather than single plant level; measurements of crop growth and 

development at canopy level; measurement of captured solar radiation; 

photosynthesis at single plant level and canopy level; use of photoassimilates in the 

process of respiration, growth and yield formation, interactions between crop and 

environment; practicing relevant to lecturing 

 

5003125 การสงเสริมปศุสัตว          3(2-2-5) 

Livestock Extension  

ความสําคัญของงานปศุสัตว  หนวยงานที่เก่ียวของกับการผลิตปศุสัตว  ปญหาและ

อุปสรรคการสงเสริมปศุสัตว  หลักการวางแผนการสงเสริม  รูปแบบ  วิธีการ  การผลิตและใชสื่อ  

เทคนิคและกระบวนการสงเสริมปศสุตัวรวมทั้งการผสมผสานภมิูปญญาทองถิน่กับเทคโนโลยีสมัยใหม

เพ่ือการสงเสริม   ปศุสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

The importance of livestock, authorities involving in livestock 

production, problems and obstacles in promoting livestock, principles and  planning 

of promotion and production processes and uses of media, techniques and 

processes in promoting livestock and integration of local wisdom and modern 

technology for supporting livestock; practicing relevant to lecturing 
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5003127 เศรษฐศาสตรการเกษตร          3(3-0-6) 

Economics of Agriculture 

หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเกษตร และการประยุกตในการผลติทางเกษตร 

การตลาดการเกษตร การถือครองทีด่ิน ธนกิจการเกษตร และปญหาอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

   The principle of agricultural economics and its application to 

agricultural production. marketing, land tenure, credit and other related problems 

 

5003130 กฎหมายการเกษตร           3(3-0-6) 

  Agriculture Law  

กฎหมายเก่ียวกับการเกษตร กฎหมายเก่ียวกับพืช สัตว การชลประทาน และปจจัย

การผลิต  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน

การเกษตร 

Laws related to agriculture, laws regarding plants, animals, irrigation 

and production factors, law on agricultural land management and laws regarding 

agricultural institutions 

 

5003131 กฎหมายปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืช       3(3-0-6) 

  Forestry, Wildlife, Fishery and Plant Variety Laws  

แนวคิด และหลักกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืช  

และกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคุมครองปาไม สัตวปา ประมง และ

พันธุพืช การคุมครองปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืชระหวางประเทศ ระบบการคุมครองปาไม 

สัตวปา ประมง และพันธุพืชตามกฎหมายไทย บทบาทของภาครัฐในการใหความคุมครองและการ

บังคับใชกฎหมาย 

Concepts and principles of laws related to forest, wildlife, Fishery and 

Plant Variety Laws and case study. Concepts and theories of forest, wildlife, Fishery 

and plant protection, international forest, wildlife, Fishery and plant variety 

protection. Forest, wildlife, Fishery and plant protection under Thai law. The 

government role in legal protection and enforcement 
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5003132 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาทางการเกษตรและมาตรฐานสินคาเกษตร      

            3(3-0-6) 

Laws of the Development of Agricultural Goods and Agricultural  

Products 

ประโยชนและความสําคัญของมาตรฐานสินคาเกษตร หลักทั่วไปของกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินคาเกษตร กฎหมายเก่ียวกับปจจัยในการผลิต การตลาดและการควบคุม

คุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหาร มาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับสินคาทางการเกษตรและ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

Benefits and significance of Agricultural Products. General legal 

principles of agricultural product development. Laws regarding production input, 

marketing, quality food control and food standards; international standards of 

agricultural products, and other related legislation 

 

5003203 เทคนิคและการใชดิน−ปุย−นํ้า       3(2−2−5)  

Utilization Techniques of Soil, Fertilizer and Water  

บทบาทของดิน ปุย นํ้า ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมินความอุดม

สมบูรณของดิน การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใช ปุ ยและผลตกคางนํ้าในดิน  

ความตองการนํ้าของพืช เทคนิคการใหนํ้าและระบายน้ํา การจัดการความสัมพันธของดิน ปุย และน้ํา

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของดนิและเพ่ิมผลผลิตพืชที่มีความสําคัญของเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวของกับ

ภาคบรรยาย  

Role of soil-fertilizer-water in development of agricultural technology, 

evaluation of soil fertility, tillage and soil improvement, irrigation and drainage 

techniques, management of soil and water association for increasing soil quality and 

crop productivity of economic crops; practicing relevant to lecturing 
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5003204 เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ      3(2−2−5) 

  Techniques of Organic Fertilizers and Biofertilizers Production  

ความสําคัญของปุยอินทรียและปุยชีวภาพในการเกษตร ประโยชนของปุยอินทรีย

และปุยชีวภาพ  ชนิดของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ การประยุกตใชปุยอินทรียและชีวภาพในระบบ

เกษตรอินทรียและเกษตรกรรมยั่งยนื การผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพในระดับครัวเรือน ชุมชนและ

อุตสาหกรรม  การเก็บรักษาอยางถูกวิธี  ผลงานวิจัยดานการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

ในการเกษตร และแนวทางการสงเสริมการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพในชุมชนเพื่อการพ่ึงพา

ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance of organic fertilizer and biofertilizers in agriculture; 

benefits of organic fertilizer and biofertilizers; type of organic and biofertilizers; 

application of organic fertilizer and biofertilizer in organic agriculture and sustainable 

agriculture; production in community and industry scale; techniques and application 

of organic and biofertilizers suitable for cropping and preservations; research in 

organic fertilizers and biofertilizers production in agriculture; and guidelines for 

promoting organic and biofertilizer production in communities for self-sufficiency in 

accordance with the sufficiency economy principles; practicing relevant to lecturing 

 

5003302 พืชอาหารสัตว           3(2-2-5) 

Forage Crops  

ความหมายและความสําคัญ  ประเภทและชนิด  ลักษณะทางพฤกษศาสตรคุณคา

ทางอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต  หลักการปลูกสรางและการจัดการ การใชประโยชน  

การเก็บถนอมรักษาและการแปรรูป  รวมทั้งการขยายพันธุและผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Definitions and importance; types and categories botanical nutritional 

values, factors affecting growth; building and management principles; utilization, 

preservation, treatment and processing; breeding and seed production of animal 

feed; practicing relevant to lecturing 
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5003303 พืชน้ํามัน           3(2-2-5) 

   Oil Crops 

สถานการณและแนวโนมทางการตลาด ความหมายและความสําคัญของพืชนํ้ามัน 

พันธุและการปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การปลูกและการจัดการแปลงพืชน้ํามัน การเก็บเก่ียวและ

การแปรรูป การใชประโยชนจากพืชนํ้ามัน ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Circumstance and tend on marketing, definition and importance of oil 

crops, variety and plant breeding; propagation planting and management of oil crops; 

harvesting and processing, utilization, marketing and downstream industries of oil 

crops; practicing relevant to lecturing  

 

5003304 การผลิตยาง         3(2−2−5) 

Rubber Production  

ความสําคัญของการผลิตยางและผลิตภัณฑ สถานการณและนโยบายการผลิตยาง 

การตลาด ประวัติและการแพรกระจายพันธุ พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธ ุ เทคโนโลยีการผลิต

ยางอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การแปรรูปนํ้ายางและผลิตภัณฑยาง และการประยุกต

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพ่ือการผลิตยางตามหลกัเกษตรอัจฉริยะ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑยางตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance of manufacturing and rubber products, circumstance 

and para rubber policy; marketing; latex plants; history and distribution of para 

rubber trees; genetic and breeding techniques; suitable conditions for planting; 

sustainable technology and eco-friendly of para rubber plantation; rubber processing 

and rubber products; application of appropriate technologies to rubber plant 

production with smart farm; guidelines for rubber product development in 

accordance with the sufficiency economy; practicing relevant to lecturing 
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5003405 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร     3(2−2−5)  

Spices and Medicinal Plants 

ความหมายและประโยชนของพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร

ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการผลิต พืชสมุนไพร 

ที่ใชในทางการแพทย การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรตาม

หลักเกษตรอัจฉริยะ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดและการจัดจําหนาย 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Definition and benefits of spices and medicinal plants; importance of 

economic spices and medicinal plants; botany and suitable productivity condition; 

medicinal plants; application of appropriate technologies to spices and medicinal 

plants production with smart farm; maintaining practice; harvesting; processing; 

marketing and distribution; practicing relevant to lecturing 

  

5003502 การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร         3(2-2-5) 

Agriculture Machinery Management   

สภาวะการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางผลผลิตและ

ระดับของการใชเคร่ืองจักรกลเกษตร การคํานวณเวลาและตารางการทํางาน ระบบการหมุนเวียน 

การใชเคร่ืองจักรกลเกษตร การวิเคราะหคาใชจาย คาเสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะคืนทุน 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Conditions of use of agricultural machinery in Thailand. The 

relationship between productivity and the level of mechanization of agriculture. The 

calculation of time and work schedule. The current system of agricultural 

mechanization. The cost analysis Depreciation Breakeven and payback period; 

practicing relevant to lecturing 
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5003504 เทคโนโลยกีารใหนํ้าแกพืช         3(2-2-5) 

Irrigation Technology       

ความสัมพันธของดิน นํ้า พืชหลักการและการประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

ใหน้ําแกพืชตามหลักเกษตรอัจฉริยะ แหลงนํ้า การวางแผนผังการใหนํ้า เคร่ืองมือและอุปกรณในการ

ใหน้ํากับพืช ความกาวหนาของการใหนํ้าแกพืช การออกแบบระบบการใหนํ้าแกพืช ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The relationship of soil, water, plants, principles and application of 

appropriate technologies of irrigation with smart farm; source of water supply; 

irrigation water to the plant layout irrigation; tools and equipment to provide water 

to the plants. The progress of the water the plant. The design a system to provide 

water to the plant; practicing relevant to lecturing 

 

5003601 หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน       3(2-2-5) 

Principles of Integrated Agriculture Extension    

 ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 

ปรัชญา หลักการของการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน วิธีการสงเสริมแบบผสมผสานที่เหมาะสม 

การวางแผนและการประเมินผลในงานสงเสริมการเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ

สงเสริมการเกษตร การฝกปฏิบัติเปนนักสงเสริมวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ปฏิบัติการเก่ียวของกับ

ภาคบรรยาย  

Definition, importance, and scope of integrated agriculture extension, 

philosophical; principles of integrated agricultural extension; methods of Integrated 

agriculture extension; planning and evaluation in agriculture extension; problems, 

obstacles, and solutions in agriculture extension and practicing on the job as 

agricultural extensionist; practicing relevant to lecturing 
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5003602   การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร        3(2-2-5) 

Community Development and Agriculture Development 

  ความสําคัญและความเปนมาของการพัฒนาหลักการพัฒนาชุมชนและการ

พัฒนาการเกษตร วิธีการและกระบวนพัฒนา การพัฒนาแบบมีสวนรวม ตลอดจนกระบวนการพัฒนา

ที่จะกอใหเกิดความความยั่งยืนในดานการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร ปญหาอุปสรรคใน

การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Importance and story of the principles of community development 

and agricultural development. The method and procedure development 

participatory development. The development process will give rise to sustainable 

community development and agricultural development. Problems in community 

development and agricultural development; practicing relevant to lecturing 

 

5003704 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก         3(2-2-5) 

Poultry Production Technology  

ประโยชนและความสําคญัของสัตวปก ปญหาและแนวทางแกปญหาเก่ียวกับสัตวปก 

ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือกการผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู อาหาร

และการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรคสัตว ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดานการ

ประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และการใหอาหารสัตวปก ปฏิบัติการเกี่ยวของ

กับภาคบรรยาย  

The benefits and importance of poultry, problems and possible 

solutions regarding poultry, category and types of poultry, selective breeding, housing 

and equipment, feed and feeding, prevention and treatment of animal diseases, 

practices in improving skills to create food recipes and food combining, and poultry 

feeding; practicing relevant to lecturing 
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5003705 เทคโนโลยีการผลิตสุกร          3(2-2-5) 

Swine Production Technology  

ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุ

และการปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตางๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตางๆ 

อาหารสุกร การทําทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปญหาการเลี้ยงสกุรและแนวทาง

ในการแกปญหาสําหรับเกษตรกรผูเลีย้งสุกร ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะความรูในดานการประกอบสูตร

อาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ และการใหอาหารสุกร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

The benefits and importance of raising pigs, type and breeding swine, 

selective breed and breeding, swine different management systems, rearing swine in 

various stages of swine feed to make records, disease and sanitation marketing 

problems for swine and the solutions for farmers raising swine practices improving  

skills, knowledge, expertise in assembling recipes for mixing food, manage caring and 

feeding swine; practicing relevant to lecturing 

 

5003706 เทคโนโลยกีารผลิตสัตวเคี้ยวเอือ้ง        3(2-2-5) 

Ruminant Production Technology 

ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง พันธุสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หลัก

และวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารม อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให

อาหาร การจัดการฝูง การทําทะเบียนประวัติการจดบันทึกตางๆ การตลาด ปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มทักษะ

ความรูในดานการประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และการใหอาหารสัตวเคี้ยว

เอื้อง ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance and benefits of ruminant, breeding ruminant and 

procedures for the selection and mating systems, farm management, feed and 

feeding, ruminant management, making up history recorded, the marketing of 

ruminant, increase knowledge in the field of feed formulation, and feeding ruminant; 

practicing relevant to lecturing 
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5003707 โรคสัตวและการอภิบาล          3(2-2-5) 

Animal Diseases and Sanitation 

โรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการปศุสัตว รวมทั้งโรคพยาธิที่สําคัญ สาเหตุ ระยะฟกตัว  

การระบาด อาการ วิธีการตรวจ การรักษา การปองกันและการกําจัดโรคที่สําคัญพระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคระบาดสัตวปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Various diseases occurring in the livestock industry including important 

Helminthic disease, cause, incubation period, outbreak, symptom, diagnosis, 

prevention, important disease elimination, and Animal Epidemics Act; practicing 

relevant to lecturing 

 

5003802 เกษตรเชิงสรางสรรค               3(2-2-5) 

Creative Agriculture 

แนวคิดและความสําคัญของเกษตรเชิงสรางสรรค แนวคิดการสรางเกษตรเชิง

สรางสรรค เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือการผลติอาหาร เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือภมิูทัศนและการจัดการ

สิ่งแวดลอม เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือพลังงานและ

สังคมเมืองสีเขียว การออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิงสรางสรรค ปฏิบัติการ

เกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Concept and importance of creative agriculture, concept of creation in 

creative agriculture, creative agriculture for food production, creative agriculture for 

landscape and environmental management, creative agriculture for ecotourism, 

creative agriculture for green energy and green city, design and presentation of 

creative agriculture project; practicing relevant to lecturing 
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5003806  การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตร       3(2-2-5) 

Computer Simulation in Agriculture  

นิยามและขอบเขตของการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตรกรรม

การออกแบบการทดลองการเก็บขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการกําหนดแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ขั้นตอนวิธีและเทคนิคการแกปญหา การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองและการ

ปรับความแมนยําของผลลัพธ แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช และแบบจําลองระบบฟารม การ

ประยุกตใชแบบจําลองพยากรณ ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The definition and scope of simulations with computer equipment. 

Trial design collection of data for modeling. The determining the mathematical 

model algorithms and technical solutions. To determine the accuracy of the models 

and the accuracy of the results. The model of plant growth. and a model farm 

system the application of predictive modeling; practicing relevant to lecturing 

 

5003807  เทคโนโลยโีรงเรือนและสถานเพาะชํา           3(2-2-5) 

Greenhouse and Nursery Technology 

 เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะชําพืชสวน ไดแก พืชผัก ไมดอก ไม

ประดับเพ่ือการคา โครงสรางพ้ืนฐานและการดําเนินการในโรงเรือน การควบคุมสภาพปจจัย

สิ่งแวดลอม การออกแบบการสราง การวางระบบควบคุมภายในโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิ การ

ใหน้ํา และปุย ระบบการระบายน้ํา ระบบการระบายอากาศ การปลูก การอนุบาลตนกลา การดูแล

รักษา ที่มีผลกระทบตอกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรงเรือนเชงิ

ธุรกิจ ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

Technology of greenhouse and nursery management such as 

vegetable, flowering and ornamental plants; infrastructure and management in 

greenhouse and nursery, controlling environmental factors, building design; setting 

indoor controlling system including temperature, watering, and fertilizer application, 

drainage system, ventilation system, planting, seedling nursery and care affecting 

physiology of crop and crop growth and development; business greenhouse 

management; practicing relevant to lecturing 
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5003808  เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการฟารมอจัฉริยะ                         3(2-2-5) 

  Agricultural Economics and Smart Farm Management 

 ระบบเศรษฐศาสตรการเกษตรและกระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บขอมูลและการ

ทําบัญชีเพ่ือประเมินธุรกิจฟารม การวิเคราะหการลงทุนและการวางแผนงบประมาณ การจัดฟารม

ภายใตเงื่อนไขของความเสี่ยง กลยุทธในการลดตนทุนโดยคํานึงถึงสมดุลทางธรรมชาติทั้งในรูปแบบ

ของฟารมเล็กและระบบธุรกิจฟารม เทคนิคการเก็บขอมูลปฐมภูมิที่เก่ียวของกับการใชตัวตรวจวัด

หรือการบันทึกขอมูลจากพ้ืนที่จริง โดยมีการพิจารณาปจจัยเงื่อนเวลาประกอบ การจัดระบบและการ

แยกประเภทขอมูล การคาดการณจากขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมเพ่ือสรางแบบจําลองสําหรับการทํานายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มี

ผลกระทบตอการผลิต และการระบาดโรคในฟารม ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

Agricultural economics system and decision-making process, data 

management and managerial accounting for farm business assessment, investment 

analysis and budget planning, farm management under risk, cost reduction strategies 

considering natural balance both small farm type and farm business system; 

technique of collecting primary data relating to detectors or area based data 

collection; data management and classification; estimation from primary data; data 

analysis and synthesis with program for creating model to predict crop yield, weather 

and natural disaster affecting farm production; practicing relevant to lecturing 

 

5003810 การประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชันสําหรับเกษตรกรยุคใหม   3(2−2−5) 

Mobile Application for New Generation Farmers  

ความหมายของแอปพลิเคชันประเภทของแอปพลิเคชันสําหรับเกษตรกรรุนใหม 

การใชประโยชนในการเกษตรในการผลิตพืชและสัตว การวางแผน คํานวณตนทุนการผลิตสินคา

เกษตร การจัดการดิน นํ้าและปุย การอารักขาพืช การแปรรูป การตลาด แอปพลิเคชันสําหรับ

เกษตรกรทั้งในและตางประเทศผานระบบคอมพิวเตอรและสมารทโฟน  ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาค

บรรยาย 

Definition of mobile apps; types of applications for new generation 

farmers; utilization in agriculture for cropping and animal husbandry production; 

intelligent farm planning; agricultural production cost calculation; soil, water, and 

fertilizer managements; plant protection; processing; marketing; mobile application 

for Thai and International farmers through computer systems and smartphones; 

practicing relevant to lecturing 
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5004122 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว       3(2−2−5)  

Postharvest Technology  

ความสําคัญ เซลลและโครงสรางของเซลล การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทาง

ชีวเคมีและชีวฟสิกสเก่ียวกับการแก การสุก การเสื่อมสภาพของผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว การ

สูญเสียหลังการเก็บเก่ียว โรคและแมลงหลังการเก็บเก่ียว การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การขนสง และการบรรจุหีบหอ กฎหมายทางการเกษตร 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The importance of postharvest technology, characteristics and structure 

of horticultural; biochemical and biophysical changes related to aging; maturity, and 

degeneration in postharvest horticultural product; postharvest losses; postharvest 

pests and diseases; application of appropriate technologies for postharvest handling 

system; storage; transportation; packaging; agricultural law; practicing relevant to 

lecturing 

 

5004136  กิจกรรมทางการเกษตรกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ     3(3-0-6) 

Agricultural Activities and Climate Change  

ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กาซเรือนกระจก แหลงกาซเรือน

กระจกจากการเกษตร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตภาคเกษตร     

แนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร  

Meaning of climate change; greenhouse gases; sources of greenhouse 

gases from agriculture; effect of climate change on agricultural production; guidelines 

for reducing impacts from climate change in agriculture  

 

5004304 พืชไรเศรษฐกจิ         3(2−2−5)  

Economic Crops 

พืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและดิน

ที่เหมาะสม การเขตกรรม และการเก็บเก่ียว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิตและ

แนวทางในการแกไข ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The most important economic crops; their significance; production 

area, suitable soils and climates; cultural practices and harvest requirements; 

including utilization; production problems and solutions; practicing relevant to 

lecturing 
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5004404 พืชสวนเศรษฐกจิ                    3(2-2-5) 

  Economics Horticulture 

 พืชสวนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและ

ดินที่เหมาะสม การเขตกรรม และการเก็บเก่ียว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิตและ

แนวทางในการแกไข ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

The most important economic horticulture; their significance; 

production area, suitable soils and climates; cultural practices and harvest 

requirements; including utilization; production problems and solutions; practicing 

relevant to lecturing 

 

5004809  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตผลทางการเกษตร    3(3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management  for Agri-Products 

ความหมายของโลจิสติกส หลักการจัดการโซอุปทานสําหรับผลิตผลทางการเกษตร 

ความสําคัญของโลจิสติกส การจัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การบรรจุภัณฑ 

การขนสง การบริการลูกคา การกระจายสินคา  

Meaning of logistics; principle of supply chain management for       

agri-products; importance of logistics; procurement, purchasing; inventory 

management; manufacturing; packaging; transportation; customer service; physical 

distribution 
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กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกจิศึกษา 

 

5004114       เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร             1(90) 

  Preparation of Field Experience in Agriculture 

เตรียมความพรอมของผู เ รียนในดานวิชาชีพเกษตรใหมีความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะของนักวิชาชีพการเกษตร โดยการฝกประสบการณวิชาชีพในมหาวิทยาลัย กอนฝก

ประสบการณภายนอก 

Preparation before field experience in agriculture 1; with emphases on 

practices of basic plant science management, animal science, aquaculture science 

and food technology or related fields of study 

       

5004115  เตรียมสหกจิศึกษา             1(90)

  Pre-Cooperative Education 

  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก

สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะที่

จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; 

relevant rules and regulation of Cooperative Education; basic knowledge and 

techniques in job application; workplace selection; method of writing application 

letter; job interview; basic knowledge and skills needed for working in workplace; 

quality management system; project or product presentation techniques; academic 

report writing; personality development; ethic and code of conduct in profession 

before practicing in workplace 
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5004134 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร        6(540) 

Field Experience in Agriculture  

การฝกปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับอาชีพการเกษตรในสถานที่ประกอบการที่เปน

หนวยงานของรัฐโดยไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ

และทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานในสถานที่ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองใน

ดานการคิดอยางเปนระบบ การสังเกตการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวางแผนการทํางาน การ

เก็บขอมูลการวิเคราะหและการประเมิน ทําใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการและตลาดแรงงาน จัดทําและนําเสนอเปนรายงานการปฏิบัติงาน 

Internships in agricultural fields in government organizations approved 

by the department for one semester via the collaboration between the university 

and organizations for students practice in improvement of academic knowledge and 

working, thinking system, observation, decision, skills in planning, data collection, 

analysis and evaluation, with the aims of improvement of the students ability for 

organization and labor market requirement 

 

5004135  สหกจิศกึษา       6 หนวยกิต 

  Cooperative Education 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยการ

จัดใหมี การเรียนในสถานประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงภายใตการ

ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติ

ที่ไดจากการศึกษาไปใช  ในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มี

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 

cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and 

workplace; theory and practice are applied in real situation as temporary employee 

at MOU workplace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  

หมวดวิชาวิชาแกน พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 และ 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 และ ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดมิ หมวดวิชาวชิาแกน พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

 

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ เปรียบเทียบ

(หนวยกติ) โครงสราง

หลักสตูรเดิม 

2559 

(หนวยกติ) 

โครงสราง

หลักสตูร

ปรับปรุง 

2563 

(หนวยกติ) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

  1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  1.2 กลุมมนุษยศาสตร 

  1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

       วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ไมนอยกวา 

30 

30 

10 

6 

6 

8 

30 

10 

6 

6 

8 

 

 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุมวิชาแกน 

  2.2 กลุมวิชาเนื้อหา 

     - วิชาเน้ือหาบงัคบั 

     - วิชาหาเลือก 

  2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ/ 

       หรือสหกิจศกึษา 

ไมนอยกวา 

84 

104 

12 

85 

52 

33 

 

7 

93 

12 

74 

56 

18 

 

7 

-11 

 

-11 

+4 

-15 

 

 

3 หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 6 6  

รวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา 

120 

140 129 -11 
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การเปรียบเทยีบหลักสตูร 

แสดงตามตารางขางลางน้ี 

 
ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

1) ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  Program in  

                   Agriculture 

 

2) ชื่อปริญญา 

   ภาษาไทย 

   ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

   ชื่อยอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

   ภาษาอังกฤษ 

   ชื่อเต็ม ; Bachelor of Science (Agriculture) 

   ชื่อยอ ; B.Sc. (Agriculture) 

 

3) วัตถุประสงคของหลักสูตร 

   หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรมีประสงคดังนี้ 

   3.1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติ

ตอวิชาชีพเกษตร 

   3.2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ทักษะ สามารถวิ เคราะหและ

แกปญหาดานการเกษตร สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได และ

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของทางการเกษตรเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางย่ังยืน  
    3.3) ผลิตบัณฑิตใหสามารถประกอบอาชีพดานการเกษตร และ/

หรือทํางานในหนวยงานราชการหรือเอกชนได 

 

1) ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science  Program in  

                   Agriculture 

 

2) ชื่อปริญญา 

   ภาษาไทย 

   ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

   ช่ือยอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

   ภาษาอังกฤษ 

   ช่ือเต็ม ; Bachelor of Science (Agriculture) 

   ช่ือยอ ; B.Sc. (Agriculture) 

 

3) วัตถุประสงคของหลักสูตร 

   หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรมีประสงคดังนี้ 

3.1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะ สามารถวิเคราะหและ

แกปญหาดานการเกษตร สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได  และ

สามารถประยุกต ใช เทคโน โลยี ท่ีเ ก่ียวของและทันสมัยทาง

การเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นและประเทศอยางยั่งยืน 

3.2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจต

คติท่ีดีตอวิชาชีพเกษตร 

3.3) ผลิตบัณฑิตท่ีทํางานในหนวยงานราชการหรือเอกชนหรือ

ประกอบอาชีพทางดานการเกษตรหรือเปนผูประกอบการทาง

การเกษตร 
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4) โครงสรางหลักสูตร 

  4.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
บังคับ 6 หนวยกิต 

0001101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) 

0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา   2(2-0-4) 

 

 

เลือก 4 หนวยกิต 
0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 ในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 

 ในชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 

 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลือก 6 หนวยกิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม   2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต    2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ   2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง    2(2-0-4) 

 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 
 

 

 

เลือก 6 หนวยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย    2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก    2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา    2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน   2(2-0-4)   

0003106 เศรษฐกิจในชีวติประจําวัน     2(2-0-4)  

 

4) โครงสรางหลักสูตร 

  4.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
บังคับ 6 หนวยกิต 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                       2(2-0-4) 

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

                                             2(2-0-4) 

   

เลือก 4 หนวยกิต 
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา                  2(2-0-4) 

 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน    

              ชีวิตประจําวัน                 2(2-0-4)          

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

   

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลือก 6 หนวยกิต 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา                    2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน                         2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                     2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ   2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                               2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                2(2-0-4) 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 
บังคับ 2 หนวยกิต 

0003107 ความเปนพลเมืองท่ีดี                 2(2-0-4) 

 

เลือก 4 หนวยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย                 2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก                               2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                 2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา                 2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                 2(2-0-4)   

0003106 เศรษฐกิจในชีวติประจําวัน                 2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                   2(2-0-4) 

รายวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป

ใหม 
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กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

บังคับ  5  หนวยกิต 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ                              2(1-2-3) 

0004102 การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน                       2(1-2-2) 

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                       1(0-2-2) 

 

เลือก  4  หนวยกิต 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต      2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                              2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                                    2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เลือก  8  หนวยกิต 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ                             2(2-0-4) 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน    2(2-0-4) 

0004103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ                2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม                  2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวนั 2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

 

รายวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป

ใหม 
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4.2) หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน                                             12 หนวยกิต 

4011309 ฟสิกสพื้นฐาน                                 3(2-2-5) 

4021204 เคมีพื้นฐาน                    3(2-2-5) 

4031001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

4091612 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาเน้ือหา 

วิชาเน้ือหาบังคับ  52  หนวยกิต 

5001101 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร               2(2-0-4) 

5001102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร  1(0-2-1) 

5001103 หลักพืชศาสตร                                         3(2-2-5) 

5001104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 1               3(3-0-6) 

5001105 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 2    3(3-0-6) 

5001201 พันธุศาสตร                                             3(2-2-5) 

5001202 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ                     3(2-2-5) 

5001203 หลักธุรกิจการเกษตร                                  3(3-0-6) 

5001204 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร            3(3-0-6) 

5001205 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร             3(2-2-5) 

5001301 จุลชีววิทยาทางการเกษตร                            3(2-2-5) 

5001302 หลักการปรับปรุงพันธุพืช                             3(2-2-5) 

5001404 สัมมนาทางการเกษตร                                1(0-2-1) 

5001405 การวิจัยทางการเกษตร                               3(2-2-5) 

5002201 ปฐพีวิทยา                                              3(2-2-5) 

5005301 การจัดการศัตรูพืช                                    3(2-2-5) 

5006101 งานชางเกษตรเบ้ืองตน                               3(2-2-5) 

5006201 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร               3(2-2-5) 

5008101 หลักการเลี้ยงสัตว                                     3(2-2-5) 

4.2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน                                             12 หนวยกิต 

4011004 ฟสิกสพื้นฐาน                                 3(2-2-5) 

4021004 เคมีพื้นฐาน                    3(2-2-5) 

4031004 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                  3(2-2-5) 

4091004 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาเน้ือหา 

วิชาเน้ือหาบังคับ  56  หนวยกิต 

5002101 เคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร 2(2−0−4)  

5002102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐานสําหรับการเกษตร 1(0−2−1) 

5001103 หลักพืชศาสตร                                       3(2−2−5) 

5002105 พันธุศาสตร                                          3(2−2−5) 

5001107 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ               3(2−2−5) 

5002108 จุลชีววิทยาทางการเกษตร               3(2−2−5) 

5003109 หลักการปรับปรุงพันธุพืช               3(2−2−5) 

5004111 สัมมนาทางการเกษตร                1(0−2−1) 

5003112 การวิจัยทางการเกษตร                3(2−2−5) 

5002201 ปฐพีวิทยา                             3(2−2−5) 

5003138 การจัดการศัตรูพืช                            3(2−2−5) 

5001501 งานชางเกษตร                            3(2−2−5) 

5001701 หลักการเลี้ยงสัตว                            3(2−2−5) 

5002104 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร               3(3−0−6) 

5002106 หลักการพืชไรและพืชสวน               3(2−2−5) 

5002137 กีฏวิทยา                                          3(2−2−5) 

5003107 สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร 3(2−2−5) 

5003113 การปฏิบัติงานภาคสนามทางการเกษตร 1(90) 

5003124 การเปนผูประกอบการและธุรกิจสตารทอัพทางการเกษตร 

                                                          3(2-2-5) 

5003128 การถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร  3(2-2-5) 

5003801 ฟารมอัจฉริยะ                              3(2-2-5) 
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วิชาเน้ือหาเลือก 33 หนวยกิต 

5001106 หลักการขยายพันธุพืช     3(2-2-5) 

5001206 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 

5001303 เกษตรธรรมชาติ                 3(2-2-5) 

5001304 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืช   3(2-2-5) 

5001401 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี    3(2-2-5) 

5002202 ความอุดมสมบูรณของดิน    3(2-2-5) 

5002203 การสํารวจและการจําแนกดิน                 3(2-2-5)     

5002204 การวิเคราะหดินและพืชทางเคมี    3(2-2-5) 

5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรียดิน        3(2-2-5) 

5002301 เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา   3(2-2-5) 

5002302  เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ        3(2-2-5) 

5002401 การอนุรักษดินและนํ้า    3(2-2-5) 

5002402  เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย    3(2-2-5) 

5003201 พืชไรเศรษฐกิจ                  3(2-2-5) 

5003202 พืชอาหารสัตว                               3(2-2-5) 

5003301 พืชพลังงานและพลังงานทางเลือก   3(2-2-5) 

5004101 หลักการไมผล                              3(2-2-5) 

5004201 การผลิตผัก                  3(2-2-5) 

5004202 การผลิตไมดอกไมประดับ   3(2-2-5) 

5004203 การผลิตเห็ด                                           3(2-2-5) 

5004301 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว                          3(2-2-5) 

5004302  การผลิตยางและผลิตภัณฑ                         3(2-2-5) 

5004303  การเพาะเล้ียงกลวยไม                               3(2-2-5) 

5004401 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร                          3(2-2-5) 

5005201 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช               3(2-2-5) 

5006202 หลักการชลประทานและการระบายนํ้า           3(2-2-5) 

5006203 เครื่องทุนแรงในฟารม                               3(2-2-5) 

5006301  โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน       3(2-2-5) 

5006302 เทคโนโลยีการใหน้ําแกพืช                          3(2-2-5) 

5006303 การผลิตอุปกรณการเกษตร                   3(2-2-5) 

5006304 การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร               3(2-2-5) 

5006401 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร                 3(2-2-5) 

5006402 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตร 

                                                                       3(2-2-5) 

5007201 การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน            3(2-2-5) 

5007202 หลักการสงเสริมการเกษตร                         3(2-2-5) 

5007203 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร        3(2-2-5) 

5007401  การสรางงานอาชีพทางการเกษตร                 3(3-0-6) 

5008202 อาหารและการใหอาหารสัตว                      3(2-2-5) 

5008301 การฟกไขและการจัดการโรงฟก                   3(2-2-5) 

5008302 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก                         3 (2-2-5) 

5008303 เทคโนโลยีการผลิตสุกร                             3(2-2-5) 

วิชาเน้ือหาเลือก 18 หนวยกิต 

5002115 หลักการขยายพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ 3(2−2−5) 

5002118 เกษตรอินทรีย   3(2−2−5) 

5003117 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพื่อการเกษตร 3(2−2−5) 

5002136 เกษตรธรรมชาติ   3(2−2−5)  

5003119 การจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี  3(2−2−5) 

5002202 ความอุดมสมบูรณของดิน  3(2−2−5)  

5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรียดิน 3(2−2−5) 

5003203 เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา               3(2−2−5)  

5003204 เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 3(2−2−5) 

5002206 การอนุรักษดินและนํ้า   3(2−2−5) 

5004304 พืชไรเศรษฐกิจ   3(2−2−5)  

5003302 พืชอาหารสัตว   3(2−2−5) 

5002404 หลักการไมผล   3(2−2−5) 

5002405 การผลิตผัก    3(2−2−5)  

5002403 การผลิตไมดอกไมประดับ  3(2−2−5) 

5002121 การผลิตเห็ด    3(2−2−5) 

5004122 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  3(2−2−5)  

5003405 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร  3(2−2−5) 

5002803 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร   3(2−2−5) 

5003504 เทคโนโลยีการใหน้ําแกพืช  3(2−2−5) 

5003502 การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร   3(2−2−5) 

5003806 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตร 

                               3(2-2-5) 

5003601 หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน  3(2−2−5) 

5003602 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร  3(2−2−5) 

5002702 อาหารและการใหอาหารสัตว  3(2−2−5) 

5002703 การฟกไขและการจัดการโรงฟก  3(2−2−5) 

5003704 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก  3(2−2−5) 

5003705 เทคโนโลยีการผลิตสุกร   3(2−2−5) 

5003706 เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง  3(2−2−5) 

5003125 การสงเสริมปศุสัตว   3(2−2−5) 

5002126 หลักการจัดการฟารม                   3(2−2−5) 

5003127 เศรษฐศาสตรการเกษตร  3(3−0−6) 

5002129 การตลาดผลิตผลทางการเกษตร  3(2−2−5)  

5004809 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตผล 

ทางการเกษตร                                  3(3-0-6) 

5002123 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร     3(2-2-5) 

5002805 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุเคร่ืองปลูกพืช  3(2-2-5) 

5003110 เกษตรกรรมยั่งยืน    3(2-2-5) 

5003116 หลักธุรกิจการเกษตร    3(2-2-5) 

5003120 สรีรวิทยาพืชปลูก    3(2-2-5) 

5003130 กฎหมายการเกษตร     3(3-0-6) 
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5008304 เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง                  3(2-2-5) 

5008305 การสงเสริมปศุสัตว                             3(2-2-5) 

5008401 การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน                       3(2-2-5) 

5009201 หลักการจัดการฟารม                                3(3-0-6) 

5009202 เศรษฐศาสตรการเกษตร                            3(3-0-6) 

5009301 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร  3(2-2-5) 

5009302 การตลาดผลิตผลทางการเกษตร                   3(2-2-5) 

5009303  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตผลทาง

การเกษตร                                                          3(3-0-6) 

5009401 กฎหมายและมาตรฐานในอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 

5009402  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

                                                                       3(3-0-6) 

 

 

 

 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

5001206 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 1     1(90) 

5001305 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 2     1(90) 

5001406 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร     5(450) 

หรือ 

5001306 เตรียมสหกิจศึกษา                                      1(90) 

5001407 สหกิจศึกษา                           6 หนวยกิต  

                                                                                          

4.3) หมวดเลือกเสรี                                 6 หนวยกิต 

5003131 กฎหมายปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืช  3(3-0-6) 

5003132 กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาสินคาทางการเกษตร 

และมาตรฐานสินคาเกษตร                                      3(3-0-6) 

5003303 พืชนํ้ามัน    3(2−2−5) 

5003304 การผลิตยาง    3(2−2−5) 

5003707 โรคสัตวและการอภิบาล   3(2−2−5) 

5003802 เกษตรเชงิสรางสรรค   3(2−2−5) 

5003808 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

                                                                     3(2−2−5) 

5003810 การประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชันสําหรับเกษตรกร 

ยุคใหม                                           3(2−2−5) 

5004136 กิจกรรมทางการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ                                               3(3-0-6) 

5004404 พืชสวนเศรษฐกิจ    3(2−2−5) 

5003807 เทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะชํา    3(2−2−5) 

 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกิจศึกษา 7  หนวยกิต 

5004114 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร                 1(90) 

5004134 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร     6(540) 

หรือ 

5004115 เตรียมสหกิจศึกษา                                  1(90) 

5004135 สหกิจศึกษา                           6 หนวยกิต  

                   

4.3) หมวดเลือกเสรี                                     6 หนวยกิต 
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หมายเหต ุ ก หมายถงึ เปลีย่นชื่อวิชา 

  ข หมายถึง เปลีย่นรหัสวชิา 

  ค หมายถึง ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

  ง หมายถึง เพิม่วิชาใหม 

  จ หมายถึง เปลีย่นกลุม 

  - หมายถึง ลดจํานวนหนวยกิต 

  + หมายถึง เพ่ิมจํานวนหนวยกิต



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2558 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม 

หมวดวิชาแกน พ.ศ. 2559 และ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบคําอธบิายรายวชิาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา     30   หนวยกติ 

กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                 10   หนวยกติ 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

1. กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

ใหเรียนจํานวน 10 หนวยกิต โดยมีวิชาบังคับ  6 หนวยกิต 

และวิชาเลือก 4 หนวยกิต 

ใหเรียนจํานวน 10 หนวยกิต โดยมีวิชาบังคับ  6 หนวยกิต 

และวิชาเลือก 4 หนวยกิต 

 

 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    2(2-0-4) 

    Thai for Communication 

                ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร ทักษะการคิด ฟง พูด อาน และเขียน การเลือกใช

รูปแบบในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม บูรณาการความรูเพื่อ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

0001101   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร    2(2-0-4) 

      Thai for Communication 

      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร 

บูรณาการการใชภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด 

ฟง ดู พูด อานและเขียน เพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(2-0-4) 

      English for Communication 

      ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน การ

ฟง พูด อาน และเขียน ในสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะการ

ฟง-พูด เกี่ยวกับขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นและ

จังหวัด 

0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  2(2-0-4) 

       English for Communication 

       การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การ

ฟง พูด อาน และเขียน ในสถานการณตาง ๆ การทักทาย การ

ทําความรูจัก การใหขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย

สถานท่ี ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาบังคับ  

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศกึษาคนควา    2(2-0-4) 

       Information Searching for Study 

        ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและ

ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควา วิธี

แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ี

เปนมาตรฐาน 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา       2(2-0-4) 

       Information Searching for Study 

       สารสนเทศ ทักษะการรูสารสนเทศ แหลงเรียนรู

และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและกระบวนการสืบคน

สารสนเทศดวยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการ

นําเสนองานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการอางอิงและการ

เขียนบรรณานุกรม เพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํารายงาน วิจัย 

สารนิพนธ วิทยานิพนธ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนวิชาเลือกรายวิชา 

0001103  ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ

การศึกษาคนควา เปลี่ยนเปนวิชา

บังคับ  
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วิชาเลือก วิชาบังคับ  

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษ                 2(2-0-4) 

 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                                                                                               

       Listening and Speaking English for Daily 

Life Communication                                                                

 การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับ

ขอความที่ใชในชีวิตประจําวันและสถานการณตางๆ จากสื่อ

โทรทัศน วิดีโอ วิทยุ และอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

 

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษ                 2(2-0-4) 

 เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                                                                                               

       Listening and Speaking English for Daily 

Life Communication                                                                

 การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับ

ขอความในหัวขอตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยมีกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ โดยมุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะการฟง-พูด

ภาษาอังกฤษ 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนวิชาเลือกรายวิชา 

0001104 การฟง-พูด ภาษาอังกฤษ

เปลี่ยนเปนวิชาบังคับ 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจําวัน 

       Reading and Writing English for Daily 

Life Communication 

        การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับ

โฆษณา การอานประกาศ การอานฉลากผลิตภัณฑตางๆ ทักษะ

การเขียนสรุปความ การยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียน

จดหมายสวนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

0001105 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจําวัน 

       Reading and Writing English for Daily 

Life Communication 

        การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับ

โฆษณา การอานประกาศ การอานฉลากผลิตภัณฑตางๆ การยอ

ความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การ

สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0001106 ภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารวฒันธรรม   

      English for Cultural Communication 

       ภาษาอั งกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร ประเด็นทาง

วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทางสังคม ความเชื่อ 

อาหาร เทศกาลสําคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงาน

ประเพณี 

0001106 ภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารวฒันธรรม   

      English for Cultural Communication 

       ภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่อส าร ประเด็นทาง

วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คานิยมทางสังคม ความเชื่อ 

อาหาร และเทศกาลสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0001107  ภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารในงานอาชีพ 

         English for Communication in the Workplace 

       ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัด

หมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอกแบบฟอรม

ประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติ

สวนตัว การอานประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภท

ตางๆ 

0001107  ภาษาอังกฤษ                               2(2-0-4)

 เพ่ือการสือ่สารในงานอาชีพ 

         English for Communication in the Workplace 

       ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัด

หมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอกแบบฟอรม

ประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล การ

เขียนประวัติสวนตัว การอานประกาศรับสมัครงาน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0001107  ภาษาอังกฤษ    2(2-0-4) 

 เพ่ือการสือ่สารในงานอาชีพ 

         English for Communication in the Workplace 

       ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัด

หมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอกแบบฟอรม

ประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติ

สวนตัว การอานประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภท

ตางๆ 

0001107  ภาษาอังกฤษ                               2(2-0-4)

 เพ่ือการสือ่สารในงานอาชีพ 

         English for Communication in the Workplace 

       ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัด

หมาย การโทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอกแบบฟอรม

ประเภทตางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล การ

เขียนประวัติสวนตัว การอานประกาศรับสมัครงาน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มี การจัด ทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

 0001108    ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                  2(2-0-4) 

               ในชีวิตประจําวนั    

      Chinese for Daily Life Communication 

       หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คําศัพท  วลี 

สํ าน วน โค รงสร า ง และ รูปแ บบประโยค สํ าห รับ ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน ในสถานการณตางๆ ดวยทักษะการฟง พูด อาน 

และเขียน 

- รายวิชาเลือกใหม 
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2. กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ใหเลอืกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ใหเลอืกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต  

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0002101 พระพุทธศาสนา    2(2-0-4) 

 เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม                            

         Buddhism for Living and Social Development 

       โครงสรางพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันสําคัญ

และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและปญญา 

และการประยุกตหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา    2(2-0-4) 

       Buddhism for Development 

       ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรม

สําคัญ วันสําคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต

พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคมหนาที่ชาวพุทธและ

มารยาทไทย การพัฒนาจิตและปญญาเพ่ือการดําเนินชีวิต 

- มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จากชื่อ

วิชาพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา

ชีวิตและสังคม เปลี่ยนเปนชื่อวิชา

พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา 

- มี ก าร เ ปลี่ ย นแปล งคํ าอ ธิ บาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู

จากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0002102 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    2(2-0-4) 

       Human Behavior and Self Development 

       ปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย การรูจักและพัฒนา

ตนเอง การสรางความสัมพันธ ท่ีดีกับผูอ่ืน การวางแผนการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

0002102   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน   2(2-0-4) 

      Psychology for Self Development   

 ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง จิ ต วิ ท ย า 

ปจจัยพ้ืนฐานและทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม    

การรูจักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม

และการวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  

- มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จากชื่อ

วิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 

เปลี่ยนเปนชื่อ วิชาจิตวิทยาเพ่ือการ

พัฒนาตน 

- มี ก าร เ ปลี่ ย นแปล งคํ าอ ธิ บาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู

จากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต   2(2-0-4) 

       Music and Life Appreciation 

       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของ

ดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ

ระหวางดนตรีกับชีวิต การเสริมสรางทักษะและประสบการณ

ดนตรี 

0002103 สุนทรยีภาพของดนตรีกับชีวิต    2(2-0-4) 

       Music and Life Appreciation 

       การใชดนตรีในชีวิตประจําวัน บทบาท ความสําคัญ

ของดนตรีในสังคม การเสริมสรางทักษะ และประสบการณทาง

ดนตรี 

- มีการเปลี่ย นแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีก า ร จัดทํ า แผน ท่ีแสด งการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0002104 ศิลปะและการออกแบบ   2(2-0-4) 

       Arts and Design 

       ความเปนมา ความหมายและเหตุผลในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปนและนัก

ออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรูทางการ

มองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสรางสรรค การ

วิเคราะห วิจารณและการพิจารณาถึงคุณคาผลงานศิลปะและ

การออกแบบสําหรับนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ   2(2-0-4) 

       Arts and Design 

       หลักการ แนวคิด ความคิดสรางสรรค จินตนาการ

และกระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงาน การรับรู การ

สื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การ

ประยุกตและการมีรสนิยมที่ดีตอผลงานศิลปะและการออกแบบ

ของไทย เอเชียและตะวันตกท้ังอดีตและปจจุบัน 

- มีการเปลี่ย นแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีก า ร จัดทํ า แผน ท่ีแสด งการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0002105 สุนทรียภาพการแสดง                2(2-0-4) 

       ความหมายของสุนทรียศาสตรการแสดง การแสดง

และการละเลนทองถิ่น คานิยมและวิถีชีวิตท่ีนํามาประยุกตใชใน

การแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีสอดคลองกับคานิยมและ

วิถีชีวิตในทองถิ่น 

0002105 สุนทรยีภาพการแสดง                  2(2-0-4) 

       Art Performance Appreciation 

        ความหมายของสุนทรียศาสตรและการแสดง 

คุณคาของศิลปะการแสดงประเภทตางๆ คานิยมและวิถีชีวิตท่ี

นํามาประยุกตใชในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงท่ี

สอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถิ่น 

- มีการเปลี่ย นแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

 0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต    2(2-0-4) 

       Meditation for Life Development 

       ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ 

ขั้นตอน จุดเร่ิมตนของการทําสมาธิ ลักษณะของการบริกรรม

และการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการตอตาน

สมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียน

และการทํางาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌาน

และญาณ สิ่งท่ีควรรูเร่ืองวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะ

กับวิปสสนา แผนผังสมถะกับวิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

- รายวิชาเลือกใหม 
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ใหเรียนจํานวน  6 หนวยกิต วชิาเลือก 6 หนวยกิต ใหเรียนจํานวน  6 หนวยกิต โดยมีวิชาบังคับ  2 หนวยกติ 

และวิชาเลือก  4 หนวยกิต 

 

 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 0003107   ความเปนพลเมืองที่ดี    2(2-0-4) 

      Smart Citizenship 

       การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ี 

เสรีภาพ และบทบาทของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การอยูรวมกันในสังคมแหง

ความหลากหลาย การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี การตาน

ทุจริต การปลูกฝงทัศนคติเชิงบวกตอประเทศ จิตอาสา บทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบ มีความกลาตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกตอง การ

เปนสมาชิกท่ีดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

- รายวิชาบังคับใหม 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003101 ระบบสังคมไทย    2(2-0-4) 

       Thai Society System 

        สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง และสิ่งแวดลอมไทยในอดีตจนถงึปจจุบัน ปญหาใน

สังคมไทยและแนวทางแกไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและ

การพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจ

พอเพียง ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิน่ ความเปนพลเมอืง 

ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยใน

อนาคต 

0003101 ระบบสังคมไทย     2(2-0-4) 

       Thai Society System 

        สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  

การปกครอง และสิ่งแวดลอม ของสังคมไทยในปจจุบัน ปญหา

และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิน่ การบูรณาการ

บริบทตางๆ เพื่อปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการ

พัฒนาสังคมไทยท่ียั่งยืน ปลูกฝงจิตสํานึก ตระหนักและเห็น

คุณคาของความเปนไทย 

- มีการเปลี่ยนแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3 

- มีก าร จัดทํ าแผน ท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003102 ระบบสังคมโลก   2(2-0-4) 

      Global Society System 

       วิวัฒนาการทางสั งคม เศรษฐกิจ การเ มือง  

การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปจจุบัน ทฤษฎีและกระแส

ท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน 

กฎหมายและองคการระหวางประเทศท่ีสําคัญ เหตุการณโลก

ปจจุบัน แนวโนมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครองในสังคมโลก 

0003102 ระบบสังคมโลก   2(2-0-4) 

       Global Society System 

        ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ 

สรางความรูความเขาใจดานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยูในสังคมโลกดวยสันติวิธี การดําเนิน

ชีวิตในโลกยุคขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการเปลี่ยนแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน   2(2-0-4) 

       Business and Daily Life 

        ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจ หนาท่ีของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดลอมที่มี

อิทธิพลตอธุรกิจที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน นโยบาย

ของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

0003103 ธุรกจิกับชีวิตประจําวัน  2(2-0-4) 

       Business and Daily Life 

        ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจ การผลิต แนวทางการเปน

ผูประกอบการสมัยใหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม ท่ีสงผลกระทบตอการ

ใชชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และ

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

- มี การ เปลี่ ย นแปลงคํ าอ ธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู

จากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003104 ไทเลยศึกษา             2(2-0-4) 

       Loei Study 

       บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

ไทเลย ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา 

ศิลปกรรม และภูมิปญญาพื้นบาน 

0003104  ไทเลยศึกษา            2(2-0-4) 

        Loei Study    

        ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ 

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา ศิลปะ และภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน 

- มี การ เปลี่ ย นแปลงคํ าอ ธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจาย

ความรับผดิชอบมาตรฐานการเรียนรู

จากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน       2(2-0-4)     

       Thailand and ASEAN Community 

       ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐาน

ประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน 

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนท่ี

ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิกอาเซียน 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน       2(2-0-4)     

       Thailand and ASEAN Community 

       ความเปนมา ขอ มูล พ้ืนฐานประเทศสมาชิก 

ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชนท่ี

ไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิก 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0003106 เศรษฐกจิในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 

       Economy in Daily Life 

       หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา 

รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนใน

ระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห

เศรษฐกิจปจจุบัน 

0003106 เศรษฐกจิในชีวิตประจําวัน     2(2-0-4) 

       Economy in Daily Life 

       หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา 

รายไดประชาชาติ รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนใน

ระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปจจุบัน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 



                     

 

 148 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

 0003108    กฎหมายในชวีิตประจําวัน  2(2-0-4) 

       Law in Daily Life   

       กฎหมายท่ัวไปที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 

กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

- รายวิชาเลือกใหม 
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4. กลุมวิชาคณิตศาสตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใหเรียนจํานวน 8 หนวยกิต ใหเรียนจํานวน 8 หนวยกิต  

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004101 การคิดและการตัดสินใจ    2(2-0-4) 

       Thinking and Decision Making 

       หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ทักษะ

กระบวนการคิดแบบตางๆ หลักการใชเหตุผลการเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ

ตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ 

กํ าหนด กา รเ ชิ ง เ สน สํ าห รับ การตัด สิน ใจแกปญห าใน

ชีวิตประจําวัน 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 

       Thinking and Decision Making 

       หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิด

วิเคราะหและการคิดสรางสรรค หลักการใชเหตุผล การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ือการตัดสินใจ การประยุกตใชหลักการวิเคราะหการตัดสินใจ 

กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

- มีการเปลี่ ยนแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีก า ร จัดทํ า แผน ท่ีแสด งกา ร

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร    2(2-0-4) 

       Computer Technology 

       ระบบคอมพิวเตอร ความสําคัญและผลกระทบของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและอีเมล เครือขายสังคม

ออนไลน กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช

คอมพิวเตอร 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร      2(2-0-4) 

 สําหรับชีวิตประจําวนั   

       Computer Technology for Daily-Life 

       ค วาม รู พ้ื นฐาน เ ก่ี ย วกับ ร ะบบ คอม พิว เ ตอ ร 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตสมัยใหม เครือขายสังคมออนไลน จริยธรรมและ

ความปลอดภัย คอมพิวเตอร ในอนาคต และทักษะในการนํา

เคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในชีวิตประจําวัน 

- มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จากชื่อ

วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 

เปลี่ ย น เป นชื่ อ วิช า เทค โนโล ยี

คอมพิวเตอรสําหรับชีวิตประจําวัน 

- มีการเปลี่ ยนแปลงคํ าอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีก า ร จัดทํ า แผน ท่ีแสด งกา ร

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 

       Exercise for Health 

       องคความรูดานการเคลื่อนไหวรางกาย  รูปแบบ  

กิจกรรม  ของการออกกําลังกายเ พ่ือสุขภาพท่ีรวมสมัย 

เหมาะสมกับเพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  

และการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

0004103 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     2(2-0-4) 

       Exercise for Health 

       ความรูดานกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ 

วิธีการออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพท่ีสอดคลองกับยุคสมัย เหมาะสม

กับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแตละบุคคล  และการ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

มาตรฐานการเรียนรูจากหมวด

วิ ช า สู ร า ย วิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004104 วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี    2(2-0-4) 

 เพ่ือคุณภาพชีวิต  

  Science and Technology for Quality of Life 

       กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การ พัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางเปนสุข 

ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอการดําเนิน

ชีวิตมนุษย 

0004104 วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     2(2-0-4) 

 เพ่ือคุณภาพชีวิต  

  Science and Technology for Quality of Life 

       กระบวนการทา ง วิท ยา ศาส ตร  ส า ร ท่ี ใช ใ น

ชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ 

มลพิษในสิ่ ง แวดลอม ผลกระทบของความก าวหน าทา ง

วิทยาศาสตรท่ีมีตอการดําเนินชีวิตมนุษย 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

มาตรฐานการเรียนรูจากหมวด

วิ ช า สู ร า ย วิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 
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วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004105 วทิยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 

       Science for Health 

       ปจจัย ท่ี จํา เปนตอการดํ ารงชี วิตของม นุษย 

ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและ

สารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน การประเมินภาวะโภชนาการ 

หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเลือกและ

บริโภคผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยตลอดจนการคุมครองผูบริโภค 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการปองกันโรค การสงเสริม

สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสงเสริม

สุขภาพจิต และหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

0004105 วทิยาศาสตรเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 

       Science for Health 

        ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมิน

ภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการบริโภคอาหาร

ปลอดภัย การสงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม

พยาบาล การสงเสริมสุขภาพจิต  ความรูเกี่ยวกับการเกิดโรค การ

ปองกันโรคและหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

มาตรฐานการเรียนรูจากหมวด

วิ ช า สู ร า ย วิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม         2(2-0-4) 

       Life and Environment 

        การกําเนิดโลก กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย 

ความสัมพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม มลพิษ

สิ่งแวดลอมตอคุณภาพชีวิตและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต วิถี

ชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น สิ่งแวดลอมกับการ

ทองเท่ียว กฎหมายและการจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

0004106 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม           2(2-0-4) 

       Life and Environment 

       การกําเนิดโลกและกําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ

มนุษย ความสัมพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุตางถิ่น มลพิษ

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ปญหาภาวะโลกรอน 

วิถีชีวิตกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและสิ่งแวดลอมกับ

การทองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

มาตรฐานการเรียนรูจากหมวด

วิ ช า สู ร า ย วิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2563 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลือก  

0004108 การปลูกพืชและเล้ียงสัตว    2(2-0-4)        

 ในชีวิตประจําวนั       

                Raising Crops and Animals in Daily Life 

       หลักการปลูกพืชเบื้องตน การปลูกไมดอกไม

ประดับเพื่อตกแตงสถานท่ี การปลูกผักปลอดสารพิษ พืช

เคร่ืองเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม

ผลและไมยืนตน หลักการเลี้ยงสัตวเบื้องตน การเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตวเลี้ยง หลักการเกษตรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0004108  การปลูกพืชและเล้ียงสัตว       2(2-0-4) 

 ในชีวิตประจําวนั  

         Raising Crops and Animals in Daily Life 

       หลักการปลูกพืชเบือ้งตน  การปลูกไมดอกไมประดบั

เพื่อตกแตงสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ พืชเคร่ืองเทศและ

สมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  

หลักการเลี้ยงสัตวเบื้องตน การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว 

การเลี้ยงสัตวโดยใชสมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตวเลี้ยง 

หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

ก ร ะ จ า ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

มาตรฐานการเรียนรูจากหมวด

วิ ช า สู ร า ย วิ ช า  ( Curriculum 

Mapping) 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธบิายรายวชิาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา   93  หนวยกิต 

- กลุมวิชาแกน บังคบัเรียน                          12  หนวยกิต 

 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

4011309   ฟสกิสพ้ืนฐาน                              3(2-2-5)  

Fundamental Physics 

ระบบหนวย  เวคเตอร  การเคลื่อนท่ีของวัตถุ

โมเมนตัม  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต งาน กําลัง 

พลังงาน เค ร่ืองกลอย างงาย ความหนาแนน หลักของ 

อารคี เม เดส  ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับความรอนไฟฟ า 

แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช           

4011004   ฟสกิสพ้ืนฐาน                                 3(2-2-5) 

Fundamental Physics 

ระบบหนวย เวคเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตัม เคร่ืองกล 

อยางงาย ความหนาแนน หลักของอารคีเมเดส ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับความรอนและไฟฟา แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และ

ปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนรหสัวิชา 4011309 

ฟสิกสพ้ืนฐาน เปลีย่นเปนรหสัวิชา 

4011004   ฟสิกสพ้ืนฐาน                                 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

4021204   เคมีพ้ืนฐาน                                3(2-2-5) 

Fundamental Chemistry 

โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ  พันธะเคมี 

สมบัติของธาตุเรฟฟรีเซนเตทีพและทรานชิชั่น กาซ ของเหลว 

สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา และปฏิบัติ

ของการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในทฤษฏี 

4021004   เคมีพ้ืนฐาน                                   3(2-2-5)   

Fundamental Chemistry  

สารและการจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ปริมาณ

สารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและ 

แทรนซิซั่น แกส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี  

กรดเบส เคมีไฟฟา และปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีกา รจัดทํ าแผน ท่ีแสด งการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 4021204  

เคมีพ้ืนฐาน เปลี่ยนเปนรหัสวิชา 

4021004   เคมีพ้ืนฐาน                                   
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

4031001   ชีววทิยาพ้ืนฐาน                          3(2-3-5) 

Fundamental of Biology 

กําเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ เซลล สารประกอบ

ทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เน้ือเยื่อพืชและสัตวกระบวนการเมเทบอลิ

ซึม  กล ไกการสืบ พัน ธุ แ ละการ เจ ริญของ พืชและสั ต ว  

การสังเคราะหดวยแสงและการหายใจของพืช ระบบตางๆ  

ของรางกายสัตว พันธุกรรม การจัดจําแนกสิ่งมีชี วิต นิวเวศ

วิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

4031004   ชีววทิยาพ้ืนฐาน                              3(2-2-5)  

Fundamental Biology 

กําเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารประกอบทางเคมี

ในสิ่งมีชีวิต เอนไซมและเมแทบอลิซึม เซลลและการแบงเซลล 

เน้ือเยื่อพืชและสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

ระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิต นิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจําแนก

สิ่งมีชีวิตและปฏิบัติการสอดคลองกับเน้ือหาทฤษฎี 

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีกา รจัดทํ าแผน ท่ีแสด งการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 4031001 

ชี ว วิทย า พ้ื นฐาน เ ปลี่ ย น เป น 

รหั ส วิ ช า  4031004  ชี ว วิท ย า

พ้ืนฐาน                               
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

4091612   คณิตศาสตรสําหรบัวทิยาศาสตร        3(3-0-6) 

Mathematics for Science 

เชตและฟงกชั่น  ลิมิตและความตอเน่ืองของ

ฟงกชั่น อนุพันธของฟงชั่นและการประยุกต ปริพันธและการ

ประยุกต  

4091004   คณิตศาสตรสําหรับวทิยาศาสตร           3(3-0-6)  

Mathematics for Science 

เซตและฟงกชัน  ระบบจํานวนจริง  ลําดับและ

อนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต   

- มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย

รายวิชา 

- มีการพัฒนา มคอ.3  

- มีการจัดทําแผนท่ีแสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

การเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

- ปรับเปลี่ยนรหสัวิชา 4091612   

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร   

เปลีย่นเปน 4091004 คณิตศาสตร

สําหรับวิทยาศาสตร            
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- กลุมวิชาเน้ือหา                  74   หนวยกติ 

 วิชาเนื้อหาบังคับ  บังคบัเรียน            56   หนวยกติ 

 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบบัปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001101   เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร 2(2−0−4)  

Fundamental of Organic Chemistry for Agriculture  

การเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของ

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  หมูฟงกชันและการเรียกชื่อสารอินทรีย  

สมบัติ แ ละปฏิ กิ ริยาของส ารประกอบไฮโด รคารบอน 

สารประกอบแอโรเมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชั่น

ชนิดตางๆ เชน แอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก 

และอนุพันธ  เอมีน ในการใชงานและประโยชนทางดาน

การเกษตร อันตรายและผลตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิต 

5002101   เคมีอินทรียพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร   2(2−0−4)  

Fundamental of Organic Chemistry for Agriculture  

               การเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของ

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย หมูฟงกชันและการเรียกชื่อสารอินทรีย 

สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ

แอโรเมติกและสารประกอบอินทรีย ที่มีหมู หมูฟงกชนิดตางๆ  

เชน แอลกอฮอล แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ 

เอมีน ในการใชงานและประโยชนทางดานการเกษตร อันตราย

และผลตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต  

- เปลีย่นรหัสวิชา  
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบบัปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย พ้ืนฐานสําหรับการเกษตร                     

1(0−2−1)                                                                         

Fundamental of Organic Chemistry 

Laboratory for Agriculture 

              เทคนิคเบือ้งตนในการทําสารใหบริสุทธ์ิ เชน การหา

จุดเดือด จุดหลอมเหลว การกรองการตกผลึก การสกัดดวย 

ตัวทําละลาย การกลั่นดวยไอน้ํา โครมาโตรกราฟ การวิเคราะห

ธาตุ องคประกอบเบื้องตนของสารอินทรีย การทดสอบ

สารอินทรีย อัลเคน อัลคีน อัลไคน  เบนซีน แนฟทาลีน  

แอลกอฮอล  อัลดีไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิกส เปนตน 

5002102   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย พ้ืนฐานสําหรับการเกษตร        

1(0−2−1) 

               Fundamental of Organic Chemistry 

Laboratory for Agriculture 

               ปฏิบัติการเทคนิคเบื้องตนในการทําสารใหบริสุทธ์ิ 

เชน การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การกรองการตกผลึก การ

สกัดดวยตวัทําละลาย การกลั่นดวยไอน้ํา โครมาโตร การวิเคราะห

ธาตุ องคประกอบเบื้องตนของสารอินทรีย   การทดสอบสาร

อินทรีย อินทรีย อัลเคน อัลคีน อัลไคน เบนซีน แนฟทาลีน  อัลดี

ไฮด คีโตน และกรดคารบอกซิลิกส เปนตน 

- เปลี่ยนรหัสวิชา  
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001103   หลกัพืชศาสตร                            3(2-2-5)  

Principles of Plant Science 

ความสําคัญและการจําแนกประเภทของพืช 

โครงสรางและหนาท่ีสําคัญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ

เมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญท่ีเ กิดขึ้นในพืชเก่ียวกับ

โภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การ

ปรับปรุง พันธุและการขยายพันธุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช อุตุนิยมวิทยาทาง

การเกษตร หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูกและวิธีการปลูกพืช

แบบตางๆ เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะชํา 

หลักการบํา รุงรักษาพืช หลักการเก็บเ ก่ียวผลผลิต และ

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต  

5001103   หลักพืชศาสตร                               3(2-2-5)  

               Principles of Plant Science 

               ความสําคัญและการจําแนกประเภทของพืช สราง

และหนาท่ีสําคัญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช 

กระบวนการสําคัญท่ีเกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การ

เจริญเติบโตและ พัฒนาการของพืช การปรับปรุง พันธุและการ

ขยายพันธุ ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและ 

พัฒนาการของพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูกและวิธีการ

ปลูกพืชแบบตางๆ เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะ

ชําตามหลักเกษตรอัจฉริยะ หลักการบํารุงรักษาพืช หลักการเก็บ

เก่ียวผลผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5001104   ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 1 3(3−0−6) 

              English for Agricultural Science 1 

ฝกอานบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสาขาวิชาการเกษตรเพื่อนํามาใชในการเรียนรูและ

พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสรุปยอท้ังโดย

ปากเปลาและรูปแบบการเขียนใหคํานิยามเปรียบเทียบแยก

หมวดหมูและแสดงความคิดเห็นเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบ

งานวิชาการ 

 - รวมรายวิชา 5001104   

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 

1 และ 5001105  ภาษาอังกฤษ

สําหรับเกษตรศาสตร 2  เปน

รายวิชา 5002104 ภาษาอังกฤษ

สําหรับเกษตรศาสตร                            

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001105  ภาษาอั งกฤษสําหรับเกษตรศาสตร  2                              

3(3−0−6) 

English for Agricultural Science 2 

ฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทาง

วิทยาศาสตรสาขาวิชาการเกษตรเพ่ือนํามาใชในการเขียน

บทความทางวิชาการ และการนําเสนอโดยปากเปลา 

 - รวมรายวิชา 5001104   

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 

1 และ 5001105  ภาษาอังกฤษ

สําหรับเกษตรศาสตร 2  เปน

รายวิชา 5002104 ภาษาอังกฤษ

สําหรับเกษตรศาสตร                            
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001201   พันธุศาสตร                              3(2−2−5) 

               Genetics  

  ความตอเน่ืองของชีวิตและพันธุกรรม กฎของเมน

เดล โครงสรางและหนาท่ีของสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง

และการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพศและการกําหนด

เพศ ความสัมพันธของพันธุศาสตรกับการศึกษาวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานทางชีววิทยาโมเลกุลและ

ชีวเคมีของกรดนิวคลิอิก การเกิดสปชีสใหม พันธุศาสตร

เบื้องตนกับสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน  

5002105   พันธุศาสตร                                 3(2−2−5) 

               Genetics  

              พันธุศาสตรของเมนเดล  การแบงเซลลและวัฏจักร

ชีวิต โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม การถอดรหัส การ

แปลรหัส การควบคุมการทํางานของยีน พันธุกรรมระดับโมเลกุล 

มิวเทชัน การวิ เคราะห เพดดีก รี  เทคโนโลยีดี เอ็นเอและ 

พันธุวิศวกรรมพืช พันธุศาสตรและการประยุกตใช 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001202   การเกษตรตามแนวพระราชดําร ิ      3(2−2−5) 

              Royal Projects for Agriculture  

ความสําคัญ หลักการ วิธีดาเนินการเกษตรตาม

แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ ตอระบบเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน และระดับประเทศ 

5001107   การเกษตรตามแนวพระราชดําริ          3(2−2−5) 

               Royal Projects for Agriculture  

               ความสําคัญและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการตามแนวพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การ

ดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริ การลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติงาน

ในแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาเลอืก  

5001203   หลกัธุรกจิการเกษตร                     3(3-0-6) 

  Principles of Agricultural Business 

   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของธุรกิจ

เกษตร องคประกอบของธุรกิจเกษตร สินเชื่อเพื่อการเกษตร  

ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร  ปญหาธุรกิจเกษตร  

การทําธุรกิจเกษตรออนไลน 

5003116  หลักธุรกิจการเกษตร                       3(2−2−5) 

              Principles of Agriculture Business 

               ความหมาย ความสําคัญและประเภทของธุรกิจเกษตร 

องคประกอบของธุรกิจเกษตร สินเชื่อเพื่อการเกษตร  ขอพิจารณา

ในการลงทุนทางการเกษตร  ปญหาธุรกิจเกษตร  การทําธุรกิจ

เกษตรออนไลน ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

- เปลีย่นกลุม 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001204   สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 

3(3−0−6)                      

Principles of Statistic for Agricultural Research  

     วิชาท่ีต องเรียนมากอน: 491612 คณิตศาสตร

สําหรับวิทยาศาสตรความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐานความ

นาจะเปนเบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางการวัดการ

กระจายการสํ ารวจตัวอยาง  การแจกแจงทางสถิติการ

ประมาณคา การทดสอบสมมติฐานการทดสอบค าซี การ

ทดสอบคาทีการทดสอบคาไคส-แควร รีเกรชชั่นเสนตรงและ

สหสัมพันธเสนตรง การวิเคราะหความแปรปรวน 

 - รวมรายวิชา 5001204  

สถติพิื้นฐานเพ่ือการวิจัยทาง

การเกษตร และ 5001205   

การวางแผนการทดลองทาง

การเกษตร เปนรายวิชา 5003107 

สถติแิละการวางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร                         
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001205   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร                          

3(2−2−5)  

               Experimental Design in Agriculture 

               เงื่อนไขของรายวิชา: 5004907สถิติพ้ืนฐานเพ่ือ

การวิจัยทางการเกษตร 

     หลักการวางแผนการทดลอง การสุ มตัวอย าง 

วิธีการวางแผน การทดลองแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการ

ทดลอง และวิเคราะหผลการ ทดลองทางการเกษตร 

 - รวมรายวิชา 5001204  

สถติพิื้นฐานเพ่ือการวิจัยทาง

การเกษตร และ 5001205   

การวางแผนการทดลองทาง

การเกษตร เปนรายวิชา 5003107 

สถติแิละการวางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร                         

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001301   จลุชีววิทยาทางการเกษตร            3(2-2-5) 

               Agriculture Microbiology  

    ความสําคัญ บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียท่ี

เก่ียวของกับการเกษตร วัฏจักรของสารในดิน จุลินทรียกอโรค

พืช การควบคุมโรคพืชทางชีววิธี การนําจุลินทรียไปใชเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร การผลิตปุยชีวภาพ พันธุวิศวกรรมของ

จุลินทรียทางการเกษตร 

5002108   จุลชีววิทยาทางการเกษตร                  3(2-2-5) 

              Agricultural Microbiology 

                 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจุลินทรีย  จุลินทรียชนิดตางๆ 

พันธุศาสตรของจุลินทรียและการตัดตอพันธุกรรม บทบาทของ

จุลินทรียตอวัฏจักรของสารในดิน การใชประโยชนจากจุลินทรีย

การเกษตรในดานการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001302   หลักการการปรับปรุงพันธุพืช        3 (2−2−5) 

               Principles of Plant Breeding 

หลักและวิธีการในการปรับปรุงพันธุพืช โดยวิธี

ผสมพันธุ คัดเลือกพันธุ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพและ

เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช 

5003109   หลักการการปรบัปรุงพันธุพืช             3(2−2−5)  

 Principles of Plant Breeding 

               หลักและวิธีการในการปรับปรุงพันธุพืช โดยวิธีผสม

พันธุ คัดเลือกพันธุ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิค

อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช ปฏิบัติการเก่ียวของกับ

ภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001404   สัมมนาทางการเกษตร           1(0−2−1) 

  Seminar in Agriculture  

  การศึกษาคนควาการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

เกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ รวมท้ังปญหาตางๆท่ีเกี่ยวของกับ

สาขาวิชาท่ีเรียนทั้งในประเทศไทยและ/หรือตางประเทศเขียน

รายงานการนําเสนอรายงานการอภิปรายและสรุปผลการ

สัมมนา 

5004111   สัมมนาทางการเกษตร                     1(0−2−1) 

Seminar in Agriculture  

การศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

เก่ียวกับวิทยาการใหมๆ รวมทั้งปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาที่เรียนท้ังในประเทศไทยและ/หรือตางประเทศ เขียน

รายงานการนําเสนอ รายงานการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนา 

- เปลีย่นรหัสวิชา  
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5001405   การวจิัยทางการเกษตร                3(2−2−5) 

 Agricultural Research  

  การศึกษาคนควาหัวขอหรือปญหาทางดาน

เกษตรศาสตรที่สนใจในระดับปริญญาตรี เรียบเรียงเขียน

รายงานและนําเสนอโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัยในรูปแบบ

การทดลองเพ่ือเปนการพัฒนาความรูหรือสรางองคความรูใหม 

เขียนรายงานอภิปรายและสรุปผลการวิจัย นําเสนอผลงาน 

5003112   การวจิัยทางการเกษตร                    3(2−2−5)  

Agricultural Research  

การศึกษา ค นค ว าหั วขอห รือปญหาท างด าน

เกษตรศาสตรในระดับปริญญาตรี เรียบเรียงเขียนรายงานและ

นําเสนอโครงรางวิจัย ดําเนินการวิจัยในรูปแบบการทดลองเพ่ือ

เปนการพัฒนาความรูหรือสรางองคความรูใหม เขียนรายงาน 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย นําเสนอผลงาน 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5002201   ปฐพีวิทยา                              3(2−2−5) 

  Soil Science 

  ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทาง

กายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใช

ปุ ย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและนํ้าสําหรับปลูกพืช การ

พังทลายของดิน การอนุรักษดินและนํ้า การแกปญหาดินเสื่อม

และการใชประโยชนจากดิน 

5002201   ปฐพีวิทยา                                   3(2−2−5) 

      Soil Science 

 ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติของดิน 

การจัดการดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืช  ธาตุอาหารพืชและการ

จัดการอยางยั่งยืน หลักการวิเคราะหดินและพืช มลพิษทางดิน  

ปุยและการใชปุยท่ีมีประสิทธิภาพ การอนุรักษดินและน้ํา ชุดดิน

และความเหมาะสมตอการปลูกพืช การวางแผนการใชท่ีดินอยาง

ยั่ งยืน การประยุกต ใช เทคโนโลยีทางสารสนเทศทางดาน

ปฐพีวิทยา ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5005301   การจัดการศัตรูพืช                        3(2-2-5) 

  Pest Management 

ความหมายและความสําคัญของศัต รูพืชการ

จําแนกประเภทของศัตรูพืชการปองกันและควบคุมโรคและ

ศัตรูพืชแบบตางๆสารท่ีใชในการควบคุมศัตรูพืชผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมจากการใชสารควบคุมศัตรูพืชเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางโรคพืชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกฏหมายและข

อปฏิบัติตางๆ เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตสังคมและธรรมชาติใน

การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

5003138   การจัดการศัตรูพืช                           3(2-2-5) 

Pest Management 

ความหมายและความสําคัญของศัตรูพืช การจําแนก

ประเภทของศัตรูพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช ไร และศัตรูพืช

อ่ืน ๆ การระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายท่ีเกิดจาก

ศัตรูพืช หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืช เทคนิคการปองกัน

กําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสมในสภาพปจจุบัน ปฏิบัติการเกี่ยวของกับ

ภาคบรรยาย  

 

- ปรับเปลี่ยนรหสัวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5006101   งานชางเกษตรเบื้องตน                   3(2-2-5)  

 Principles of Farm Mechanics  

   ประวัติและความสําคัญ การพัฒนาเคร่ืองมือชาง

เกษตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานระบบนํ้า  งานไม  งานโลหะ  

งานปูน งานไฟฟา  เคร่ืองจักรกลโรงงาน  การบํารุงรักษา  

ความปลอดภัยในโรงงาน และการจัดการโรงงาน    

5001501   งานชางเกษตร                               3(2-2-5)  

 Farm Mechanics  

 ความสําคัญของงานชางเกษตร ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับงานชางโลหะ ชางไม ชางไฟฟา ชางปูน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการออกแบบสิ่งประดิษฐและอุปกรณใหเหมาะสมกับการ

ใชงานทางดานการเกษตรปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นชื่อรายวิชา  

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาเลอืก  

5006201  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร    3(2-2-5)              

    Agricultural Information Technology 

     การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกษตร 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาฮารดแวรและ

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีเว็บเพ่ืองานดานการเกษตร 

ระบบสารสนเทศในสํานักงาน  ความรูพ้ืนฐานการใชโปรแกรม

สําเ ร็จเ พ่ืองานดานการเกษตร  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางดานการเกษตร 

5002803   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร      3(2-2-5) 

               Agricultural Information Technology 

               การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกษตร การ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวร

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีเว็บเพ่ือการเกษตร ระบบสารสนเทศใน

สํานักงาน  ความรูพ้ืนฐานการใชโปรแกรมสําเร็จเพื่องานดาน

การเกษตร  ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตร 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

5008101   หลกัการเล้ียงสัตว                         3(2-2-5) 

Principle of Animal Science  

 ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว สภาพแวดลอมใน

การเลี้ยง  พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิด

ของการเลี้ยงสัตว  การใหอาหารสัตว การปฏิบัติดูแลสัตว  การ

ปองกันและรักษาควบคุมโรคสัตว  หลักการจัดการฟารม 

พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว  การแปรรูปและผลิตภัณฑ

จากสัตว 

5001701   หลักการเลี้ยงสัตว                            3(2-2-5) 

 Principle of Animal Science  

 ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว  สภาพแวดลอมในการ

เลี้ยงสัตว  พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิด

ของการเลี้ยงสัตว การใหอาหารสัตว การปฏิบัติดูแลสัตว การ

ปองกันและรักษาควบคุมโรคสัตว  หลักการจัดการฟารม พ้ืนฐาน

ของการปรับปรุงพันธุสัตว การแปรรูปและผลิตภัณฑจากสัตว

ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดานประกอบสูตรอาหาร การ

ผสมอาหาร การดูแลจัดการ และการใหอาหารสัตว ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5002104   ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร      3(3−0−6) 

   English for Agricultural Science   

             การฟง -พูดภาษาอังกฤษ และการอานบทความ

ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาการเกษตรเพ่ือ

นํามาใช ในการเ รียนรูและพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถสรุปยอ และแสดงความคิดเห็นโดยการเขียน

ภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ 

- เพิ่มวิชาใหม 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5002106    หลกัการพืชไรและพืชสวน               3(2-2-5) 

     Principles of Agronomy and Horticulture 

                ความหมาย ความสําคัญ และการจําแนกพืชไร 

สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต ชนิดและพันธุพืชที่

เหมาะสมกับทองถิ่น การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลัง

การเก็บเก่ียว และการจําหนาย ความหมายและการจัดจําแนกพืช

สวน โครงสรางของพืชสวน การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช 

หลักการปลูก บํารุงรักษา การเก็บเก่ียว และปฏิบัติการเก่ียวของกับ

ภาคบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5002137    กีฏวทิยา                                   3(2-2-5) 

    Entomology 

              โครงสรางและระบบตางๆ ของแมลง วงจรชีวิต การ

สืบพันธุ การเจริญ นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ความหลากหลายของ

แมลง วิธีการจัดเกบ็และรักษาตัวอยางแมลง แมลงท่ีเปนประโยชน 

แมลงท่ีเปนโทษ และการจัดการแมลงศัตรู ปฏบิตัิการท่ีสอดคลอง

กับเนื้อหา และศึกษานอกสถานท่ี 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5003107   สถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร

3(2−2−5)  

  Statistic and Experimental Designs in Agriculture 

 พื้นฐานการคํ านวณค าทา งสถิ ติ  การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน หลักการ

วางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วางแผนการทดลองทางการ

เกษตรแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรม

สําเร็จรูปมาใชในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ  การ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต และการวิเคราะหขอมูลใน

กรณีท่ีคาสังเกตสูญหาย ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5003113   การปฏิบัติงานภาคสนามทางการเกษตร      1(90)  

 Field Practicum in Agriculture 

 ปฏิบัติงานภาคสนามที่เกี่ยวของกับงานทางดาน

การเกษตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นําความรูทางการ

เกษตรมาประยุกตใชในงานเตรียมพ้ืนท่ี เตรียมเมล็ดพันธุ เตรียม

ตนกลา ขยายพันธุพืช ยายปลูกลงแปลง ทําปุยอินทรีย งานชาง

เกษตร การวางระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร งานอารักขาพืช การเก็บ

เก่ียวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตวปก สัตว

เล็ก สัตวเคี้ยวเอ้ือง และประมง 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5003124   การเปนผูประกอบการและธุรกิจสตารทอัพทาง

การเกษตร                                            3 (2-2-5) 

          Entrepreneurship and Startup in Agribusiness 

   แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการทางการเกษตร 

คุณลักษณะเฉพาะของผูประกอบการทางการเกษตร การดําเนิน

กิจกรรมการประกอบการ การตระหนักในโอกาสทางธุรกิจ การ

ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดหาทรัพยากร รูปแบบทางธุรกิจ 

และกิจกรรมของการประกอบการ ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาค

บรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5003128 การถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร        3(2-2-5) 

Preservation and Processing of Agricultural 

Products 

ผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อม

เสียภายหลังการเก็บเกี่ยว ความหมายและความสําคัญของการ

ถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรดวยวิธีตางๆ ปฎิบัติการท่ีเกี่ยวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นชื่อวิชา 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาบังคับ วิชาบังคับ  

 5003801  ฟารมอัจฉริยะ                         3(2-2-5) 

     Smart Farm 

      การพัฒนาและแนวโนมของเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะ 

หลักการของวงจรไฟฟา หลักการของอุปกรณเชื่อมตอ เคร่ืองรับรู

ตรวจจับ และเคร่ืองควบคุมท่ีโปรแกรมได การพัฒนาวงจรควบคุม

ในการผลิตทางการเกษตร การออกแบบและติดตั้งตัวระบบ IOT 

ทางการเกษตร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5001106   หลักการขยายพันธุพืช                  3(2-2-5) 

Principles of Plant Propagation 

    อุปกรณและการเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการ

ขยายพันธุพืช ประโยชนและความสําคัญ เก่ียวกับการขยาย

พันธุพืช ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุ

พืชโดยวิธีการตางๆ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพและ

เทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมจํานวนตนพืช และการ

ดูแลรักษาพืช 

 - รวมรายวิชา 5001106   

หลักการขยายพันธุพืช และ  

5001304   เทคโนโลยีการผลติ

เมลด็พันธุพืช เปนรายวิชา

5002115    หลักการขยายพันธุ

พืชและการผลิตเมลด็พันธุ                      
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5001206   การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของพืชเพ่ือการเกษตร      

3(2−2−5) 

Plant Tissue Culture in Agriculture  

   ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง และเคร่ืองมือในการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช การเตรียม

ชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช 

ปฏิบัติการเตรียมอาหาร เตรียมชิ้นสวนพืชและการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ และอวัยวะพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวน

เพ่ือนํามาใชปลูกทางการค า และเ พ่ือประโยชน ในทาง

อุตสาหกรรมการเกษตร 

5003117   การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชเพื่อการเกษตร           

3(2−2−5) 

               Plant Tissue Culture in Agriculture  

  ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช การเตรียมหองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือในการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียม

ชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช เพ่ือ

นํามาใชประโยชนดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดานการคา และ

ดานอุตสาหกรรมการเกษตร ปฏิบัติการเตรียมอาหารสําหรับ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปฏิบัติการเตรียมชิ้นสวนพืช ปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และอวัยวะพืช ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลวยไม  

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5001303   เกษตรธรรมชาต ิ                        3(2−2−5)       

  Natural Agriculture 

  ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการทํา

การเกษตรแบบธรรมชาติ ดินและการจัดการดินในแนวทางการ

ทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการผลิตและการใช ปุ ย 

อินทรียหลักการทําไรนาสวนผสม การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใช

สารเคมี วัสดุธรรมชาติและการใชประโยชนทางการเกษตร  

5002136   เกษตรธรรมชาติ                            3(2−2−5) 

  Natural Agriculture 

  บทนํา ความสําคัญและแนวทางในการทําการเกษตร

แบบธรรมชาติ การจัดการดินอยางยั่งยืน การจัดการจุลภูมิอากาศ

ในฟารม การผลิตและการใชประโยชนจากปุยอินทรียอยางยั่งยืน 

การควบคุมศัต รูพืชโดยไมใชสารเคมี หลักการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน การใชประโยชนวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและ

ครัวเรือนเพ่ือการทําเกษตรธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชเกษตรธรรมชาติเพ่ือสรางอาชีพ สรางเมืองสีเขียว 

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5001304   เทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพันธุพืช      3(2−2−5) 

Seed Production Technology 

  ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ 

สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ สภาพแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับการผลิต  การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของ

เมล็ดพันธุ หลักและทฤษฎีในการทดสอบความงอก ความ

แข็งแรง ความมีชีวิตของเมล็ด หลักการรับรองเมล็ดพันธุ พืช 

และปญหาการผลิตเมล็ดพันธุ 

 - รวมรายวิชา 5001106   

หลักการขยายพันธุพืช และ  

5001304   เทคโนโลยีการผลติ

เมลด็พันธุพืช เปนรายวิชา

5002115    หลักการขยายพันธุ

พืชและการผลิตเมลด็พันธุ                      
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5001401   การจัดสวนและการตกแตงสถานที่  3(2-2-5) 

               Landscape and Gardening   

                ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและการ

ตกแตงสถานท่ี ทฤษฎีและองคประกอบทางศิลปการเขียนแบบ

และการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและหลักการ

จัดสวนประเภทตางๆ องคประกอบของการจัดสวน การ

ดําเนินงานจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี การเลือกวัสดุและ

พรรณไม วิธีการปลูกหญาและพรรณไมในสวน การบํารุงรักษา

สวน การคํานวณคาใชจายในการจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี 

5003119   การจัดสวนและการตกแตงสถานที่   3(2-2-5) 

     Landscape and Gardening 

     ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและการ

ตกแตงสถานท่ี ทฤษฎีและองคประกอบทางศิลป การเขียนแบบ

และการออกแบบ ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน

ประเภทตางๆ องคประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัด

สวนและการตกแตงสถานท่ี การเลือกวัสดุและพรรณไม วิธีการ

ปลูกหญาและพรรณไมในสวน การบํารุงรักษาสวน การคํานวณ

คาใชจายในการจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002202   ความอุดมสมบูรณของดิน            3(2-2-5) 

 Soil Fertility  

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 5002201 วิชาปฐพีวิทยา  

      ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเตบิโตของพืช ธาตุอาหาร

พืชและความเปนประโยชน ความสัมพันธของ ธาตุอาหาร 

ต อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุอาหารพืช การ

ปรับปรุงดินเพ่ือการปลูกพืช ปญหาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ

ของดินในประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา 

5002202   ความอุดมสมบูรณของดิน             3(2−2−5)  

               Soil Fertility  

  ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร

พืชและความเปนประโยชน ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการ

เจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุอาหารพืช การปรับปรุงดินเพ่ือ

การปลูกพืช ปญหาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศ

ไทยและแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ปฏิบัติการเก่ียวของ

กับภาคบรรยาย  

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002203    การสํารวจและการจําแนกดิน        3(2−2−5) 

   Soil Survey and Classification 

               การสํารวจและการจําแนกดินทางสัณฐานวิทยา 

การกําเนิด และคุณสมบัติของดิน ประโยชนของการสํารวจและ

การจําแนกดิน การศึกษาชุดดินท่ีมีความสําคัญทางการเกษตร 

 - มีการลดรายวิชา เพ่ือเพิ่มรายวิชา

ใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002204   การวิเคราะหดินและพืชทางเคมี       3(2−2−5) 

     Chemical Analysis of Soil and Plant 

Materials 

    วิธีวิเคราะหองค ประกอบทางเคมีของดินและพืช 

การเตรียมตัวอยางดินและพืช หลักการใช เคร่ืองมือในการ

วิเคราะหดินและพืช  การแปลผลการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงดิน

ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 - มีการลดรายวิชา เพ่ือเพิ่มรายวิชา

ใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002205   ความหลากหลายทางชีวภาพจลุินทรียดิน                             

3(2−2−5) 

      Biodiversity of Soil Microorganisms   

  ความหมายและความสําคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของพืช 

แมลงและจุลินทรียดินท่ีเปนประโยชน บทบาทของความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช แมลง และจุลินทรียดิน  การใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของพืช แมลง และ

จุลินทรียดิน และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน 

5002205   ความหลากหลายทางชีวภาพจลิุนทรียดิน

3(2−2−5) 

         Biodiversity of Soil Microorganisms   

  ความหมายและความสําคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  จุลินทรีย  อาหารและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  

บทบาทของจุลินทรียดินตอการสลายตัวของอินทรียวัตถุ จุลินทรีย

ท่ียอยอินทรียสารโมเลกุลใหญ การแปรสภาพไนโตรเจน การแปร

สภาพธาตุอาหารอ่ืนๆ การควบคุมทางชีวภาพ การแปรสภาพของ

ไฮโดรคารบอนและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002301   เทคนิคและการใชดิน−ปุย−นํ้า         3(2−2−5)  

      Utilization Techniques of Soil, Water 

and Fertilizer 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 5002201 วิชาปฐพีวิทยา  

     บทบาทของดิน ปุ ย นํ้า ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

การเกษตร การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน การเตรียม

ดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใชปุยและผลตกคางนํ้าใน

ดิน ความตองการนํ้าของพืช เทคนิคการใหนํ้าและระบายน้ํา 

การจัดการความสัมพันธ ของดิน ปุ ย และนํ้าเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพของดินและเพิ่มผลผลิตพืชที่มี ความสํ าคัญของ

เศรษฐกิจ 

5003203   เทคนิคและการใชดิน−ปุย−นํ้า       3(2−2−5)  

               Utilization Techniques of Soil, Fertilizer 

and Water  

    บทบาทของดิน ปุย นํ้า ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

การเกษตร การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน การเตรียมดิน

และการป รับป รุง ดิ น  เทคนิคการใช  ปุ  ย และผลตกค  าง  

นํ้าในดิน ความตองการนํ้าของพืช เทคนิคการใหนํ้าและระบายนํ้า 

การจัดการความสัมพันธของดิน ปุย และน้ําเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ของดินและเ พ่ิมผลผลิตพืช ท่ี มีความสําคัญของเศรษฐกิจ 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002302   เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและปุยชวีภาพ                        

3 (2-2-5) 

  Techniques of Organic Fertilizers and 

Bio-fertilizers Production  

   ความสําคัญของปุย อินทรียและปุยชีวภาพใน

การเกษตร  ประโยชนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ แหลง 

ที่มา ชนิดของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ เทคนิคการผลิตใน

ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม เทคนิคและวิธีการใชปุยอินทรีย

และปุยชีวภาพชนิดตางๆ ใหเหมาะสมในการปลูกพืชและการ

เก็บรักษา 

5003204   เทคนิคการผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพ  

 3(2−2−5) 

  Techniques of Organic Fertilizers and 

Biofertilizers Production  

  ความสําคัญของปุยอินทรียและปุ ยชี วภาพใน

การเกษตร ประโยชนของปุยอินทรียและปุยชีวภาพ  ชนิดของปุย

อินทรียและปุยชีวภาพ การประยุกตใชปุยอินทรียและชีวภาพใน

ระบบเกษตรอินทรียและเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตปุยอินทรีย

และปุยชีวภาพในระดับครัวเรือน ชุมชนและอุตสาหกรรม  การ

เก็บรักษาอยางถูกวิธี ผลงานวิจัยดานการผลิตปุยอินทรียและปุย

ชีวภาพในการเกษตร และแนวทางการสงเสริมการผลิตปุยอินทรีย

และปุยชีวภาพในชุมชนเพ่ือการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002401   การอนุรกัษดินและนํ้า          3(2−2−5) 

 Soil and Water Conservation  

  ความตองการนํ้าของพืช ความสัมพันธระหวางดิน

และนํ้า ความเสื่อมโทรมของดนิและการพังทลายของดิน ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการพังทลายของดนิ  แนวทางการอนุรักษดินและ

น้ํา ความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับการอนุรักษดินและ

น้ํา  และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 

5002206   การอนุรักษดินและนํ้า             3(2−2−5) 

  Soil and Water Conservation  

  ความตองการนํ้าของพืช ความสัมพันธระหวางดิน

และนํ้า ความเสื่อมโทรมของดินและการพังทลายของดนิ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการพังทลายของดิน แนวทางการอนุรักษดินและนํ้า 

ความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับการอนุรักษดินและนํ้า  

และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปฏิบัติการเก่ียวของ

กับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5002402    เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย     

3(2−2−5)  

   Fertilizer Technology and Usage  

   ความสําคัญของปุยในการเกษตร แหลงท่ีมาของ

ปุย กระบวนการผลิตปุยทางอุตสาหกรรมและชุมชน เทคนิค

และวิธีการใชปุยชนิดตางๆ ใหเหมาะสมในการปลูกพืช ปญหา

และวิธีการแกไขความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมจาก

ขบวนการผลิตและวิธีการใชปุย 

 - มีการลดรายวิชา เพ่ือเพิ่มรายวิชา

ใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5003201   พืชไรเศรษฐกิจ                    3(2−2−5)  

  Economic Crops 

พืชไรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ 

แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและดินท่ีเหมาะสม การเขตกรรม 

และการเก็บเก่ียว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิต

และแนวทางในการแกไข  

5004304   พืชไรเศรษฐกจิ                       3(2−2−5)  

  Economic Crops 

  พืชไร ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ 

แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและดนิที่เหมาะสม การเขตกรรม และ

การเก็บเก่ียว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิตและ

แนวทางในการแกไข ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5003202   พืชอาหารสัตว                      3(2-2-5) 

   Forage Crops  

 ความหมายและความสําคัญ ประเภทและชนิด  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรคุณคาทางอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอ

การเจริญเติบโต หลักการปลูกสรางและการจัดการ การใช

ประโยชน การเก็บถนอมรักษาและการแปรรูป รวมท้ังการ

ขยายพันธุและผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

5003302   พืชอาหารสัตว                         3(2-2-5) 

   Forage Crops  

   ความหมายและความสําคัญ  ประเภทและชนิด  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรคุณคาทางอาหาร  ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโต  หลักการปลูกสรางและการจัดการ การใชประโยชน  

การเก็บถนอมรักษาและการแปรรูป  รวมท้ังการขยายพันธุและ

ผลิตเมลด็พนัธุพืชอาหารสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5003301   พืชพลังงานและพลังงานทางเลอืก      3(2-2-5) 

 Plant and Alternative Energy 

 ประเภทและชนิดของพืชพลังงาน พันธุและการ

ปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การปลูกและการจัดการแปลงพืช

พลังงาน การเก็บเ ก่ียวและการแปรรูป การตลาดและ

อุตสาหกรรมตอเน่ือง ประเภทของพลังงานทางเลือกและการใช

พลังงานทางเลือก 

 - มีการลดรายวิชา เพ่ือเพิ่มรายวิชา

ใหม 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004101   หลกัการไมผล                    3(2−2−5) 

 Principles of Pomology 

  กา รผลิต ไม ผล การ จําแนกช นิดข องไม ผล 

โครงสรางและหนาท่ีของสวนตางๆ ของไมผล ดอกและการออก

ดอก การติดผลและการเจริญของผล สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช พื้นท่ีปลูกไมผล การขยายพันธุ ระบบน้ํา

และการใหปุย การจัดการทรงตน และการตัดแตงก่ิง โรคและ

แมลง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพ

ของผลไมและการจําหนายผลผลิต  

5002404   หลักการไมผล                       3(2−2−5) 

   Principles of Pomology 

   การผลิตไมผล การจําแนกชนิดของไมผล โครงสราง

และหนาที่ของสวนตางๆ ของไมผล ดอกและการออกดอก การติด

ผลและการเจริญของผล สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช พ้ืนที่

ปลูกไมผล การขยายพันธุ ระบบน้ําและการใหปุย การจัดการทรง

ตน และการตัดแตงกิ่ง โรคและแมลง การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติ

หลังการเก็บเก่ียว คุณภาพของผลไมและการจําหนายผลผลิต 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004201   การผลิตผัก                              3(2−2−5)  

 Vegetables Production  

  ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนก

ชนิดของพืชผัก สรีรวิทยาการผลิต การประยุกตเทคโนโลยีใน

การผลิตผักรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสม เชน  ระบบไฮโดรโพ

นิกส แอโรโพนิกส และเกษตรอัจฉริยะ การเพาะเมล็ดและการ

ตรวจสอบคุณภาพเมลด็พันธุ ลักษณะผิดปกตทิางสรีรวิทยาของ

ผัก การดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว  

5002405   การผลิตผัก                                 3(2−2−5)  

               Vegetables Production  

  ประโยชนและความสําคญัของพืชผัก การจําแนกชนิด

ของพืชผัก สรีรวิทยาการผลิต การประยุกตเทคโนโลยีในการผลิต

ผักรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสม เชน  ระบบไฮโดรโพนิกส แอโรโพ

นิกส และเกษตรอัจฉริยะ การเพาะเมล็ดและการตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ ลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยาของผัก การดูแล

รักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004202   การผลิตไมดอกไมประดับ              3(2−2−5) 

 Ornamentals Production  

  ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ 

การจัดแบงประเภทของไมดอกไมประดับ คุณลักษณะของไม

ดอกไมประดับท่ีผลิตเปนการคา  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการผลิตไม

ดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชในการปลูก การประยุกตเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตไมดอกไมประดับตามหลักเกษตร

อัจฉริยะ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บ

เก่ียว การตลาดและการจัดจําหนาย 

5002403   การผลิตไมดอกไมประดับ                 3(2−2−5) 

               Ornamentals Production  

  ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การ

จัดแบงประเภทของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่เก่ียวกับการผลิตไม

ดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชในการปลูก การประยุกตเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพ่ือการผลิตไมดอกไมประดับตามหลักเกษตรอัจฉริยะ 

การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเ ก่ียว 

การตลาดและการจัดจําหนาย การฝกปฏิบัติการผลิตไมดอกไม

ประดับในหนวยงานภายนอก ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004203   การผลิตเห็ด                              3(2−2−5)  

  Mushroom Production  

 ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชน

และความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบงประเภท

เห็ด  สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวข องกับการเพาะเห็ด วิธีการ

เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด การประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

ผลิตเห็ดตามหลักเกษตรอัจฉริยะ ศัตรูเห็ด เห็ดท่ีมี ความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ 

การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด 

5002121   การผลิตเห็ด                                 3(2−2−5)  

               Mushroom Production  

  ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและ

ความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบงประเภทเห็ด 

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ

เห็ด การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตเห็ดตามหลัก

เกษตรอัจฉริยะ เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004301   วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว         3(2−2−5) 

   Postharvest Technology  

  ความสําคัญ เซลลและโครงสรางของเซลล การ

เปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางชีวเคมีและชีวฟสิกสเกี่ยวกับ

การแก การสุก การเสื่อมสภาพของผลิตผลสดหลังการเก็บเก่ียว 

การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว โรคและแมลงหลังการเก็บเก่ียว 

การประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการจัดการหลังการเก็บ

เก่ียว การเก็บรักษา การขนสง และการบรรจุหีบหอ กฎหมาย

ทางการเกษตร 

5004122   วทิยาการหลังการเกบ็เกี่ยว            3(2−2−5)  

   Postharvest Technology  

   ความสําคัญ เซลลและโครงสรางของเซลล การ

เปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางชีวเคมีและชีวฟสกิสเกี่ยวกับการ

แก การสุก การเสื่อมสภาพของผลิตผลสดหลังการเก็บเก่ียว การ

สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงหลังการเก็บเก่ียว การ

ประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การเก็บรักษา การขนสง และการบรรจุหีบหอ กฎหมายทาง

การเกษตร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004302   การผลิตยางและผลิตภัณฑ          3(2−2−5) 

               Rubber Plant Production and Products  

ความสําคัญของการผลิตยางและผลิตภัณฑ สถานการณและ

นโยบายการผลิตยาง การตลาดและการประยุกตเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพื่อการผลิตยางตามหลกัเกษตรอัจฉริยะ ชนิดพืชท่ีให

น้ํายาง ประวัติและการแพรกระจายพันธ ุ พันธุศาสตรและการ

ปรับปรุงพันธ ุ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปลูก การขยาย

พันธ ุเทคโนโลยีการผลิตยาง โรคและแมลง วัชพืชและศัตรูท่ี

สําคัญของยาง การกรีดยาง การแปรรูปนํ้ายางและผลิตภัณฑ

ยาง 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5004302   

การผลติยางและผลติภัณฑไปรวม

ในเนื้อหารายวิชา 5003304 การ

ผลติยาง 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004303   การเพาะเล้ียงกลวยไม          3(2−2−5)  

Orchid Culture  

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม 

การจําแนกประเภทของกลวยไม สกุลของ กลวยไมท่ีนิยมเลี้ยง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการจัดการ

โรงเรือนตามหลักเกษตรอัจฉริยะ การขยายพันธุ การปลูก และ

การดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคในการปลูกกลวยไม การ

บรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย การประกวดและตัดสิน

กลวยไม กฎหมายที่เก่ียวของ 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5004303   

การเพาะเลีย้งกลวยไมไปรวมใน

เน้ือหารายวิชา 5003117  

การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชเพ่ือ

การเกษตร 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5004401   พืชเครื่องเทศและสมุนไพร          3(2−2−5)  

Spices and Medicinal Plants 

ความหมายและประโยชนของพืชเคร่ืองเทศและ

สมุนไพร พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมในการผลิต 

การประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการผลิตพืชเคร่ืองเทศ

และสมุนไพร ตามหลักเกษตรอัจฉริยะ การดูแลรักษา การเก็บ

เก่ียว การแปรรูป การตลาด และการจัดจําหนาย 

5003405   พืชเครื่องเทศและสมุนไพร           3(2−2−5)  

  Spices and Medicinal Plants 

   ความหมายและประโยชนของพืชเคร่ืองเทศและ

สมุนไพร พืช เค ร่ืองเทศและสมุนไพรท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการผลิต 

พืชสมุนไพรท่ีใชในทางการแพทย การประยุกตเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพ่ือการผลิตพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรตามหลักเกษตร

อัจฉริยะ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดและ

การจัดจําหนาย ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5005201   เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช    (2-2-5)                   

               Pest Control Technology  

                ความหมายและความสําคัญของศัตรูพืช ประเภท

และชนิดของศตัรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การประเมินความ

เสียหายท่ีเกดิจากศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ หลักการปองกันและ

กําจัดศัตรูพืช เคร่ืองมือและอุปกรณในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

เทคนิคการปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสมในสภาพปจจุบัน 

ความปลอดภัยตอชีวิตและธรรมชาต ิ

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5005201   

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศตัรูพืช

ไปรวมในเน้ือหารายวิชา 5003138 

การจัดการศตัรูพืช 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006202   หลกัการชลประทานและการระบายน้ํา 3(2-2-5) 

Principle of Irrigation and Drainage  

แหลง นํ้าเ พ่ือการชลประทาน ความสัมพันธ

ระหวาง ดิน - น้ํา - พืช การหาความตองการนํ้าของพืช 

ประสิท ธิภาพการชลประทาน การหาความตองการนํ้า

ชลประทาน การคํานวณรอบการใหนํ้า ระบบการชลประทาน 

วิธีการชลประทาน การสมดุลของเกลือ ทฤษฎีการลางเกลือ 

การระบายนํ้าผิวดิน การระบายนํ้าใตดิน ทฤษฎีการไหลของน้ํา

ใตดินเขาสูทางระบาย  สมการการระบายนํ้าแบบสภาวะคงตัว 

และสภาวะไมคงตัว การวัดการไหล 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5006202   

หลักการชลประทานและ 

การระบายนํ้า ไปรวมในเนื้อหา

รายวิชา 5003504 เทคโนโลย ี

การใหน้ําแกพืช 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006203   เคร่ืองทุนแรงในฟารม            3(2-2-5) 

Farm Machinery 

ความสําคัญและประเภทเคร่ืองทุนแรงในฟารม 

แทรกเตอรและวิวัฒนาการ  การไถเตรียมดิน ไถหัวหมู การ

ซอมแซมและบํารุงรักษาไถหัวหมู ไถจาน ไถสิ่วและไถดินดาน 

จอบหมุน เคร่ืองพรวน ไถเบิกรองและไถยกรอง เคร่ืองปลูกพืช 

เค ร่ืองฉีดพนสารเคมีและใหปุย  เคร่ืองมือเก็บเกี่ยว และ

เคร่ืองอบเมล็ดพืช  

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5006203   

เคร่ืองทุนแรงในฟารมไปรวมใน

เน้ือหารายวิชา 5003502  

การจัดการเคร่ืองจักรกลทาง 

การเกษตร 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006301   โปรแกรมสําเรจ็รปูและการประยุกตใชงาน                             

3(2-2-5) 

Software Package and Application 

โครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยม

ใชในปจจุบันประเภทตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

แผนตารางทําการ เวิรดโปรเซสเซอร ฯลฯ 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5006301   

โปรแกรมสําเร็จรูปและ 

การประยุกตใชงาน  ไปรวมใน

เน้ือหารายวิชา 5003810 การ

ประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชัน

สําหรับเกษตรกรยคุใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006302   เทคโนโลยกีารใหนํ้าแกพืช            3(2-2-5)  

Irrigation Technology 

ความสัมพันธของดิน น้ํา พืชหลักการและการ

ประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการใหนํ้าแกพืชตามหลัก

เกษตรอัจฉริยะ แหลงนํ้า การวางแผนผังการใหน้ํา เคร่ืองมือ

และอุปกรณในการใหนํ้ากับพืช ความกาวหนาของการใหนํ้าแก

พืช การออกแบบระบบการใหน้ําแกพืช 

5003504    เทคโนโลยีการใหนํ้าแกพืช                 3(2-2-5) 

   Irrigation Technology  

   ความสัมพันธของดิน นํ้า พืชหลักการและการ

ประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการใหน้ําแกพืชตามหลักเกษตร

อัจฉริยะ แหลงนํ้า การวางแผนผังการใหนํ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ

ในการใหนํ้ากับพืช ความกาวหนาของการใหนํ้าแก พืช การ

ออกแบบระบบการใหน้ําแกพืช ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาค

บรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006303   การผลิตอุปกรณทางการเกษตร         3(2-2-5)  

Farm Equipment Production   

ปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณการเกษตร การเลือก

วัสดุอุปกรณ การออกแบบสิ่งประดิษฐใหสอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกร โดยเนนการใชวัสดุในทองถิ่น และเนน

ดานความเหมาะสมกับการใชงาน 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5006303   

การผลติอปุกรณทางการเกษตร         

ไปรวมในเน้ือหารายวิชา 5001501 

งานชางเกษตร 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006304   การจัดการเครือ่งจักรกลการเกษตร     3(2-2-5)  

Agricultural Machinery Management  

สภาวะการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรในประเทศไทย 

ความสัมพันธระหวางผลผลิตและระดับของการใชเคร่ืองจักรกล

เกษตร การคํานวณเวลาและตารางการทํางาน ระบบการ

หมุนเวียนการใชเคร่ืองจักรกลเกษตร การวิเคราะหคาใชจาย 

คาเสื่อมราคา จุดคุมทุน และระยะคืนทุน  

5003502   การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 

  Agriculture Machinery Management  

  สภาวะการใชเคร่ืองจักรกลเกษตรในประเทศไทย 

ความสัมพันธระหวางผลผลิตและระดับของการใชเคร่ืองจักรกล

เกษตร การคํานวณเวลาและตารางการทํางาน ระบบการ

หมุนเวียนการใชเคร่ืองจักรกลเกษตร การวิเคราะหคาใชจาย คา

เสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะคืนทุน ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาค

บรรยาย 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

 

 

วิชาเลอืก วิชาเลอืก  

5006401   การสํารวจรังวัดเพ่ือการเกษตร         3(2-2-5) 

Surveying for Agriculture   

ความสําคัญและประเภทของการสํารวจ เคร่ืองมือ

และอุปกรณในการสํารวจรังวัด การทํา Differential และ 

Profile Leveling การทํา Transverse และการคํานวณพ้ืนท่ี 

การทํา Contour การออกแบบ Land Grading การรังวัดเพ่ือ

วางแนวคลองสงน้ําและถนนในฟารม 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5006401   

การสํารวจรังวัดเพ่ือการเกษตร         

ไปรวมในเน้ือหารายวิชา 5001501 

งานชางเกษตร 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5006402   การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงาน

เกษตร                                                     3(2-2-5) 

Computer Simulation in Agriculture 

นิยามและขอบเขตของการจําลองสถานการณดวย

คอมพิวเตอรในงานเกษตรกรรม การออกแบบการทดลองการ

เก็บขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลอง การกําหนดแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร ขั้นตอนวิธีและเทคนิคการแกปญหา การ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองและการปรับความ

แมนยําของผลลัพธ แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช และ

แบบจําลองระบบฟารม การประยุกตใชแบบจําลองพยากรณ 

5003806   การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงาน

เกษตร                                                       3(2-2-5) 

   Computer Simulation in Agriculture  

   นิยามและขอบเขตของการจําลองสถานการณดวย

คอมพิวเตอรในงานเกษตรกรรมการออกแบบการทดลองการเก็บ

ขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการกําหนดแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร ขั้นตอนวิธีและเทคนิคการแกปญหา การตรวจสอบ

ความถูกตองของแบบจําลองและการปรับความแมนยาํของผลลัพธ 

แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช และแบบจําลองระบบฟารม 

การประยุกตใชแบบจําลองพยากรณ ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาค

บรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5007201   การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 

Agricultural Extension for Sustainable Agriculture 

ความหมาย ความสํ าคัญ และหลักการของ

โครงการเกษตรแบบผสมผสาน การเลือกวิธีการสงเสริมท่ี

เหมาะสมสําหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแตละรูปแบบ 

การเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเกษตรแบบยั่งยืน การ

วางแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานและการประเมินผลสําเร็จ 

 - รวมรายวิชา 5007201   การ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน

และ 5007202  หลักการสงเสริม

การเกษตร ไปเปนรายวิชา

5003601 หลักการสงเสริม

การเกษตรแบบผสมผสาน             

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5007202   หลกัการสงเสริมการเกษตร              3(2-2-5) 

               Principles of Agriculture Extension  

ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการ

สงเสริมการเกษตร ปรัชญา หลักการและวิธีการสงเสริม

การเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จในงาน

สงเส ริมการเกษตร ปญหาและอุปสรรคในการสง เสริม

การเกษตรและแนวทางแกไข  

 - รวมรายวิชา 5007202   

หลักการสงเสริมการเกษตร  

และ 5007201 การสงเสริม

การเกษตรแบบผสมผสาน  

ไปเปนรายวิชา 5003601 หลกัการ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน             
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003601   หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน   

3(2-2-5) 

                Principles of Integrated Agriculture 

Extension  

                ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ปรัชญา หลักการของการ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน วิธีการสงเสริมแบบผสมผสานท่ี

เหมาะสม การวางแผนและการประเมินผลในงานสง เสริม

การเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการสงเสริม

การเกษตร การฝกปฏิบัติเปนนักสงเสริมวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5007203   การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร                      

3(2-2-5) 

               Community Development and 

Agriculture Development 

ความสําคัญและความเปนมาของการพัฒนา

หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร วิธีการและ

กระบวนพัฒนา การ พัฒนาแบบ มีส วนรวม  ตลอดจน

กระบวนการพัฒนาที่จะกอใหเกิดความความยั่งยืนในดานการ

พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร  ปญหาอุปสรรคในการ

พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร 

5003602   การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร  

3(2-2-5) 

 Community Development and Agriculture 

Development 

 ความสําคัญและความเปนมาของการพัฒนาหลักการ

พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร วิธีการและกระบวนพัฒนา 

การพัฒนาแบบมีสวนรวม ตลอดจนกระบวนการพัฒนาท่ีจะ

กอใหเกิดความความยั่งยืนในดานการพัฒนาชุมชนและการ

พัฒนาการเกษตร ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนและการ

พัฒนาการเกษตร ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5007401   การสรางงานอาชีพทางการเกษตร      3(3-0-6) 

Innovation of Agricultural Occupations 

หลักการวางแผนการสรางอาชีพ ปจจัยดานตนทุน

การผลิตพฤติกรรมของผู บ ริโภคความต อ งการผลผลิต

เ ก ษ ต รก ร รมลั กษ ณะก าร ร วม ตั ว ข อ ง สั ง ค ม อํ า น า จ 

การต อรองและศักยภาพการตลาดการโฆษณาสินค าความ 

เสี่ยงดานการลงทุนและกําไร 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5007401   

การสรางงานอาชพีทางการเกษตร 

ไปรวมในเน้ือหารายวิชา 5003124 

การเปนผูประกอบการและธุรกิจ

สตารทอัพทางการเกษตร 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008202    อาหารและการใหอาหารสัตว      3(2-2-5) 

 Feed and Feeding  

 ประเภทและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร

สัตว การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหารสัตว และการ

ใชประโยชนของอาหารสัตวความตองการโภชนะของสัตวการ

ประกอบสูตร อาหารสัตวกระบวนการผลิตอาหารกฎหมายและ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

5002702    อาหารและการใหอาหารสัตว         3(2-2-5) 

   Feed and Feeding  

   ประเภทและคุณคาทางโภชนาการของอาหารสัตว 

การประเมินคุณคาทางโภชนาการของ อาหารสัตวและการใช

ประโยชนของอาหารสัตวความตองการโภชนะของสัตว การ

ประกอบสูตรอาหารสัตวกระบวนการผลิตอาหาร กฎหมายและ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ปฏิบัติการเก่ียวของ

กับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008301   การฟกไขและการจัดการโรงฟก         3(2-2-5) 

Incubation and Hatchery Management 

คัพภะวิทยาของสัตวปก หลักและการปฏิบัติใน

การฟกและการจัดการ การเก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตว

ปก การเลี้ยงดูสัตวปกในระยะแรกการทําพันธุประวัติของสัตว

ปก 

5002703   การฟกไขและการจัดการโรงฟก            3(2-2-5) 

  Incubation and Hatchery Management 

  คัพภะวิทยาของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการ

ฟกและการจัดการ การเก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตวปก การ

เลี้ยงดูสัตวปกในระยะแรกการทําพันธุประวัติของสัตวปก 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008302    เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก            3(2-2-5) 

 Poultry Production Technology  

 ประโยชนและความสําคัญของสัตวปกปญหาและ

แนวทางแกปญหาเก่ียวกับสัตวปกประเภทและชนิดของสัตวปก

การคัดเลือกการผสมพันธุโรงเรือนและอุปกรณวิธีการเลี้ยงดู

อาหารและการใหอาหารการปองกันและการรักษาโรคสัตว

ปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มทักษะความรูในดานการประกอบสูตรอาหาร 

การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และการใหอาหารสัตวปก 

5003704   เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก              3(2-2-5) 

  Poultry Production Technology 

  ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ปญหาและ

แนวทางแกปญหาเก่ียวกับสัตวปก ประเภทและชนิดของสัตวปก 

การคัดเลือกการผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู 

อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรคสัตว 

ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดานการประกอบสูตรอาหาร 

การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และการใหอาหารสัตวปก 

ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008303   เทคโนโลยีการผลิตสุกร               3(2-2-5) 

Swine Production Technology  

ประโยชนและความสําคญัในการเลีย้งสกุรประเภท

และพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุระบบการ

จัดการฟารมสุกรแบบตางๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตางๆ 

อาหารสุกรการทําทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล 

การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการแกปญหา

สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูใน

ดานการประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ 

และการใหอาหารสุกร 

5003705   เทคโนโลยีการผลิตสุกร                   3(2-2-5) 

  Swine Production Technology 

  ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภท

และพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ ระบบการ

จัดการฟารมสุกรแบบตางๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตางๆ 

อาหารสุกร การทําทะเบียนประวัติ โรคและการสุขาภิบาล 

การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการแกปญหา

สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกร ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูใน

ดานการประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ 

และการใหอาหารสุกร ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008304   เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอื้อง      3(2-2-5) 

Ruminant Production Technology 

ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเคี้ยว

เอ้ือง พันธุสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หลกัและวิธีการคัดเลือกและการผสม

พันธุ ระบบการจัดการฟารม อุปกรณและโรงเรือน อาหารและ

การใหอาหาร การจัดการฝูง การทําทะเบียนประวัติการจด

บันทึกตางๆ การตลาด ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดาน

การประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และ

การใหอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

5003706   เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอือ้ง          3(2-2-5) 

  Ruminant Production Technology 

  ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเคี้ยว

เอ้ือง พันธุสัตวเคี้ยวเอ้ือง  หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสม

พันธุ ระบบการจัดการฟารม อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการ

ใหอาหาร การจัดการฝูง การทําทะเบียนประวัติการจดบันทึก

ตางๆ การตลาด ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในดานการ

ประกอบสูตรอาหาร การผสมอาหาร การดูแลจัดการ  และการให

อาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008305   การสงเสริมปศุสัตว                      3(2-2-5) 

Livestock Extension  

ความสําคัญของงานปศสุัตว  หนวยงานที่เก่ียวของ

กับการผลิตปศุสัตว  ปญหาและอุปสรรคการสงเสริมปศุสัตว  

หลักการวางแผนการสงเสริม  รูปแบบ  วิธีการ  การผลิตและใช

สื่อ เทคนิคและกระบวนการสงเส ริมปศุสัตวรวมทั้งการ

ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการ

สงเสริมปศุสัตว 

5003125   การสงเสริมปศุสัตว                         3(2-2-5) 

  Livestock Extension  

  ความสําคัญของงานปศุสัตว  หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการผลิตปศุสัตว ปญหาและอุปสรรคการสงเสริมปศุสัตว 

หลักการวางแผนการสงเสริม  รูปแบบ วิธีการ การผลิตและใชสื่อ 

เทคนิคและกระบวนการสงเสริมปศุสัตวรวมท้ังการผสมผสานภูมิ

ปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการสงเสริมปศุสัตว 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5008401   การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน            3(2-2-5) 

Integration of Livestock Enterprises  

การเลี้ยงสัตวรวมกัน เพ่ือใชมูลสัตวและวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตรเปนอาหารหรือสิ่งอื่นๆ อัตราการเลี้ยงแบบ

ผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารท่ีใชสมทบการผลิต การ

จัดการวงจรการผลิต  การผสมผสานนําภูมิปญญาในทองถิ่นมา

ประยุกตใช  รวมท้ังตนทุนการผลิตและการจําหนาย การ

จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมในระบบเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5008401   

การเลี้ยงสตัวแบบผสมผสานไปรวม

ในเนื้อหารายวิชา 5001701 

หลักการเลีย้งสัตว 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009201   หลกัการจัดการฟารม          3(3−0−6) 

Principles of Farm Management  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกษตร นิยามและความสําคัญ

ของหลักการจัดการฟารม การประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

เพื่อการจัดระบบฟารมตามหลักเกษตรอัจฉริยะ วิธีการศึกษา

วิเคราะหตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การใช

เคร่ืองมือวิเคราะหทางเลือกเพ่ือสรางประสิทธิภาพการผลิต 

ตนทุน กําไร การวางงบประมาณและการวางแผนดานการเงิน

ของฟารม 

5002126   หลักการจัดการฟารม                      3(2-2-5)  

  Principles of Farm Management  

  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกษตร นิยามและความสําคัญ

ของหลักการจัดการฟารม การประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ

การจัดระบบฟารมตามหลักเกษตรอัจฉริยะ วิธีการศึกษาวิเคราะห

ตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การใชเคร่ืองมือวิเคราะห

ทางเลือกเพื่อสรางประสิทธิภาพการผลิต ตนทุน กําไร การวาง

งบประมาณและการวางแผนดานการเงินของฟารมปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 

5009202   เศรษฐศาสตรการเกษตร                 3(3-0-6) 

Economics of Agriculture 

หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเกษตร และการ

ประยุกตในการผลิตทางเกษตร การตลาดการเกษตร การถือ

ครองท่ีดนิ ธนกิจการเกษตร และปญหาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

5003127   เศรษฐศาสตรการเกษตร                 3(3-0-6) 

  Economics of Agriculture 

  หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เกษตร และการ

ประยุกตในการผลิตทางเกษตร การตลาดการเกษตร การถือครอง

ท่ีดิน ธนกิจการเกษตร และปญหาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

- เปลีย่นรหัสวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009301   หลกัการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร                                

3(2-2-5) 

Principles of Agricultural Products 

Preservation 

ผลิตผลทางการเกษตร หลักการถนอมอาหาร 

ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร

ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยที่ทําใหผลิตผลเกิดการบูดเนา

เสียหาย การควบคุมและปองกันการเนาเสีย เทคนิคและวิธีการ

แปรรูปอาหารประเภทตางๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตางๆ 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5009301   

หลักการถนอมและแปรรูปผลติผล

เกษตร ไปรวมในเน้ือหารายวิชา 

5003128 การถนอมและแปรรูป

ผลติผลเกษตร 

 5003128   การถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร     3(2−2−5) 

               Preservation and Processing of 

Agricultural Products  

               ผลผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงและการ

เสื่อมเสียภายหลังการเก็บเก่ียว ความหมายและความสําคัญของ

การถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรดวยวิธีตางๆ ปฎิบัติการท่ีเก่ียวของกับภาคบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009302   การตลาดผลิตผลทางการเกษตร  3(2-2-5) 

Agriculture Marketing 

ระบบการตลาด หนาท่ีการตลาด วิถีการตลาด 

พฤติกรรมของตลาด ตนทุนการตลาด สวนประสมทาง

การตลาด ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดผลิตผลทาง

พืชและปศุสัตว นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมตลาดผลิตผล

ทางพืชและปศุสัตว การวิเคราะหระบบการตลาด ผลิตผลทาง

พืชและปศุสัตวท่ีสําคัญของไทยและระหวางประเทศการจัดการ

ความเสี่ยงของผูผลิตผูแปรรูปและผูคาผลิตผลทางการเกษตร 

5002129   การตลาดผลิตผลทางการเกษตร           3(2-2-5)  

  Agriculture Marketing 

  ระบบการตลาดสินคาเกษตร สภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจการเกษตร หนาที่การตลาด การแบงสวนทางการตลาด 

ตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงทางการตลาด พฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบริโภคและตลาดองคกร สวนประสมทางการตลาด 

ตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการสื่อสาร

การตลาด ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดผลิตผลทางพืช

และปศุสัตว นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมตลาดผลิตผลทาง

พืชและปศุสัตว การวิเคราะหระบบการตลาดผลิตผลทางพืชและ

ปศุสัตวที่สําคัญของไทยและระหวางประเทศ การจัดการความ

เสี่ยงของผูผลิต ผูแปรรูป และผูคาผลิตผลทางการเกษตร 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009303   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับ

ผลิตผลทางการเกษตร                                  3(3-0-6)                      

                Logistics and Supply Chain Management   

for Agri-Products 

                ความหมายของโลจิสติกส หลักการจัดการโซ

อุปทานสําหรับผลิตผลทางการเกษตร ความสําคัญของโลจิ

สติกส การจัดหา การจัดซ้ือ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต 

การบรรจุภัณฑ การขนสง การบริการลูกคา การกระจายสินคา  

5004809   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานสําหรับผลิตผล

ทางการเกษตร                                              3(3-0-6) 

              Logistics and Supply Chain Management  

for Agri-Products 

  ความหมายของโลจิสติกส หลักการจัดการโซอุปทาน

สําหรับผลิตผลทางการเกษตร ความสําคัญของโลจิสติกส การ

จัดหา การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การบรรจุ

ภัณฑ การขนสง การบริการลูกคา การกระจายสินคา  

- เปลีย่นรหัสวิชา 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009401   กฎหมายและมาตรฐานในอุตสาหกรรมเกษตร                      

3(3-0-6) 

              Agro-Industry Standard and Regulations 

              ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร ทั้งของในประเทศและ

ตางประเทศรวมถึงการขอใบอนุญาต 

 - รวมรายวิชา 5009401   

กฎหมายและมาตรฐานใน

อุตสาหกรรมเกษตร และ 

5009402 การควบคมุคุณภาพ

ผลติภัณฑอุตสาหกรรมไปเปน

รายวิชา 5003132 กฎหมาย

เกีย่วกับการพฒันาสินคาทาง

การเกษตรและมาตราฐานสินคา

เกษตร 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

5009402   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร                                                     3(3-0-6) 

Quality Control of Agro-Industry 

องคประกอบของคุณภาพ หลักการควบคุม

คุณภาพและวิธีการวัดคาปจจัยทางคุณภาพของวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตและกรรมวิธี

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและการประเมินผล 

 

 

- รวมรายวิชา 5009402    

การควบคมุคุณภาพ

ผลติภัณฑอุตสาหกรรม และ 

5009401 กฎหมายและมาตรฐาน

ในอตุสาหกรรมเกษตร ไปเปน

รายวิชา 5003132 กฎหมาย

เกีย่วกับการพฒันาสินคาทาง

การเกษตรและมาตราฐานสินคา

เกษตร 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003132 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาทาง

การเกษตรและมาตรฐานสินคาเกษตร                   3(3-0-6) 

Laws of the Development of 

Agricultural Goods and Agricultural  Products 

ประโยชนและความสําคัญของมาตรฐานสินคา

เกษตร หลักท่ัวไปของกฎหมายที่เก่ียวกับการพัฒนาสินคาเกษตร 

กฎหมายเก่ียวกับปจจัยในการผลิต การตลาดและการควบคุม

คุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหาร มาตรฐานระหวางประเทศ

เก่ียวกับสินคาทางการเกษตรและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5002115    หลักการขยายพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ                           

3(2−2−5) 

   Principles of Plant Propagation and Seed 

Production  

   อุปกรณและการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการ

ขยายพันธุพืช ประโยชนและความสําคัญ เกี่ยวกับการขยายพันธุ

พืช ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุพืช หลักการขยายพันธุพืช

ชนิดตางๆ ท้ังแบบใชเพศและไมใชเพศ การผลิตเมล็ดพันธุ  การ

เก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุหลัก การทดสอบ

ความงอก ความแข็งแรง ความมีชีวิตของเมล็ด การประยุกตใช

เทคโนโลยชีีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมจํานวน

ตนพืช  และปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5002118    เกษตรอินทรีย                3(2-2-5) 

  Organic agriculture 

  ความสําคัญของเกษตรอินทรีย ความหมายและ

หลักการพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย แนวทางการจัดการดิน เทคนิค

การผลิตปุยอินทรียและการใชประโยชน การควบคุมศัต รูพืช

สําหรับเกษตรอินทรีย ขอแนะนําในการเร่ิมตนเกษตรอินทรีย 

มาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรีย การผลิตพืชอินทรียและ

เมล็ดพันธุ การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และการตลาด

เกษตรอินทรีย ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5002123   อุตุนิยมวิทยาการเกษตร                     3(2-2-5) 

  Agricultural Meteorology Technology 

  ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพ้ืนโลก บทบาท

ของสวนประกอบของบรรยากาศท่ีมีตอการเกษตร อุตุนิยมวิทยา

และบทบาทสําคัญตอการเกษตร ภูมิอากาศของพืชและสัตว การ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตอการผลิตพืชและสัตว การดัดแปลง

ภูมิอากาศ การพยากรณอากาศเพ่ือการเกษตร การตรวจวัด

องคประกอบอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ ความชื้น ลม รังสีดวงอาทิตย 

นํ้าฟา ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5002805   เ ทค โนโล ยีนวั ตก รรมวั ส ดุ เครื่ อ งป ลู ก พืช                                           

3(2-2-5) 

                 Innovative Plant Growth Media Technology 

    ประเภทของวัสดปุลกู คุณสมบัติของวัสดปุลูกแตละ

ชนิด การเลือกใชวัสดุปลูกใหเหมาะสมกับชนิดพืช และการเลือก

วัสดุปลูกเพ่ือปลูกพืชแบบตางๆ การใชเทคนิคอื่นๆ ท่ีเหมาะสม

เพ่ือการใชวัสดุเคร่ืองปลูกพืชใหมีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือประยุกตใชใน

การปลูกพืชรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสม ท้ังท่ีใชดินและไมใชดิน

รูปแบบตางๆ เชน ระบบไฮโดรโพนิกสหรือแอโรโพนิกส การ

เลือกใชวัสดุปลูกที่หลากหลาย การนําวัสดุปลูกชนิดตางๆ มาผสม

กันเพ่ือใหใชใหเหมาะสมกับแตละวัตถุประสงคในการปลูกพืช 

องคประกอบของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืชแตละ

ชนิด การจัดการระบบการใหนํ้าและธาตุอาหารท่ีเหมาะสม 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003110   เกษตรกรรมยั่งยนื                          3(2−2−5) 

  Sustainable Agriculture 

  ความสําคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน ความหมายและ

หลักการพ้ืนฐานของเกษตรกรรมยั่งยืน แนวทางการจัดการดิน 

และปุย การใชประโยชนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน รูปแบบของระบบเกษตรกรรม

ยั่ งยืน วัสดุธรรมชาติและการใช ประโยชนทางการเกษตร 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003120   สรีรวทิยาพืชปลูก                            3(2-2-5) 

  Crop Physiology 

  หลักสําคัญทางสรีรวิทยาท่ีกําหนดการใหผลผลิตของ

พืชปลูกซึ่งเนนการอธิบายเม่ือพืชอยูเปนกลุมมากกวาการอธิบาย

เม่ือพืชอยูเปนตนเดี่ยว การวัดการเติบโตและการพัฒนาของพืช

ปลูกเม่ือพืชอยูเปนกลุม การวัดคาแสงตกกระทบท่ีกลุมพืชนําไปใช 

กระบวนการสังเคราะหแสงท้ังระดับเม่ือพืชอยูเปนตนเดี่ยวและ

เม่ือพืชอยูเปนกลุม การนําคารโบไฮเดรตที่ไดจากการสังเคราะห

แสงไปใชในกระบวนการหายใจ การเติบโต และสรางผลผลิต 

ปฏิสัมพันธระหวางพืชปลูกและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการเก่ียวของ

กับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003303   พืชนํ้ามัน                                   3(2-2-5) 

  Oil Crop 

  สถานการณและแนวโนมทางการตลาด ความหมาย

และความสําคัญของพืชนํ้ามัน พันธุและการปรับปรุงพันธุ การ

ขยายพันธุ การปลูกและการจัดการแปลงพืชน้ํามัน การเก็บเกี่ยว

และการแปรรูป การใชประโยชนจากพืชนํ้ามัน ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 

 5003304   การผลิตยาง                                 3(2−2−5) 

  Rubber Production  

  ความสําคัญของการผลิตยางและผลิตภัณฑ สถาน

การณและนโยบายการผลิตยาง การตลาด ประวัติและการแพร

กระจายพันธ ุ พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธ ุ เทคโนโลยีการ

ผลิตยางอยางยัง่ยนืและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การแปรรูปนํ้ายาง

และผลิตภัณฑยาง และการประยุกตเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือการ

ผลิตยางตามหลักเกษตรอัจฉริยะ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาค

บรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003601   หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน     

3(2-2-5) 

   Principles of Integrated Agriculture Extension

      ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ปรัชญา หลักการของการ

สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน วิธีการสงเสริมแบบผสมผสานท่ี

เหมาะสม การวางแผนและการประเมินผลในงานสง เสริม

การเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการสงเสริม

การเกษตร การฝกปฏิบัติเปนนักสงเสริมวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003707   โรคสัตวและการอภบิาล                     3(2-2-5) 

  Animal diseases and Sanitation 

  โรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวงการปศุสัตว รวมท้ังโรค

พยาธิท่ีสําคัญ สาเหตุ ระยะฟกตัว การระบาด อาการ วิธีการตรวจ 

การรักษา การปองกันและการกําจัดโรคท่ีสําคัญพระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคระบาดสัตวปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003802   เกษตรเชิงสรางสรรค                    3(2-2-5) 

  Creative Agriculture 

  แนวคิดและความสําคัญของเกษตรเชิงสรางสรรค 

แนวคิดการสรางเกษตรเชิงสรางสรรค เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือ

การผลิตอาหาร เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือภูมิทัศนและการจัดการ

สิ่งแวดลอม เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 

เกษตรเชิงสรางสรรคเพ่ือพลังงานและสังคมเมืองสีเขียว การ

ออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิงสรางสรรค 

ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003808   เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการฟารมอจัฉริยะ                           

3(2-2-5) 

    Agricultural Economics and Smart Farm 

Management 

 ระบบเศรษฐศาสตรการเกษตรและกระบวนการ

ตัดสินใจ การจัดเก็บขอมูลและการทําบัญชีเพ่ือประเมินธุรกิจ

ฟารม การวิเคราะหการลงทุนและการวางแผนงบประมาณ การจัด

ฟารมภายใตเง่ือนไขของความเสี่ยง กลยุทธในการลดตนทุนโดย

คํานึงถึงสมดุลทางธรรมชาติท้ังในรูปแบบของฟารมเล็กและระบบ

ธุรกิจฟารม เทคนิคการเก็บขอมูลปฐมภูมิท่ีเกี่ยวของกับการใชตัว

ตรวจวัดหรือการบันทึกขอมูลจากพ้ืนท่ีจริง โดยมีการพิจารณา

ปจจัยเง่ือนเวลาประกอบ การจัดระบบและการแยกประเภทขอมูล 

การคาดการณจากขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมเพ่ือสรางแบบจําลองสําหรับการทํานาย

ผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอการ

ผลิต และการระบาดโรคในฟารม ปฏิบัติการเกี่ยวของกับภาค

บรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003810  การประยุกตใช โมบายแอพพลิเคชันสําหรับ

เกษตรกรยุคใหม                                  3(2−2−5) 

   Mobile Application for New Generation 

Farmers  

   ความหมายของแอปพลิเคชัน ประเภทของแอป

พลิเคชันสําหรับเกษตรกรรุนใหม การใชประโยชนในการเกษตรใน

การผลิตพืชและสัตว การวางแผน คํานวณตนทุนการผลิตสินคา

เกษตร การจัดการดิน นํ้าและปุย การอารักขาพืช การแปรรูป 

การตลาด แอปพลิเคชันสําหรับเกษตรกรทั้งในและตางประเทศ

ผานระบบคอมพิวเตอรและสมารทโฟน  ปฏิบัติการเกี่ยวของกับ

ภาคบรรยาย 

- เพิ่มวิชาใหม 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5004136   กิจกรรมทางการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ                                                  3(3-0-6) 

  Agricultural Activities and Climate Change  

  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กาซเรือนกระจก แหลงกาซเรือนกระจกจากการเกษตร ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตภาคเกษตร แนว

ทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาค

การเกษตร  

- เพิ่มวิชาใหม 

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5004404   พืชสวนเศรษฐกจิ                            3(2-2-5) 

  Economic Horticulture 

  พืชสวนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ 

แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและดนิที่เหมาะสม การเขตกรรม และ

การเก็บเก่ียว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิตและ

แนวทางในการแกไข ปฏิบัติการเก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003807   เทคโนโลยีโรงเรอืนและสถานเพาะชํา     3(2-2-5) 

               Greenhouse and Nursery Technology 

  เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะชําพืช

สวน ไดแก พืชผัก ไมดอก ไมประดับเพ่ือการคา โครงสรางพ้ืนฐาน

และการดํา เ นินการในโรงเ รือน การควบคุมสภาพปจจัย

สิ่งแวดลอม การออกแบบการสราง การวางระบบควบคุมภายใน

โรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิ การใหน้ํา และปุย ระบบการ

ระบายน้ํา ระบบการระบายอากาศ การปลูก การอนุบาลตนกลา 

การดูแลรักษา ท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการทางสรีรวิทยาและ

การเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรงเรือนเชิงธุรกิจ ปฏิบัติการ

เก่ียวของกับภาคบรรยาย  

- เพิ่มวิชาใหม 

 5003130    กฎหมายการเกษตร                          3(3-0-6) 

       Agriculture Law  

               กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับพืช 

สัตว การชลประทาน และปจจัยการผลิต  กฎหมายเก่ียวกับการ

บริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายเก่ียวกับสถาบัน

การเกษตร 

- เพิ่มวิชาใหม 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003131   กฎหมายปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืช 

                                    3(3-0-6) 

      Forestry, Wildlife, Fishery and Plant 

Variety Laws  

               แนวคิด และหลักกฎหมายเก่ียวกับกฎหมายปาไม 

สัตวปา ประมง และพันธุพืช และกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการคุมครองปาไม สัตวปา ประมง และ

พันธุพืช การคุมครองปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืชระหวาง

ประเทศ ระบบการคุมครองปาไม สัตวปา ประมง และพันธุพืช

ตามกฎหมายไทย บทบาทของภาครัฐในการใหความคุมครองและ

การบังคับใชกฎหมาย 

 

- เพิ่มวิชาใหม 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาเลือก วิชาเลอืก  

 5003132     กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาทางการเกษตร

และมาตรฐานสินคาเกษตร                                3(3-0-6) 

                 Laws of the Development of Agricultural 

Goods and Agricultural  Products 

                 ประโยชนและความสําคัญของมาตรฐานสินคา

เกษตร หลักท่ัวไปของกฎหมายที่เก่ียวกับการพัฒนาสินคาเกษตร 

กฎหมายเก่ียวกับปจจัยในการผลิต การตลาดและการควบคุม

คุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหาร มาตรฐานระหวางประเทศ

เก่ียวกับสินคาทางการเกษตรและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- เพิ่มวิชาใหม 
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กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกิจศกึษา     7  หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/หรือสหกิจศึกษาเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง 

 

ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรือสหกจิศกึษา วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศกึษา  

5001208   เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 1   1(90)  

              Preparation of Field Experience in 

Agriculture 1 

    เต รียมความพรอมของผู เ รียนกอนออกฝ ก

ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรศาสตร 2 โดยการฝกใหมี 

เจตคติ แรงจูงใจ และพ้ืนฐานวิชาชีพเกษตรกอนการเตรียมฝก 

ประสบการณวิชาชีพเกษตร 2 และฝกประสบการณภายนอก 

5004114   เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร         1(90) 

               Preparation of Field Experience in 

Agriculture 

                เตรียมความพรอมของผูเรียนในดานวิชาชพีเกษตรให

มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะของนักวิชาชีพการเกษตร โดย

การฝกประสบการณวิชาชีพในมหาวิทยาลัย กอนฝกประสบการณ

ภายนอก 

 

- เปลีย่นชือ่วิชา 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบบัปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรือสหกจิศกึษา  

5001305   เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 2   1(90) 

              Preparation of Field Experience in 

Agriculture 2 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 5001208  

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร 1  

จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนในดาน

วิชาชีพเกษตรให มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะของนัก

วิชาชีพการเกษตร โดยการฝ กประสบการณ วิชาชีพใน

มหาวิทยาลัย กอนฝกประสบการณภายนอก 

 - ปรับเน้ือหารายวิชา 5001208   

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เกษตร 1 และ 5001305   

เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เกษตร 2 ไปรวมในเนื้อหารายวิชา 

5004114  เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพเกษตร 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา  

5001406   การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร       5(450) 

 Field Experience in Agriculture  

     วิชาท่ีต องเ รียนมาก อน: 5001208 เตรียมฝก

ประสบการณ  วิช า ชี พเ กษตร  1   5001305 เต รียมฝ  ก 

ประสบการณวิชาชีพเกษตร 2 

การฝกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับอาชีพการเกษตร

ในสถานท่ีประกอบการท่ีเปนหนวยงานของรัฐโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสาขาวิชา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทาง

วิชาการและทักษะท่ี เ ก่ียวของกับการทํางานในสถานท่ี

ประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิด

อยางเปนระบบการสังเกตการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการ

วางแผนการทํางาน การเก็บขอมูลการวิเคราะหและการ

ประเมิน ทําใหนักศึกษามีคุณภาพตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงาน จัดทําและนําเสนอเปน

รายงานการปฏิบัติงาน 

5004134    การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตร        6(540) 

   Field Experience in Agriculture  

     การฝกปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับอาชีพการเกษตรใน

สถานท่ีประกอบการท่ีเปนหนวยงานของรัฐโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสาขาวิชา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ

และทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานท่ีประกอบการ มี

ความสามารถในการพัฒนาตนเองในดานการคิดอยางเปนระบบ

การสังเกตการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวางแผนการทํางาน 

การเก็บขอมูลการวิเคราะหและการประเมิน ทําใหนักศึกษามี

คุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการและ

ตลาดแรงงาน จัดทําและนําเสนอเปนรายงานการปฏิบัติงาน 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- เพิ่มจํานวนหนวยกติ 

หรือ   
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา  

5001306   เตรียมสหกจิศึกษา                            1(90) 

Pre-Cooperative Education 

หลั กการและแ นวคิ ด เ ก่ีย วกับสหกิจศึ กษา 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ี

เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการ

สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย

สมัครงานและการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะท่ี

จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ

โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา

บุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกอนออกไป

ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

5004114   เตรียมสหกจิศึกษา                               1(90)

    Pre-Cooperative Education 

      ห ลั ก ก า รแ ล ะแ นวคิ ด เ กี่ ย ว กั บส ห กิ จศึ กษ า 

กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่

เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร

งาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน

และการสัมภาษณงาน ความรูพ้ืนฐานและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ

ในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน

และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิช าชี พก อนออกไปปฏิบัติ ง าน ท่ีสถาน

ประกอบการ 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

- นักศกึษาทุกคนตองเลอืกเรียน

รายวิชา 5004114 เตรียมสหกิจ

ศึกษา 
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ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา วิชาฝกประสบการณวชิาชีพ/หรอืสหกจิศึกษา  

5001407   สหกจิศึกษา                             6 หนวยกิต 

Cooperative Education 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ

ไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยการจัดใหมีการเรียนในสถาน

ประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงภายใต

การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  

โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษา

ไปใชในสถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถาน

ประกอบการท่ีมีความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ

มหาวิทยาลัย 

5004135    สหกิจศึกษา                     6 หนวยกิต 

   Cooperative Education 

   การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบไม

นอยกว า 16 สัปด าห  โดยการจัดให มีการ เ รียนในสถาน

ประกอบการรวมกับการจัดใหนักศึกษาไดปฏบิัตงิานจริงภายใตการ

ควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนํา

ความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชใน

สถานการณจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ

ที่มีความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

- เปลีย่นรหัสวิชา 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศกึษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

วาดวยการวัดและประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน   

พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย 

การจัดการศกึษาในภาคฤดรูอน  พ.ศ. 2550  

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เร่ืองการบริหารงานวิชาการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ญ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ (ภายใน)   

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ฎ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ (ภายนอก) 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ฏ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกลุ:         นายสมศักดิ ์ พินิจดานกลาง   

ตําแหนงทางวิชาการ:    ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒกิารศึกษา: 

 

ผลงานวจิัย 

ประยูร ประเทศ, สมศักดิ์ พินิจดานกลาง และนิธิภัทร บุญปก. (2563). การเปรียบเทียบการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย. ใน รายงาน 

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและ 

พัฒนาทองถิน่ภายใตยุคแหงการเปลีย่นแปลง”,  หนา 1480-1486. 25 มีนาคม 2563. เลย 

: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

วิจิตรา วัฒนะ และสมศักดิ์ พินิจดานกลาง. (2562). ผลของการใชจอกเปนวัสดุปลูกตอการเจริญ 

เติบโตและผลผลิตของคะนาฮองกง. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม คร้ังที่ 1 NCST 2019 Loei Rajabhat University, 

หนา 224-230. 20 เมษายน 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สมศักดิ์ พินิจดานกลาง.  (2562).  คุณภาพเนื้อยางแหงของยางพาราแผนดิบในเขตอุดรธานีและ

หนองคาย.  ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง

ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20, หนา 191-197. 14-15 มีนาคม 2562. ชลบุรี : โรงแรม

ฮารดร็อค พัทยา.  

สมศักดิ์ พินิจดานกลาง, มาริษา เดอ เบลส, นฤมล โสตะ, นิธิภัทร บุญปก และประยูร ประเทศ.  

(2559). การศึกษาคุณภาพเน้ือยางแหงของยางแผนดิบในเขตจังหวัดเลย และหนองบัวลําภู.  

วิทยาศาสตร คชสารน, 38 (1) : 27-37.  

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วศ.ม. เคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแกน  2543 

วท.บ. เกษตรกลวิธาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535 
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อนุชธิดา จันทะรี, รัตนาพร พันทะวงค และสมศกัดิ์ พินิจดานกลาง. (2562). ผลของวัสดุปลูกจอกแหงที่มี

ผลตอการเจริญเติบโตของเมลอนพันธุลูกผสม. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถิ่น

อยางยั่งยืน”, หนา 2049-2055. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกลุ:         นางสาวชตุินันท  เจริญชยั   

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 

วุฒกิารศึกษา: 

 

ผลงานวจิัย 

เกียรติพงษ ไทยทวี, อรัญญา หาญณรงค และชุตินันท เจริญชัย. (2563). ผลของปุยอินทรียตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธกรีนโอค. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใตยุคแหง

การเปลี่ยนแปลง”, หนา 1459-1466. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชุตินันท เจริญชัย และเนตรนภา พงเพ็ชร. (2562). การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตรและ

ในดินปลูกในพ้ืนที่ ตํ าบลทุ งชมพู  อํา เภอภู เ วี ย ง จังหวัดขอนแกน .  ใน รายงาน 

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2562. “วิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”, หนา 1838-1854. 22 มีนาคม 2562. เลย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ณัฐนี ภักมี, ฤทธิชัย แกวมะณี และชุตินันท เจริญชัย. (2563). ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและ

น้ําสมควันไมตอการปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักกาดเขียวกวางตุง. ใน รายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาทองถิ่น

ภายใตยุคแหงการเปลีย่นแปลง”, หนา 1474-1479. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย. 

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

Ph.D. Plant Agriculture University of Guelph, Canada 2560 

วท.ม. ชีววิทยา  มหาวิทยาลยัขอนแกน  2550 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแกน 2547 
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ภควัตร แกวทอง, เอกพล วงศนนทิ และชุตินันท เจริญชัย. (2563). ประสิทธิภาพของปุยคอกตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใตยุคแหงการเปล่ียนแปลง”,  หนา 1467-

1473. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ประวัติ/ผลงานทางวชิาการ/ประสบการณของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกลุ:         นางมาริษา  ภิรมยแทน เดอ เบลส  

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย  

วุฒกิารศึกษา: 

 

ผลงานวจิัย 

เกรียงไกร  บุญสมัคร และมาริษา  เดอ เบลส. (2562). การศึกษาผลของการใชเศษกระดาษเปนวัสดุ

เพาะเลี้ยงตอเจริญเติบโตของ ไสเดือนดิน แอฟริกัน ไนท ครอเลอร (Eudrilus eugeniae). 

ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ครั้งที่ 1 NCST 2019 Loei Rajabhat University, หนา 423-430. 20 

เมษายน 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

มาริษา เดอ เบลส, ปาริชาติ ผาหอมสุข และพิมนภา ราชาวัง. (2561). ผลของนํ้าหมักมูลไสเดือนตอ

การเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบไฮโดรบอกซแบบนํ้าน่ิง. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561” การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและ

การพัฒนาอยางย่ังยืน”, หนา 2235-2243. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย. 

มาริษา เดอ เบลส, สุปราณี สิทธิพรหม, ทิพภาวรรณ หลวงโภชน และจุฑารัตน ปะจิดะ. (2561).  

การศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธุและความงอกขาวพ้ืนเมือง 3 สายพันธุ ที่ปลูกในเขต  

อ.ดานซาย จ.เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ” ราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561” การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน”, หนา 2185-2193. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2556 

วท.ม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2547 

วท.บ. พืชศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ 2541 
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มาริษา เดอ เบลส และอรทัย จิตไธสง. (2561). การสํารวจความหลากหลายของไผในสภาพพ้ืนที่ราบ

ของจังหวัดเลยตามโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561” การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรม

และการพัฒนาอยางยั่งยืน”,  หนา 1003-1009. 23 กุมภาพันธ 2561 เลย : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย. 

สมศักดิ์ พินิจดานกลาง, มาริษา เดอ เบลส, นฤมล โสตะ, นิธิภัทร บุญปก และประยูร ประเทศ.  

(2559). การศึกษาคุณภาพเน้ือยางแหงของยางแผนดิบในเขตจังหวัดเลย และหนองบัวลําภู.  
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ประวัติ/ผลงานทางวชิาการ/ประสบการณของอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกลุ:         นายประยูร  ประเทศ 

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย  

วุฒกิารศึกษา: 

 

ผลงานวจิัย 

ประยูร ประเทศ, ชลธชิา จําปานอย, นิธิภัทร บุญปก และศรุติวงศ บุญคง. (2563).  ศึกษาการเจริญเติบโต 

ของพันธุถั่วเขยีวในพ้ืนทีช่ดุดินเลย. วารสารแกนเกษตร, 48 (ฉบบัพิเศษ 1) : 555-560. 

ประยูร ประเทศ, นิธิภัทร บุญปก และวัลลภ ทาทอง. (2563). การศึกษาการปนเปอนโลหะหนักในขาวเขตพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร. ใน รายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวตักรรม คร้ังที่ 2, หนา 592-

599. 28 กุมภาพันธ 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ประยูร ประเทศ, สมศักดิ์ พินิจดานกลาง และนิธิภัทร บุญปก. (2563). การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต

และผลผลิตของถั่วเขียวในระบบปลูกพืชตามบนชุดดินเลย. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 “วิจัยและพัฒนาทองถิ่นภายใต 

ยุคแหงการเปลี่ยนแปลง”, หนา 1480-1486. 25 มีนาคม 2563. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

รัชชานนท สขุรักษา, ดนยัภัทร ฤทธินวล และ ประยูร ประเทศ. (2562). การศึกษาการเจริญเติบโต

ของมันสําปะหลงัในพ้ืนทีช่ดุดินเลย. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 NCST 2019 Loei Rajabhat 

University, หนา 398-404. 20 เมษายน 2562. เลย : มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2556 

วท.บ. พืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพษิณุโลก 2547 
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สมศักดิ์ พินิจดานกลาง, มาริษา เดอ เบลส, นฤมล โสตะ, นิธิภัทร บุญปก และประยูร ประเทศ.  

(2559).  การศึกษาคุณภาพเน้ือยางแหงของยางแผนดบิในเขตจังหวัดเลย และหนองบัวลําภู.  

วิทยาศาสตร คชสารน, 38 (1) : 27-37.  
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกลุ:           นางสาวศิริรัตน แจงกรณ 

ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย  

วุฒกิารศึกษา: 

 

ผลงานวจิัย 

ภาษิตา ทุนศิริ, ศิริรัตน แจงกรณ, กานดา ปุมสิน, ฉันทนา เคนศรี และพันธทิวา กระจาย. (2563). 

แหนแดง แหลงไนโตรเจนในแปลงผัก. วารสารส่ิงแวดลอม, 24 (4) : 1-8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

วท.ม. วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม มหาวิทยาลยับูรพา 2551 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลยัขอนแกน 2548 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ   

 กลุมวิชาเนื้อหาเลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

  

วิชาเนือ้หาเลือกประกอบดวยกลุมวชิาดังตอไปน้ี 

 

1) กลุมวิชาเกษตรทั่วไป 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5002115 หลักการขยายพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ 

Principles of Plant Propagation and Seed Production 

3(2-2-5) 

 

5002118 

 

เกษตรอินทรีย 

Organic Agriculture 

3(2-2-5) 

 

5002121 

 

การผลิตเห็ด  

Mushroom Production  

3(2-2-5) 

 

5002123 

 

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร 

Agricultural Meteorology 

3(2-2-5) 

5002126 หลักการจัดการฟารม  

Principles of Farm Management  

3(2-2-5) 

 

5002129 
การตลาดผลิตผลทางการเกษตร 

Agriculture Marketing 

3(2-2-5) 

5002136 เกษตรธรรมชาต ิ      

Natural Agriculture 

3(2−2−5) 

5003110 

 

เกษตรกรรมยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-2-5) 

 

5003116 

 

หลักธุรกิจการเกษตร  

Principles of Agricultural Business 

3(2-2-5) 

 

5003117 การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพืชเพ่ือการเกษตร  

Plant Tissue Culture in Agriculture  

3(2-2-5) 

5003119 การจัดสวนและการตกแตงสถานที ่ 

Landscape and Gardening 

3(2-2-5) 

 

5003120 สรีรวิทยาพืชปลูก  

Crop Physiology 

3(2-2-5) 

5003125 

 

การสงเสริมปศสุตัว 

Livestock Extension 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5003127 เศรษฐศาสตรการเกษตร 

Economics of Agriculture 

3(3-0-6) 

 

5003130 

 

กฎหมายการเกษตร 

Agriculture Law 

3(3-0-6) 

5003131 

 

กฎหมายปาไม สตัวปา ประมง และพันธุพืช 

Forestry, Wildlife, Fishery and Plant Variety Laws 

3(3-0-6) 

 

5003132 กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาสินคาทางการเกษตรและมาตรฐานสินคา

เกษตร   

Laws of the Development of Agricultural Goods and 

Agricultural  Products 

3(3-0-6) 

5004122 

 

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  

Postharvest Technology 

3(2-2-5) 

 

5004136 กิจกรรมทางการเกษตรกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

Agricultural Activities and Climate Change 

3(3-0-6) 

 

2) กลุมวิชาปฐพีศาสตร 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5002202 ความอุดมสมบูรณของดิน  

Soil Fertility  

3(2-2-5) 

5002205 ความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรียดิน 

Biodiversity of Soil Microorganisms 

3(2-2-5) 

5002206 การอนุรักษดินและนํ้า 

Soil and Water Conservation  

3(2-2-5) 

5003203 เทคนิคและการใชดิน-ปุย-นํ้า 

Utilization Techniques of Soil, Fertilizer and Water 

3(2-2-5) 

5003204 

 

เทคนิคการผลติปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

Techniques of Organic Fertilizers and Biofertilizers 

Production  

3(2-2-5) 
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3) กลุมวิชาพืชไร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

5003302 พืชอาหารสตัว 

Forage Crops 

3(2-2-5) 

5003303 

 

พืชนํ้ามัน  

Oil Crops 

3(2-2-5) 

 

5003304 

 

การผลติยาง 

Rubber Production  

3(2-2-5) 

 

5004304 

 

พืชไรเศรษฐกิจ  

Economic Crops 

3(2-2-5) 

 

 

4) กลุมวิชาพืชสวน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

5002403 

 

การผลติไมดอกไมประดับ  

Ornamentals Production  

3(2-2-5) 

 

5002404 หลักการไมผล  

Principles of Pomology 

3(2-2-5) 

 

5002405 การผลติผกั 

Vegetables Production 

3(2-2-5) 

 

5003405 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 

Spices and Medicinal Plants 

3(2-2-5) 

5004404 พืชสวนเศรษฐกิจ        

Economics Horticulture 

3(2-2-5) 
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5) กลุมวิชาเกษตรกลวิธาน 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

5003502 

 

การจัดการเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

Agricultural Machinery Management 

3(2-2-5) 

 

5003504 เทคโนโลยีการใหนํ้าแกพืช 

Irrigation Technology 

3(2-2-5) 

 

6) กลุมวิชาสงเสริมการเกษตร 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

5003601 หลักการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน  

Principles of Integrated Agriculture Extension 

3(2-2-5) 

5003602 การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร  

Community Development and Agriculture Development

  

3(2-2-5) 

 

7) กลุมวิชาทางสตัวศาสตร 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

5002702 อาหารและการใหอาหารสตัว 

Feed and Feeding 

3(2-2-5) 

5002703 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

Incubation and Hatchery Management 

3(2-2-5) 

5003704 เทคโนโลยีการผลติสตัวปก 

Poultry Production Technology 

3(2-2-5) 

 

5003705 เทคโนโลยีการผลติสุกร 

Swine Production Technology 

3(2-2-5) 

5003706 เทคโนโลยีการผลติสตัวเคีย้วเอ้ือง 

Ruminant Production Technology 

3(2-2-5) 

5003707 โรคสตัวและการอภบิาล 

Animal diseases and Sanitation 

3(2-2-5) 
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8) กลุมวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและโลจิสตกิส 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

5002803 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

Agricultural Information Technology 

3(2-2-5) 

5002805 เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดเุคร่ืองปลูกพืช 

Innovative Plant Growth Media Technology 

3(2-2-5) 

5003802 เกษตรเชงิสรางสรรค 

Creative Agriculture 

3(2-2-5) 

5003806 การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรในงานเกษตร 

Computer Simulation in Agriculture  

3(2-2-5) 

5003807 เทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะชํา 

Greenhouse and Nursery Technology 

3(2-2-5) 

5003808 

 

เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการฟารมอัจฉริยะ   

Agricultural Economics and Smart Farm Management 

3(2-2-5) 

 

5003810 การประยุกตใชโมบายแอพพลิเคชันสําหรับเกษตรกรยุคใหม  

Mobile Application for New Generation Farmers 

3(2−2−5) 

5004809 การจัดการโลจิสติกสและโซอปุทานสําหรับผลติผลทางการเกษตร

Logistics and Supply Chain Management  for Agri-Products 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฑ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฒ 

ประกาศสมรรถนะดานดิจิทัลสําหรบันกัศึกษาปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ณ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2564 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 1 

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในหลักการทางวิชาการเกษตรขั้นตน 

2. นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานวิชาสาขาวิชาเกษตร 

3. นักศึกษามีเจตคติ ทัศนคติ และมุงมั่นในการพัฒนาตนเองตอวิชาชีพเกษตร 

4. นักศึกษาสามารถศึกษาคนควา สืบคนขอมูลจากแหลงความรูทางการเกษตรเพื่อนํามาใช

ในการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 2 

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

1. มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความซ่ือสัตย สุจริต มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนและมี

จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2. มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาทางดานเกษตรศาสตรสามารถนําความรูไปใชในการ

ดํารงชีวิต ทั้งหลักการและทักษะภาคปฏิบัติการ  

3. สามารถสังเคราะหขอมูล คิดวิเคราะหและสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลองทาง

วิทยาศาสตร นําเอาความรูทางวิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตรไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆ ได

อยางถูกตอง และเหมาะสม 

4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืน และสังคม มีภาวะผูนํา โดย 

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร 

5. สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารและเลือกใชรูปแบบการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคน

และเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6. สามารถประยุกตความรูดานการคํานวณ เพ่ือวิเคราะหผล ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 3 

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

1. มีความรับผิดชอบ รูหนาที่ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความเพียรพยายาม ความอดทน 

ความสามัคคี ความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 

2. มีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่เก่ียวของกับเกษตรศาสตรที่หลากหลาย และสามารถ

นําความรูที่มีไปถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อหาคําตอบทางวิทยาศาสตร/เกษตรศาสตรไดอยางเปนระบบ 

4. มีทักษะการนําทฤษฎีมาใชควบคู กับการปฏิบัติเ พ่ือหาคําตอบทางวิทยาศาสตร/

เกษตรศาสตรไดอยางเหมาะสม 

5. มีทักษะในการสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชในการหาคําตอบทางวิทยาศาสตร/เกษตรศาสตร

ไดอยางเหมาะสม 

6. มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลจากงานทดลองเ พ่ือหาคําตอบทาง

วิทยาศาสตร/เกษตรศาสตรได 

7. มีทักษะในการเขียนงานวิชาการทางดานวิทยาศาสตร/เกษตรศาสตร 

8. สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได 

9. สามารถริเร่ิมและสรางธุรกิจที่เก่ียวของกับการเกษตรได 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 4 

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

1. เรียนรูและฝกความมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 

2. เรียนรูและฝกเกี่ยวกับความซื่อสัตยและสุจริตในการทํางานดานการเกษตรทั้งทางดาน

วิชาการและการปฏิบัติงาน 

3. เรียนรูและฝกเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะ จิตสํานึกและมีจรรยาบรรณในงานดาน

เกษตรศาสตร 

4. เรียนรูวิชาในศาสตรอื่นที่สนใจ เพ่ือสรางองคความรูที่หลากหลาย 

5. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการ เทคนิค และเน้ือหาเฉพาะดานทางเกษตรศาสตรที่

หลากหลาย ทั้งทางดานภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสามารถนําองคความรูที่ไดจากชั้นเรียนไป

ประยุกตใชในการทํางานจริงได 

6. รูจักใชเทคโนโลยีในการติดตาม คนควา สืบคนงานทางดานเกษตรศาสตรได 

7. เขาใจกระบวนการคิดวิเคราะห การสังเคราะหและสรุปผลจากการทดลองงานทางดาน

เกษตรศาสตร 

8. รูจักประยุกตใชความรูตางๆ ทั้งที่ไดจากหลักสูตรและนอกเหนือจากในหลักสูตรกับ

สถานการณตางๆ ได 

9. สามารถใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสืบคนขอมูล 

10. รูจักการทํางานเปนกลุม และเขาใจหนาที่ในบทบาทตางๆ ของกลุม ทั้งการเปนผูนําและ

ผูตาม 

11. รูจักปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรตางๆ 

12. สามารถประยุกตใชและเลือกเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ สําหรับการนําเสนอขอมูลและ

สื่อสารกับสาธารณะได 

13. รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลได 

 
 
 

 


