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สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25550081103172 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Crop Production Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Crop Production Technology)   
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2564 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่  26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

อาชีพที่ผู้เรียนสามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้วแบ่งได้ 6 กลุ่ม ดังนี้  
8.1 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเกษตรประจ าหน่วยงานราชการ เช่น สถานีวิจัยพืชสวน 

สถานีวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น  
8.2 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ประจ าบริษัท  
8.3 นักวิชาการด้านพืชประจ าบริษัท  
8.4 ฝ่ายขายและส่งเสริมการขาย การตลาดประจ าบริษัท 
8.5 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์หรือผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้  
8.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สวนผัก ไม้ผล ผลิตพืชไร่ จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้านการจัดสวน เกษตรผสมผสาน 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นางสาวอุไรววรณ  ไอยสุวรรณ์ 

     เลขประจ าตัวประชาชน  3-8002-00078-XX-X 
         ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 
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9.2 นางสาวพฤฒิยา  นิลประพฤกษ์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน   5-1005-00080-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิ  วท.ม. (เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)  
   วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

9.3 นางสาวธนวดี  พรหมจันทร์ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  4-9501-00005-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556) 
   วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551) 
   วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

9.4 นางสาวสรารัตน์ มนต์ขลัง 
     เลขประจ าตัวประชาชน   1-7798-00055-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)  
   วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

9.5 นางอลิสา  คงใจมั่น  โยชิดะ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  1-7399-00050-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์ 
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ที่อยู่ 1 หมู่ 3 ต. สามพระยา อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี 76120 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 การวางแผนส าหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้มีการน าสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ มาใช้
ประกอบพิจารณาร่วมในการก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยได้พิจารณาจากการพัฒนาที่จ าเป็นส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยสามารถสรุปภาพรวม
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
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11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาคการเกษตรเป็นหลักให้กับประชาชนส่วนใหญ่ และเป็นภาคที่

มีความส าคัญ เป็นรากฐานในการสร้างผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานด้านต่าง ๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการ
พัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และพ่ึงพารายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งสินค้าออกและรายได้จากอุตสาหกรรม
บริการส าหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ การผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ของโลกที่มีความเหมาะสมในการผลิตพืชได้ตลอดปี โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนที่
ใกล้เคียง ซึ่งมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น สับปะรด กล้วยหอมทอง ข้าว 
อ้อย และมะพร้าว เป็นต้น พ้ืนที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ท าให้มีศักยภาพสูง
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจเหล่านั้น นอกจากเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การแปรรูปผลผลิต จากการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  โดยภาคการผลิตทาง
การเกษตรดังกล่าวนอกจากจะน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างยั่งยืน ยังช่วยคงสภาพความมั่นคงของประเทศ และ
ความผาสุกของประชาชน จากการที่มีความมั่นคงทางอาหาร และการมีงานท า ภาคการผลิตทางการเกษตรจึงมี
ความส าคัญทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่มีความสามารถในการท างานทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการเกษตร และถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า
เกษตรกับประเทศคู่ค้า การแข่งขันในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดทั้งในแถบเอเชียและทวีปอ่ืน ๆ  ดังนั้น
การให้ความส าคัญต่อระบบการผลิตสินค้าทางเกษตร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ลดความเลื่อมล้ าและได้สินค้าที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด การผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยมีการ
พัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้น
การน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับการปรับระบบการผลิต
การเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมโดยมีสาเหตุจากความตระหนักในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น โดยที่ประเทศไทยมี

โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสม
องค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิต
ที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก 

2) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
ใหม่ ๆ มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน แต่ส าหรับประเทศ
ไทยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบ
การด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้มีการบริโภคสินค้าและ
บริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ส าหรับคุณภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า และส่วนใหญ่ยังมีปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ส าหรับ
ประเทศไทยฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัว
ของระบบนิเวศ และยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และ
ก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) ได้มีการน าผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
นโยบายสู่แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จะท าให้นักศึกษามีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตพืชในเชิงบูรณาการและมีทักษะในการผลิตพืชมากยิ่งขึ้น และเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศท่ีให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของโซ่การผลิตอาหาร โดยสอดคล้องกับ
กฎระเบียบสากล โดยสามารถสรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้ จึง

เป็นที่มาของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งหลักวิชาการและทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช โดยที่ได้ก าหนดไว้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

12.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา ต่อการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรนี้จึง
เป็นที่มาของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตน าวิชาการที่เรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
การเกษตรหรือการผลิตพืชแบบดั้งเดิม ไปสู่แบบ New S-curve บนฐานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความคิดสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่จะปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Based 
Economy)  ตลอดจนเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนมีพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ตั้งแต่
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้วางนโยบายและจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันมาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มี
บทบาทที่ส าคัญหลักในการผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการสร้าง
นวัตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตามพันธกิจหลักของ
สถาบันประกอบด้วย 

1) พันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้ทักษะ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น  

2) พันธกิจในการวิจัย ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และน าผลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 
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3) พันธกิจในการบริการวิชาการ น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีข้ึน 

4) พันธกิจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้  และท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเป็นพันธกิจที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน และม่ันคง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น ดังนี้ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13.1.2 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิชา  

ไม่มี   
 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

1.2 ความส าคัญ 
การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมคนในประเทศ โดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนั้น ใน
บทบาทและพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของประเทศไทย และเป็นอาชีพหลักที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างโครงสร้างและพัฒนาสังคม
ชนบทให้เข้มแข็ง จากความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของโลกในปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติการณ์ด้านภัย
พิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ พ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก นับเป็นโอกาสส าคัญของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิต
อาหารเลี้ยงประชากรของโลก   

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้
มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และมีการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาและได้งานท าแล้ว โดยที่ผ่านมาทางหลักสูตร
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการในการร่วมพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษา และ
ได้รับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) กับหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็นอย่างมากต่อการน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชในครั้งนี้ 
โดยสรุปภาพรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรนี้ต้องการให้บัณฑิต มีความรู้หลักวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
ชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” อีกท้ังยังสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้
วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ 
(10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ของบัณฑิต และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 

ดังนั้น จึงเป็นที่มาและความส าคัญของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ภายใต้สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ และทัศนคติท่ีดี ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกระดับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้หลักวิชาการและทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 2) เพ่ือให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3) เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อทางสาขาวิชาเกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         
PLO1 อธิ บ ายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและการ
สร้างสรรค์ได้ 

 ✓       

PLO2 อภิปรายความหมายของ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรมได้  

 ✓       

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กา รปร ะกอบธุ ร กิ จ แล ะ
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการได้ 

 ✓       
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และ
สื่ อ ส า ร ไ ด้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

  ✓       

PLO5 เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
ตลอดจนรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

  ✓      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

  ✓     ✓ 

 PLO7 แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

  ✓     ✓ 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้ า งผลงานหรื อด า เนิ น
โครงการได ้

  ✓      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรม
ได ้

   ✓     

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

 หมวดวิชาเฉพาะ         
PLO10 สามารถจดจ าและอธิบาย

ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

 ✓       

PLO11 มี ค ว า ม ส า มา ร ถ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้หลักการด้านการ
ผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการ
ปลู กจนกระทั่ ง การดู แล
รักษา และสามารถปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ✓    ✓  
 

 

PLO12 มี ค ว า ม ส า มา ร ถ ใ น ก า ร
ประยุกต์ ใช้หลักด้านการ
จัดการผลผลิต  การ เ พ่ิม
มูลค่า และกระบวนการแปร
รูป และสามารถปรับใช้ใน
การปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

  ✓    ✓  

PLO13 ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ทางการตลาด และสินค้า
ทางการเกษตร 

  ✓      

PLO14 ส า ม า ร ถ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม 

  ✓      
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO15 ส า ม า ร ถ ค า น ว ณ แ ล ะ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขทาง
การเกษตร 

  ✓      

PLO16 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง
การเกษตร 

 ✓       

PLO17 มีความเป็นผู้น า ความอดทน 
และความรับผิดชอบ ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 ✓      ✓ 

PLO18 สามารถน าความรู้ด้านการ
ผ ลิ ต พื ช ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตโดย
ค านึ งถึ งจิ ตส านึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ 

  ✓    ✓ ✓ 

PLO19 ส า ม า ร ถ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น
ปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้
พัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้
ต ล อดชี วิ ต  โ ด ยมี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สั ง ค ม  ใ น ส ภ า ว ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล  

  ✓    ✓ ✓ 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

(หมวดวิชาเฉพาะ) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19 

1. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้

หลักวิชาการและทักษะ

ปฏิบัติทางเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

2. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืชไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้ สอดคล้ องกั บคว าม
ต้องการของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

3. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือ
การศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนมีความพร้อมที่
จะศึกษาต่อทางสาขาวิชา
เกษตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ✓ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต พื ช ให้ เ ป็ น ไปตาม เ กณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่
เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 3 ปี 
 

1. มีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
2. น าข้อมูลการประเมินหลักสูตร
และความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ
เพ่ือมาพัฒนาหลักสูตร 

1. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. รายงานการประชุมจากผู้ ใช้
บัณฑิตและศิษย์เก่า 
4. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของผู้
มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับบัณฑิตใน
หลักสูตร 

2. แผนการส่งเสริมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยให้คณาจารย์มีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
และ เ พ่ิ มทั กษะการ เ รี ยนรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ภายในระยะเวลา 3 
ปี 

1. ส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะการสอน
ให้อาจารย์สามารถจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น เทคนิคการ
สอนโดยใช้วิธี Problem based- 
learning  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
จัดหาส่งเสริมให้มีแหล่งสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง 
3. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่ เน้นทักษะการเรียนรู้  5 ด้าน 
ต า ม ก ร อบ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเน้น
การ เ พ่ิ มทั กษะการ เ รี ยน รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 

1. มคอ.3 และ มคอ.4  
2. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
3. มีกิจกรรมการอบรมที่เพ่ิมพูน
ทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ 
4.  รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ เ รี ยนต่ อระบบสารสน เทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนของอาจารย์  
6. ผลประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.  รายงานความพึงพอใจของ
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นการ
เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และทักษะ
การ พัฒนาการสอนและกา ร
ประเมินผลตามผลลัพท์การเรียนรู้
ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ภายในระยะเวลา 3 
ปี 

พัฒนาทักษะการสอน ส่งเสริม
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายให้แก่อาจารย์ 
โดยเน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 และผลลัพท์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

1. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการสอนให้แก่
อาจารย์ผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
และผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
( E x p e c t e d  L e a r n i n g 
Outcomes) ของหลักสูตร 
3 .  ร ะ ดั บ คว า ม พึ ง พอ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน และผลลัพท์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้ อ ง เป็ นผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาร ะดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนปล ายหรื อ เที ยบ เท่ า ต าม

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากมีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ท าให้นักศึกษาใหม่ต้องปรับตัว เรียนรู้ จัดสรรเวลาให้
เหมาะสม 

2.3.2 ปัญหาระดับความรู้ พ้ืนฐานบางรายวิชาไม่เท่ากัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ที่นักศึกษาแรกเข้ามามีพ้ืนฐานแตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษามาจากโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีความ
พร้อมแตกต่างกัน 

2.3.3 ปัญหาขาดการวางแผนการเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน เนื่องจากนักศึกษาใหม่
บางรายยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการเรียน ขาดการวางแผนในการเรียน จึงควรได้รับการแนะน าให้
ค าปรึกษา 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมการ

เรียนในมหาวิทยาลัย จัดให้ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนจัดสรรแบ่งเวลาในการเรียนการท ากิจกรรม ให้
เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการจัดให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าแนวทางที่ดีแก่
น้องใหม ่

2.4.2 จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน เพ่ือเป็นการปรับ
พ้ืนฐานของระดับความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าเกณฑ์
ขั้นต่ าที่หลักสูตรคาดหวังไว้ก่อนเริ่มศึกษาในหลักสูตรต่อไป โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  

2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นการแนะน าเส้นทางอาชีพ
งานและสายงานที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าในอนาคตและความส าเร็จในอาชีพงาน หลังจากเรียนส าเร็จจบจาก
หลักสูตรนี้ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักการก าหนดเป้าหมายของชีวิต และรู้จักการวางแผนในการเรียนของตนเอง
ได้ด ี

2.4.4  จัดให้มีการก าหนดและมอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการและคอยแนะน าการใช้ชีวิตในการเรียน ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาระหว่างที่เรียนจนสามารถส าเร็จ
การศึกษาได ้

2.4.5 จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
สนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง การติดตามและรายงานผล
การศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงการจัดหาเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตรร่วมกับทางคณะวิชาเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรแล้ว 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 

ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,700,000 5,400,000 8,100,000 10,800,000 10,800,000 

รวมรายรับ 4,200,000 8,400,000 12,600,000 16,800,000 16,800,000 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,200,000 2,832,000 5,012,640 7,886,554 9,306,133 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

รวม (ก) 3,000,000 6,432,000 10,412,640 15,086,554 16,506,133 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 

รวม (ข) 50,000 44,500 39,000 33,500 28,000 
รวม (ก) + (ข) 3,050,000 6,476,500 10,451,640 15,120,054 16,534,133 

จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 61,000 64,765 69,678 75,600 82,671 

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 82,671 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

               [✓ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1.1) วิชาบังคับ  24  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
  กลุ่มวิชาภาษา 
  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
  กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 

(1.2) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต 

(2.1) วิชาแกน   30 หน่วยกิต 
(2.2) วิชาบังคับ   59 หน่วยกิต 
(2.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รหัสวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับเลือก  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับเลือก  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับเลือก  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับเลือก  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  
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หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

712 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้  

 1 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
 2 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
 3 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
 4 =  ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 

หลักท่ีสองของเลขสามหลักหลัง หมายถึงกลุ่มของรายวิชา คือ 
 0 =  กลุ่มวิชาแกน และวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 1 =  กลุ่มวิชาชีววิทยา สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ 

 2 =  กลุ่มวิชาปฐพี น้ า และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
การเกษตร 

 3 =  กลุ่มวิชาโรคและแมลง 
 4 =  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว 
 5 =  กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ และพืชสวน 
 6 =  กลุ่มวิชาเมล็ดพันธุ์ 
 7 =  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ และการตลาด 

 8 =  กลุ่มวิชาเทคนิควิจัย การอบรม และเรื่องคัดเฉพาะทาง 
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 9 =  กลุ่มวิชาสัมมนา สหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์และ
จุลนิพนธ์ 

เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

(บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชัว่โมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  
ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต =  บ + ป + น 
3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(1.1) วิชาบังคับ   จ านวน  24 หน่วยกิต 

(1.1.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร   3(3-0-6)

 (Silpakorn Arts) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 

(1.1.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (English in the Digital Era) 
SU202* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
 (English for International Communication) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้น
ไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า 
ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหา
วิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) 
และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 

(1.1.3) กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

(1.1.4) กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovative-Driven Entrepreneurship) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

(1.2) รายวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
(1.2.1) กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 
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SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
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SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และการสื่อสาร 
 (Computer, Information Technology and Communication  
 Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound)  
SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamic of Thai Society) 

(1.2.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

(1.2.3) กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
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SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 

(1.2.4) กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต 
(2.1) วิชาแกน      จ านวน  30 หน่วยกิต 

712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 
(Physics for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 102 เคมีทางการเกษตร 
(Chemistry for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 
(Biology for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 
(Biochemistry for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
(Microbiology for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 203 สถิติทางการเกษตร 
(Statistics for Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 
(Mathematics for Agriculture) 

3(3-0-6) 

712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร   
(English for Agriculture) 

3(3-0-6) 

712 206   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานการเกษตร 
(English for Communication in Agricultural Works) 

3(3-0-6) 

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร   
(Agricultural Genetics) 

3(2-3-4) 

(2.2) วิชาบังคับ     จ านวน  59 หน่วยกิต 
712 111  หลักการผลิตพืชปลอดภัย 

(Principles of Safety Crop Production)  
3(2-3-4)  

712 211  หลักการขยายพันธุ์พืช  
(Principles of Plant Propagation)  

3(2-3-4)  

712 212  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช 
 (Anatomy and Physiology of Plant Production)  

3(2-3-4)  

712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Soil Science)  

3(2-3-4)  

712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น  
(Machinery and Basic Agricultural Mechanic)  

3(2-3-4) 

712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 
(Practice in Crop Production Technology I) 

1(0-3-0) 
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712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร  
(Economics and Agricultural Marketing) 

2(2-0-4) 

712 312  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช  
(Principles of Plant Breeding)  

3(2-3-4) 

712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช 
(Innovation and Information Technology of Plant Production)  

3(3-0-6)  

712 331  ศัตรูพืชและการจัดการ  
(Pests and Pest Management)  

3(2-3-4)  

712 341  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
(Post-harvest Technology)  

3(2-3-4)  

712 381  เทคนิควิจัยทางพืช  
(Plant Research Techniques)  

3(2-3-4)  

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises)  

2(1-2-3)  

712 391  สัมมนา  
(Seminar)  

1(0-2-1)  

712 399 จุลนิพนธ์  1 
(Senior Project I)  

1(0-3-0) 

712 441  การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
(Processing and Value Added of Agricultural Products)  

3(2-3-4)  

712 461  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
(Seed Technology)  

3(2-3-4)  

712 471 ธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6) 

712 497 
 

การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 
(Practice in Crop Production Technology II) 

2(0-6-0) 

712 498 สหกิจศึกษา   
(Co-operative Education)  

9(0-27-0) 

712 499 จุลนิพนธ์  2 
(Senior Project II)  

2(0-6-0) 

(2.3) วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  
712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพ่ือการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

(Integrated Technology for Sustainable Plant Production) 
 

3(2-3-4) 
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712 242 เกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
(Precision Agriculture and Smart Farming System) 

3(2-3-4) 

712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย 
(The King’s Philosophy for Thai Agriculture) 

3(3-0-6) 

712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(Soil Fertility)  

3(2-3-4) 

712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช  
(Introduction to  Computer Use in Crop Production) 

3(2-3-4)  
 

712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว  
(Post-harvest Disease and Insect Pests) 

3(2-3-4)  
 

712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
(Biological Control of Pests) 

3(2-3-4) 

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  
(Agricultural Entomology) 

3(2-3-4) 

712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
(Plant Biotechnology) 

3(3-0-6) 

712 344 สารเคมีทางการเกษตร   
(Agricultural Chemicals) 

3(3-0-6) 

712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร  
(Packaging in Agriculture) 

3(2-3-4) 

712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเก่ียว  
(Management Systems for Post-harvest Cereal Crops) 

3(2-3-4) 

712 347  สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
(Sanitary and Phytosanitary) 

3(3-0-6) 

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถิ่น  
(Locally Economic Crop Production) 

3(3-0-6) 

712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้  
(Zero Waste Agriculture Management System) 

3(2-3-4) 

712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้  
(Plant Tissue Culture and Application) 

3(2-3-4) 

712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
(Economic Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4)  
 

712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร 
(Innovation of Herbs) 
 

3(2-3-4) 
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712 361 พืชพลังงาน  
(Energy Plants) 

3(3-0-6) 

712 383       กฎหมายการเกษตร 
(Agricultural Law)   

3(3-0-6)  
 

712 411   สารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับการผลิตพืช 
(Plant Growth Regulator for Crop Production)  

3(3-0-6)  
 

712 421   ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
(Fertilizers and Organic Fertilizer Production)  

3(2-3-4)  
 

712 431   โรคพืชวิทยา   
(Plant Pathology) 

3(2-3-4)  
 

712 451   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  
(Production of Economic Flowering and Ornamental Plants)  

3(2-3-4)  
 

712 452   การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
(Economic Mushroom Production) 

3(2-3-4)  
 

712 453 การออกแบบและจัดสวน  
(Landscape Design and Gardening) 

3(2-3-4)  
 

712 481   การจัดอบรมเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
(Training for Agricultural Technology Transfer) 

3(2-3-4)  
 

 
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

รายวิชาของสถาบันอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิด
ค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา 

ทั้งนี้ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิต 
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 

712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2–3–4) 
712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2–3–4) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 15 

 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

712 102 เคมีทางการเกษตร 3(2–3–4) 
712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย 3(2–3–4) 
712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 3(3–0–6) 

รวมจ านวน 15 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 

712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-4) 
712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร 3(3-0-6) 
712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 18 

 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

712 203 สถิติทางการเกษตร 3(2-3-4) 
712 206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานการเกษตร 3(3-0-6) 
712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
712 212 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-3-4) 
712 222 เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น  3(2-3-4) 
712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-4) 
712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช 3(3-0-6) 
712 381 เทคนิควิจัยทางพืช 3(2-3-4) 
712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 2(1-2-3) 
712 391 สัมมนา 1(0-2-1) 

 วิชาเลือกเสรี 6 
รวมจ านวน 21 

 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร  2(2-0-4) 
712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3-4) 
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-4) 
712 399 จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0) 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
712 441 การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 
712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4) 
712 471 ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0) 
712 499 จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 19 

 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
712 498 สหกิจศึกษา 9(0-27-0) 

รวมจ านวน 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts)  
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 
 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn)  
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง 
 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity)  
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ท้ังสิ่งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เ อ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

SU111 บ้าน 
(Home) 

3(3-0-6) 

  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพ้ืนที่ 
เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 
 

SU112 ความสุข 
(Happiness) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข      
กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 
(Asking Questions and Methods) 

3(3-0-6) 

  การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหา
ความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
(Disruptive Technology) 

3(3-0-6) 

  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 
สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 
(Food for Health) 

3(3-0-6) 

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
(Modern and Contemporary Art in Thailand) 

3(3-0-6) 

  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยการ
เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 
(Art and Visual Culture) 

3(3-0-6) 

  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
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SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Architecture and Art in South East Asia) 

3(3-0-6) 

  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้
 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Literary Reading for Life Quality Improvement) 

3(3-0-6) 

  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 
คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

SU120 ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 
ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 มีทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

3(3-0-6) 

  ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม
ตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 
(Applied Meditation) 

3(3-0-6) 

  การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(Ways of Life in Multicultural Society) 

3(3-0-6) 

  ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและการ
อยู่ร่วมกัน 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
(Contemporary World Affairs) 

3(3-0-6) 

  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
 

SU125 มนุษย์กับการคิด 
(Man and Thinking) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงนวัตกรรม 
 

SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 
(Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

3(3-0-6) 

  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย
ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนใน
การสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

3(3-0-6) 

  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
วัฒนธรรม ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 

SU128 การตีความศิลปะ 
(Interpretation of Arts) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ
แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 

SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 
(Information and Media Literacy Skills) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 
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SU130 การพัฒนาการคิด 
(Thinking Development) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความส าคัญของการคิค การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 
ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
 มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information Management) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
 

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 
(Earth and Astronomy in the Third Millennium) 

3(3-0-6) 

  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์
ในสหัสวรรษที่ 3 
 

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
(Household Environmental Management) 

3(3-0-6) 

  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้
ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูล
ฝอยอันตรายในครัวเรือน 
 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

3(3-0-6) 

  บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต 
(Art of Living) 

3(3-0-6) 

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับ
ชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและการด ารงชีวิต 
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SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Technology of Appliances in Daily Life) 

3(3-0-6) 

  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 
(Communication Technology and Human) 

3(3-0-6) 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
 

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 
(Electricity and Everyday Life) 

3(3-0-6) 

  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การ
ส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
 

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 
(Leadership Development) 

3(3-0-6) 

  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 
 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Technology) 

3(3-0-6) 

  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 
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SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving) 

3(3-0-6) 

  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การแก้ไข
ปัญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน 
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 
 

SU142 ดนตรีอาเซียน 
(ASEAN Music) 

3(3-0-6) 

  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ
อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของ
ดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 
 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 
(Aesthetics of Listening) 

3(3-0-6) 

  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
 

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 
(Meditation in Daily Life) 

3(3-0-6) 

  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์
ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญ
ของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
(Thai Society and Culture) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย 
รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 
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SU146 โครงการพระราชด าริ 
(Royal Initiative Projects) 

3(3-0-6) 

  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระ
ราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และ
วิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 
(Digital Imaging and Sound) 

3(3-0-6) 

  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการ
สร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
 

SU148 พลวัตสังคมไทย 
(Dynamics of Thai Society) 

3(3-0-6) 

  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 
 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
(English in the Digital Era) 

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผล การ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา SU201 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(English for International Communication) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ  

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย 
 

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Communication Skills) 

3(3-0-6) 

  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 
 

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
(Thai Usage for Communication and Retrieval) 

3(3-0-6) 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
 

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 
(Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์ 
ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา 
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 
(French for Cultural Communication) 

3(3-0-6) 

  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน
และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
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SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 
(Thai Language for Life Development) 

3(3-0-6) 

  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 
(Chinese for Careers) 

3(3-0-6) 

  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน 
จากค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
 

SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 
(Folktales and Folk Plays) 

3(3-0-6) 

  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนา 
ค าทาย สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่น
กับสังคมและวัฒนธรรม 
 

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 
(Active Citizen) 

3(3-0-6) 

  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
 

SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนว
ทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 
 

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
(Creation and Innovation in the 21st Century) 

3(3-0-6) 

  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษท่ี 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
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SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 
(Gender and Sexuality) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 
ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ 
เพศวิถีในปัจจุบัน 
 

SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 
(Nature Appreciation) 

3(3-0-6) 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

SU314 รักษ์นก 
(Bird Conservation) 

3(3-0-6) 

  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  
พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
 

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(Natural Environmental and Art Work Conservation) 

3(3-0-6) 

  ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ
ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หลักการพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 
 

SU316 โลกของจุลินทรีย์ 
(Microbial World) 

3(3-0-6) 

  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 
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SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 
(White Internet) 

3(3-0-6) 

  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม แบบ
ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งาน
เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย 
 

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 
(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ
ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Science and Technology for Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 
 

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 
(World of Innovations) 

3(3-0-6) 

  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 
 

SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Materials and Environmental Impacts) 

3(3-0-6) 

  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



47 มคอ. 2 

 

SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 
(Pet Care) 

3(3-0-6) 

  เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการ
ป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์เลี้ยง 
 

SU323 จิตสาธารณะ 
(Public Mind) 

3(3-0-6) 

  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี จิต
สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 

SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
(Clean Technology in Industries) 

3(3-0-6) 

  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบวน
การสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่ งทอและฟอกย้อม 
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ
บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับ
การจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 
 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 
(Innovation and Design) 

3(3-0-6) 

  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความ
เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 
(Records and Archives Management) 

3(3-0-6) 

  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล ธรรม
มาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรใน
หอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล 
ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 
(Mushroom Farming and Business Extension) 

3(3-0-6) 

  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
และอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและ
การผลิตอาหาร 
 

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 
(E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

3(3-0-6) 

  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์
ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โม
บา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับ 
เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับ
จุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต 
อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและ
แข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 
 

SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Amazing Biotechnology Products) 

3(3-0-6) 

  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่
น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
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SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 
(Indigenous Knowledge toward Production Process) 

3(3-0-6) 

  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมัก
ในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ กระดาษ
สา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการ
ผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 
 

SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 
กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์
ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business) 

3(3-0-6) 

  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรม
ที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การท าธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
   
712 101 ฟิสิกสท์างการเกษตร 

(Physics for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ปฏิบัติการทดลองหรือปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ าลองการทดลองทางฟิสิกส์
เกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์บรรยากาศ เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี รวมถึง
ทักษะในการวิเคราะห์ และค านวณปัญหาด้านเกษตรกรรม 

 
712 102 เคมีทางการเกษตร 

(Chemistry for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความเข้าใจพ้ืนฐานทางเคมีที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อสารเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมการเคมี แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว การเตรียมสารละลาย ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมเคมี 
ชนิดและสมบัติของสารอินทรีย์ และสารเคมีท่ีใช้ในทางการเกษตร 

 
712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 

(Biology for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต เมทาบอลิ
ซึมของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการถ่ายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของพืช อนุกรมวิธานและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการท างานเบื้องต้นของ
พืช การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาของพืช สารอาหารพืชและการล าเลียง การ
ตอบสนองและฮอร์โมนของพืช นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
 

712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย  
(Principles of Safety Crop Production)  

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการผลิตพืช การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูก การเตรียมแปลง
ปลูกและเพาะกล้า การปลูกพืชแบบต่าง ๆ การจัดระบบการปลูกพืช การจัดการดินและ
น้ า การจัดการศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
การตลาด กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย มาตรฐานผลผลิตทางพืช การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืช 
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712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 
(Biochemistry for Agriculture) 

3(2-3-4) 

 ชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและ
การท างานของเอนไซม์ วิถีเมตาบอลิซึมในการสังเคราะห์และการสลายคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก การสร้างพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน 

 
712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

(Microbiology for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางจุลชีววิทยา การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเภท ชนิด ประโยชน์ และโทษของจุลินทรีย์ทางพืช เน้นวิธีการทางห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุแบคทีเรียและรา 

 
712 203 สถิติทางการเกษตร 

(Statistics for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานส าหรับประชากร
เดียว และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การ
วิเคราะห์ ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 

712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 
(Mathematics for Agriculture) 

3(3-0-6) 

 ระบบจ านวนจริง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ เซต ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ทฤษฎีจ านวนมูลฐาน 

 
712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร   

(English for Agriculture) 
3(3-0-6) 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการเกษตร การใช้เทคนิคในการอ่านและฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การสรุปความ การจดโน๊ตย่อ 
และการแสดงความคิดเห็น 

 
  



52 มคอ. 2 

 

712 206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการเกษตร                                  
 (English for Communication in Agricultural Works) 

3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในงานด้านการเกษตร ฝึกการใช้
ค าศัพท์และภาษาในการอธิบายกิจกรรมหรืองานการเกษตร การอภิปราย การจัดเตรียม
ข้อมูลและการพูดน าเสนอ 

 
712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช 

(Principles of Plant Propagation) 
3(2-3-4) 

 หลักการขยายพันธุ์พืช วิธีการขยายพันธุ์ของพืชและการใช้ประโยชน์ สรีรวิทยาและ 
พัฒนาการ ในการผลิตพืชและการเก็บเกี่ยว การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการ
ขยายพันธุ์พืช 
 

712 212 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช 
(Anatomy and Physiology of Plant Production) 
วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 

3(2-3-4) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช กายวิภาควิทยา สรีรวิทยาระดับเซลล์ 
เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับพืช การดูดซึม การล าเลียง ความต้องการ
และการจัดการแร่ธาตุของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึม ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช การวิเคราะหและวัดอัตราการเจริญเติบโต 
ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 
712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น   

(Introduction to Soil Science) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 102  เคมีทางการเกษตร  
ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน 

การจ าแนกดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช  ธาตุอาหารพืช หลักการใช้ปุ๋ย การ
จัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ า 
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712 222 เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 
(Machinery and Basic Agricultural Mechanic) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  
อาจเรียนพร้อมกันได้ 

ความส าคัญของงานช่างเกษตร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และความปลอดภัยในงาน
ช่างเกษตร เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทานและการให้น้ าเพื่อการเกษตร 

 
712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

(Integrated Technology for Sustainable Plant Production) 
3(2-3-4) 

 แนวคิดของการผลิตพืชยั่งยืน เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับการผลิตพืชตามแนว
พระราชด าริ ความหลากหลายและประโยชน์ของจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างในปัจจัยการ
ผลิตพืช การเกษตรแบบผสมผสาน ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช การบูรณาการ
องค์ความรู้เพ่ือการผลิตพืช การประเมินความยั่งยืนจากการแก้ปัญหาการผลิตพืชโดยใช้
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

 
712 242 เกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ 

(Precision Agriculture and Smart Farming System) 
3(2-3-4) 

 แนวคิดทั่วไปของเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มอัจฉริยะ การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
และเซนเซอร์เพ่ือเก็บข้อมูลฟาร์ม การใช้ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มอัจฉริยะ การใช้
เกษตรแม่นย าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต 

 
712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย 

(The King’s Philosophy for Thai Agriculture) 
3(3-0-6) 

 พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรไทย 
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712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  1 
(Practice in Crop Production Technology I) 

1(0-3-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
งาน ให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ควบคุม  

 
712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร             

(Agricultural Genetics) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 
โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็นเอในพืชและ

สัตว์ การแสดงออกของยีนและการควบคุม ทฤษฎีของเมนเดล การสร้างแผนที่พันธุกรรม 
การกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การ
วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
 

712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร  
(Economics and Agricultural Marketing) 

2(2-0-4) 

 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร ฟังก์ชันการผลิต กฎผลได้ลดน้อยถอยลง รายได้ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางบัญชีและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาบัญชีต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การตลาดและสินเชื่อการเกษตร อุปสงค์ อุปทาน
และผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค สถาบันและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดเกษตรและอาหาร ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร วิถีการตลาด 
ส่วนผสมการตลาดเพ่ือการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การค้าระหว่าง
ประเทศของสินค้าเกษตรและอาหาร 

 
712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช   

(Principles of Plant Breeding) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร  
ระบบการสืบพันธุ์พืช ยีนและลักษณะการแสดงออก การท างานของยีน การ

ปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม และการคัดเลือกด้วยวิธีการต่าง ๆ การ
ปรับปรุงพันธุ์ ให้ต้านทานโรคและแมลง การผสมพันธุ์ระหว่างพืชต่างชนิด การ
เปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และการเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 
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712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(Soil Fertility) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช ปัจจัยที่ควบคุมผลผลิตของพืช การใช้ปุ๋ย
และปูน การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน การแก้ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 
712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช  

(Innovation and Information Technology of Plant 
Production)  

3(3-0-6) 

 การสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การวิเคราะห์และการประยุกต์
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการผลิตทางการเกษตร การออกแบบสื่อเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

 
712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการใช้งานในการผลิตพืช  

(Introduction to  Computer  Use in Crop Production)  
3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดท า
เอกสาร โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนอ ผลงาน หรือโปรแกรมส าเร็จรูป
อ่ืน ๆ การจัดการข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 
(Pests and Pest Management) 

3(2-3-4) 

 ความหมายของการจัดการศัตรูพืช ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ส าคัญต่อพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการจัดการศัตรูพืช แนวคิดระดับ
เศรษฐกิจ วิธีการควบคุมและจัดการศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชปลอดภัย และ
เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมและจัดการศัตรูพืช   
 

712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
(Post-harvest Disease and Insect Pests) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและ
แมลงที่เป็นสาเหตุของความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว หลักและวิธีการในการจัดการ
ปัญหาอันเกิดจากจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและแมลงที่เป็นสาเหตุของความเสียหายหลัง
การเก็บเกี่ยว   

  

712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  
(Biological Control of Pests) 

3(2-3-4) 

 ความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ส าคัญ
ต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
วิธีการควบคุมและจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในระบบการผลิตพืชปลอดภัย 

  

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  
(Agricultural Entomology) 

3(2-3-4) 

 สัณฐานและสรีรวิทยาของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง การจัดอันดับและการ
จ าแนกแมลงที่มีความส าคัญทางการเกษตร ความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช
และแมลงศัตรูธรรมชาติ หลักการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืช การเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ของแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย     
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712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
(Post-harvest Technology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :   712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร  
     อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความส าคัญและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาและวิธีที่เหมาะสมต่อการ
เก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ลักษณะโครงสร้างของผลิตผลพืช องค์ประกอบ
ทางเคมี การเจริญเติบโต และการหายใจของผลิตผลพืช การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน
หลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการสุกของผลไม้ การเสื่อมสภาพของ
ผลิตผล การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางเคมีในระหว่างการแก่และการตาย 
การสูญเสียน้ า และการจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยืดอายุการเก็บรักษา การ
จัดการผลผลิตและการตลาด  

 
712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  

(Plant Biotechnology) 
3(3-0-6) 

 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การประยุกต์เทคนิคเพ่ือปรับปรุงการผลิตพืช
เศรษฐกิจ การผลิตพืชโดยใช้วิธีการเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ และกระบวนการทาง
พันธุวิศวกรรมเพ่ือการผลิตพืช  

 
712 344 สารเคมีทางการเกษตร   

(Agricultural Chemicals) 
3(3-0-6) 

 ความรู้ พ้ืนฐานด้านเคมีการเกษตร ประวัติความเป็นมา ชนิดของสารเคมีทาง
การเกษตรและการจ าแนก การออกฤทธิ์ของสารเคมีเพ่ือการเกษตร การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ของสารเคมีเพ่ือการเกษตร ความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร   

 
712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร  

(Packaging in Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การเลือกใช้
และวิธีการบรรจุหีบห่อ ชนิดของบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบรรจุหีบห่อกับการขนส่ง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร  
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712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว  
(Management Systems for Post-harvest Cereal Crops) 

3(2-3-4) 

 ธัญพืชส าคัญทางเศษฐกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี  ดัชนีและวิธีการเก็บ
เกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและและชีวเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษา วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว `
คุณภาพและมาตรฐาน วิธีตรวจสอบคุณภาพ  

 
712 347 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

(Sanitary and Phytosanitary) 
3(3-0-6) 

 หลักการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อน
และสารตกค้างในผลผลิตพืช การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อโรคและ
สิ่งเจือปนจากผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ข้อตกลงด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
สินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ 
 

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่น  
(Locally Economic Crop Production) 

3(3-0-6) 

 การแบ่งชนิด  ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจพ้ืนถิ่น  การวิเคราะห์ตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต  การวางแผนการผลิต การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
การจัดจ าหน่าย 
 

712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้  
(Zero Waste Agriculture Management System) 

3(2-3-4) 

 ประเภทของเสียทางการเกษตร  การจัดการทิ้งของเสียให้เหลือปริมาณน้อยที่สุด 
การใช้วัตถุดิบที่น ากลับมาแปรรูปใหม่ได้  การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  เกษตรยั่งยืน 

 
712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้  

(Plant Tissue Culture and Application) 
3(2-3-4) 

 ความหมาย สิ่งที่จ าเป็น และขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
พืช พัฒนาการของชิ้นส่วนหลังการเพาะเลี้ยง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือ
การวิจัยด้านพืช 
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712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
(Economic Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของพืชผักเศรษฐกิจ ประเภทของพืชผัก ปัจจัยการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
นวัตกรรมการปลูกและการดูแล แหล่งปลูกทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ การขยายพันธุ์และ
ผสมพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยและการใช้ลูกผสม โรคของพืชผักและการ
จัดการ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชผัก 
การตลาดและการจัดจ าหน่าย การน าเข้าและส่งออก 
 

712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร 
(Innovation of Herbs)   

3(2-3-4) 

 ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ การแบ่ง
ประเภท การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดสาร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมพืช
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ความงาม และการเกษตร การตลาดพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ 
 

712 361 พืชพลังงาน  
(Energy Plants) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของพืชพลังงาน ชนิดของพืชพลังงาน ลักษณะทาง
การเกษตรของพืชพลังงาน ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าพืชแต่ละชนิดมา
ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงาน 

 
712 381 เทคนิควิจัยทางพืช  

(Plant Research Techniques) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 203 สถิติทางการเกษตร 
การวางแผนการทดลองส าหรับการวิจัยทางพืช การวิเคราะห์และประมวลผลการ

ทดลอง กรณีศึกษา  
 

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises) 

2(1-2-3) 

 การฝึกการพูดในที่สาธารณะและการท าหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุมกลุ่ม
ย่อย การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การฝึกสัมภาษณ์งานและการเขียน
โครงการ ทักษะวิชาชีพในการจัดการฟาร์ม การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพ่ือการ
จัดการธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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712 383       กฎหมายการเกษตร 
(Agricultural Law)   

3(3-0-6)   

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ การจัดการปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดหาอาหารส าหรับการบริโภคของมนุษย์ กฎหมาย
การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้บริโภค กฎหมายการเกษตรที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับ
การผลิตและการจ าหน่ายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
712 391 สัมมนา  

(Seminar) 
1(0-2-1) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  

สัมมนาในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางพืชศาสตร์  
 

712 399 จุลนิพนธ์ 1  
(Senior Project I) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 381  เทคนิคการวิจัยทางพืช  
เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช และน าเสนอ
โครงร่างงานวิจัยดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการที่ควบคุม 
 

712 411 สารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับการผลิตพืช 
(Plant Growth Regulator for Crop Production) 

3(3-0-6) 

 ชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
สารเรงการเจริญเติบโตใหมที่ยังไมจัดอยูในกลุมของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืช  การจัดการการผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช และการ
ควบคุมการเจริญเติบโตหลังการเก็บเก่ียว 

 
712 421 ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

(Fertilizers and Organic Fertilizer Production) 
3(2-3-4) 

 ภาวะการใช้ปุ๋ยของโลกและประเทศไทย ความส าคัญและชนิดของปุ๋ย  กรรมวิธีใน
การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์และการผสมปุ๋ย วิธีการให้ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ย
ให้เหมาะสมกับดินและพืช 
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712 431 โรคพืชวิทยา   
(Plant Pathology) 

3(2-3-4) 

 ความหมายของโรคพืช ประเภทของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ลักษณะอาการโรคพืช 
กระบวนการเกิดโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม โรคพืชที่ส าคัญต่อ
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย หลักและวิธีการจัดการโรคพืช 

 

712 441 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
(Processing and Value Added of Agricultural Products) 

3(2-3-4) 

 การแปรรูปและการจัดการสินค้าเกษตร ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค เทคโนโลยี
และการจัดการมาใช้เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ระบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและแปรรูป การท านายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   

 
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  

(Production of Economic Flowering and Ornamental 
Plants) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของไมดอกและไมประดับ การจ าแนก การปลูก การขยายพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ การดูแลรักษาและการจัดการ การเก็บเกี่ยว คุณภาพและการคัดเกรด การ
น ามาใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่า โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้
ดอก ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การน าเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้จัดการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การตลาดและแนวโนมการผลิต 

 
712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  

(Economic Mushroom Production) 
3(2-3-4) 

 ชีววิทยาและการจ าแนกเห็ด ความส าคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะเห็ด การผลิต
เชื้อเห็ด โรงเรือน ศัตรูเห็ดและการจัดการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด และการตลาด 

 
712 453 การออกแบบและจัดสวน 

(Landscape Design and Gardening) 
3(2-3-4) 

 โครงสร้างและฐานรากของการจัดสวน การประดับและการตกแต่งสวน การเลือก
พรรณไม้ หลักศิลปะในการออกแบบ การใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ในการออกแบบ การ
ประเมินราคา ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษาสวน 
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712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์   
(Seed Technology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 
 อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความส าคัญของเมล็ดพันธุ์พืช  โครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ การเจริญพัฒนาและการ
สุกแก่ของเมล็ดพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบ
ทางเคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์   การเก็บเกี่ยวและข้อปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การ
เสื่อมสภาพระหว่างการเก็บรักษา ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียหาย วิธีการเก็บรักษาและ
การจัดการเพ่ือลดความเสียหาย การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ การ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลิตธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สถานภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 

 
712 471 ธุรกิจการเกษตร 

(Agribusiness) 
3(3-0-6) 

 ระบบธุรกิจเกษตร ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร  ระบบการแปรรูปและเก็บรักษา
สินค้าเกษตร ระบบการค้า วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจเกษตรของประเทศไทย การ
วางแผนและการจัดการกระจายสินค้าทางการเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร และการส่งออกสินค้าเกษตร 

 
712 481 การจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  

(Training for Agricultural Technology Transfer) 
3(2-3-4) 

 ความส าคัญ และหลักการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนรู้ และ
การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการติดต่อสื่อสาร และกระบวนการใช้สื่อ
ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและการด าเนินการ การ
น าเสนอ และการประเมินสรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  2 

(Practice in Crop Production Technology II) 
2(0-6-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและการ
น าเสนอให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ควบคุม  
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712 498 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

9(0-27-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานและท างานวิจัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 405 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่ง

รายงาน 
 

712 499 จุลนิพนธ์ 2  
(Senior Project II) 

2(0-6-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 399  จุลนิพนธ์ 1  
เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเป็น
รูปเล่มด้วยวิธีเขียนตามหลักวิทยาศาสตร์สากล และน าเสนอผลงานดังกล่าวต่อหน้า
คณะกรรมการที่ควบคุม 
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3.3 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ 

ไอยสุวรรณ์  
3-8002-00078-XX-X 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 

15 15 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิยา 
นิลประพฤกษ์  
5-1005-00080-XX-X 

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2545)  
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

15 15 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธนวดี พรหมจันทร์  
4-9501-00005-XX-X 

ปร.ด. (พืชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)  
วท.ม. (พืชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)  
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ)   
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

15 15 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
สรารัตน์ มนต์ขลัง  
1-7798-00055-XX-X 

ปร.ด. (โรคพืช)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)   
วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

15 15 

5 อาจารย์ ดร. อลิสา คงใจมั่น 
โยชิดะ 
1-7399-00050-XX-X 

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 

15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ 

ไอยสุวรรณ์  
3-8002-00078-XX-X 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 

15 15 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิยา 
นิลประพฤกษ์  
5-1005-00080-XX-X 

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2545)  
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

15 15 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ธนวดี พรหมจันทร์  
4-9501-00005-XX-X 

ปร.ด. (พืชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)  
วท.ม. (พืชศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)  
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ)   
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

15 15 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สรารัตน์ มนต์ขลัง  
1-7798-00055-XX-X 

ปร.ด. (โรคพืช)   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)   
วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

15 15 

5 อาจารย์ ดร. อลิสา คงใจมั่น 
โยชิดะ 
1-7399-00050-XX-X 

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 

15 15 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห/์ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 รองศาสตราจารย์ มานะ  
กาญจนมณีเสถียร 
3-1001-00709-XX-X 

M. Appl. Sc. (Microbiology) Second 
Class Honor, Lincoln University,  
New Zealand (1994) 
วท.ม. (โรคพืช)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 
วท.บ. (โรคพืช)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528) 

15 15 

7 อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์ 
3-6405-00312-XX-X 

Ph.D. (Entomology) Kansas State 
University, USA (2016) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 

12 15 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.  
พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 
3-5012-00192-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2547) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 

15 15 

9 อาจารย์ ดร. รัชษาวรรณ์ มงคล 
3-7604-00317-XX-X 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ว ท . บ .  ( สั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2548) 

15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ 
ก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1. 712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
2. 712 291  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 (1 หน่วยกิต) โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ทุกคนฝึกประสบการณ์ภาคสนามในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว 

3. 712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 (2 หน่วยกิต) โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุก
คนฝึกประสบการณ์ภาคสนามในช่วงปิดการศึกษาฤดูร้อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ณ หน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของ
คณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. 712 498 สหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต) โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนต้องฝึกงานสหกิจศึกษา เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 405 ชั่วโมง ซึ่งต้องส่งรายงานโครงการวิจัย และรายงานผลการฝึกงานสหกิจศึกษา ซึ่งอยู่
ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้  

 (1) ความรู้และทักษะในการท างานในสถานที่ฝึกงานจริง  
 (2) บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม  
 (3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้   
 (4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  
 (5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  
 (6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ ประมวลผล  
 4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 กรณีฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1   ชั้นปีที่ 2  ปิดภาคการศึกษาต้น 
4.2.2 กรณีฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2   ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน     
4.2.3 กรณีสหกิจศึกษา                  ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

ฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
ฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง 
ฝึกทักษะ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 405 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การบรรยายกระบวนการท าวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 712 399 จุลนิพนธ์ 1 และ 712 499 จุล
นิพนธ์ 2 จัดกลุ่มนักศึกษาในการท าวิจัย กลุ่มละ 1-2 คน ท างานวิจัยเชิงทดลองตามโจทย์ที่น่าสนใจ ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน มีการจัดนิทรรศการ
เสนอผลงาน  
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท างานโครงงานและ/หรืองานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจ และ/หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท า
โครงงานและ/หรืองานวิจัย มีขอบเขตโครงงานและ/หรืองานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และเขียน 

รายงานผลวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้  
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   
(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ  
(5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
(6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 
 

5.3 ช่วงเวลา 
(1) รายละเอียดตามรายวิชา 712 399 จุลนิพนธ์ 1 : ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 
(2) รายละเอียดตามรายวิชา 712 499 จุลนิพนธ์ 2 : ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 
(3)  รายละเอียดเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 712 498 สหกิจศึกษา : ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
1 หน่วยกิต (จุลนิพนธ์1) 
2 หน่วยกิต (จุลนิพนธ์ 2) 
9 หน่วยกิต (สหกิจศึกษา) 
 

5.5 การเตรียมการ 
 (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ 
นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ  
     (2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า  
     (3) มีการก าหนดชั่วโมงเพ่ือให้ค าปรึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา    

จุลนิพนธ์  
(2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์จากการสังเกต

และจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร    
(3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยและรูปเล่มจุลนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 

กรรมการที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ และกรรมการสอบจุลนิพนธ์ รวมกันอย่างน้อย 3 คน  
(4) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่

ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พยายามพัฒนาคุณลักษณะให้มีข้ึนในตัวบัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้ ดังนี้  
1. บัณฑิตมีความรู้ด้านการผลิตพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ  
2. บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต มีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษา

ค้นคว้าด้วยตัวเองและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประสมความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น  

3. บัณฑิตถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  

1.1 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  
 1) ก าหนดให้นักศึกษาท างานวิจัยในสถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง  
 2) ก าหนดให้นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน  เพ่ือเรียนรู้
กระบวนการผลิตอย่างครบวงจร  
 3) สร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์  
เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ปัญหาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต  
  

1.2 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยมีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ และในส่วนของหลักสูตรมีบางรายวิชาที่ได้สอดแทรกองค์ความรู้
ส าหรับการต่อยอดเพ่ือการสร้างนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เช่น รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช และรายวิชาจุลนิพนธ์  
  

1.3 การสื่อสารและความร่วมมือ  
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาที่ส่งเสริมการสื่อสารและท างานร่วมกัน

ระหว่างผู้เรียนและอยู่ในรายวิชาที่มีการดูงานหรือฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการสื่อสารกับ
ชุมชน  
 

2. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 

2.1 ในหลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาสัมมนา และรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช นอกจากนี้ ในทุกรายวิชาที่มีการมอบหมายงาน จะ
เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสในการใช้สื่อเทคโนโลยีในระดับท่ีแตกต่างกัน 
2.2 มีรูปแบบการน าเสนอในชั้นเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น Power Point วีดี
ทัศน์ ซึ่งมีการจัดท าโดยนักศึกษาเจ้าของผลงาน   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 3.1 ด้านบุคลิกภาพ  

 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ เช่น การ
แสดงออกทั้งการสื่อสารและให้ความร่วมมือทางวิชาการ และอ่ืน ๆ ในที่
สาธารณะได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการวางตัวต่อต าเเหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งแสดงความคิดเชิงวิพากษ์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งการสอดแทรกในรายวิชาและมีรายวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยตรง รวมทั้งบรรจุอยู่ในแผนกิจกรรมทั้งด้านกิจการ
นักศึกษาและวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร  
  
3.2 ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง  
 1) ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้า
กลุ่มในการท ารายงานตลอดจนน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี  
 2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า  
 3) มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
เสมอ  
 4) ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น วิชาฝึก
ประสบการณ์และสหกิจ จะมีการก ากับดูแลและประเมินผลในภาวะความเป็น
ผู้น าและความรับผิดชอบ ทั้งจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง 
อาจารย์ประจ าสาขา  
  
3.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 1) มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดรายวิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา เช่น 
นิเวศวิทยาการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และเทคโนโลยีชีวภาพทาง
พืช เป็นต้น   
 2) สอดแทรกในกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะวิชา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. ด้านทักษะศิลปะ และ 
การสร้างสรรค์ 

 1. สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตทางการเกษตรตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันในวิชาเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทางด้านความคิด
และการพัฒนาทางด้านวิชาการในเชิงสร้างสรรค์   
 2. สร้างกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมเสนอความคิด 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิดในเชิงสร้างสรรค์  
 3. มีการน านักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนในการท าเกษตรกรรม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1: อธิบายความหมาย
และคุณค่าของศิลปะและ
การสร้างสรรค์ได ้

1) ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ศิ ล ปิ น  แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ 
การศึกษาผลงานแนวคิด  และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้
สามารถเข้าใจคุณค่าและความงาม
ของธรรมชาติ  ศิลปะ และการ
สร้างสรรค ์

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การตอบค าถาม     
ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น  โ ด ย ใ ห้
นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณค่า และ
ความงามของธรรมชาติ ศิลปะ และ
การสร้างสรรค์ และประเมินจาก
ความถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 
 

PLO2: อภิปราย ความ 
หมายของความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรมได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง  แ ล ะ
สถานการณ์จริง การเรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือนนักศึกษาต่างชาติ 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ พัฒนา
ความรู้ และความตระหนักด้ าน
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริง 

 
 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรมของ
ชนชาติและภาษาต่าง ๆ และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ เช่น 
การเลือกใช้ภาษา การแสดงสีหน้า
ท่าทาง การแต่งกาย มารยาททาง
สังคม เป็นต้น และประเมินจาก
ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

P L O 3 :  ร ะ บุ ค ว า ม รู้
เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ า เป็นต่อการ
เป็นผู้ประกอบการได้ 

การประยุกต์ ใช้การสอนแบบเน้น
สมรรถนะ (Competency Based) 
โดยเน้นการบูรณาการความรู้  การ
อภิปรายแนวคิดทางการตลาดและการ
ประกอบธุรกิจ การอธิบายทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ การเรียนรู้จาก
ปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นต้น 
 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การประเมินจาก
กิจกรรมกลุ่ม การแก้ไขปัญหา การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
การประเมินกระบวนการ รายงาน
การทัศนศึกษาดูงาน  

PLO4 :  มีทักษะการใช้
ภาษา  และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารทีห่ลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้น
เรี ยนด้ วยวิ ธี ก าร เ รี ยนรู้ เ ชิ ง รุ ก 
(Active Learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration Method) 
การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 
 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินจากกิจกรรม 

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ  
การสื่ อสาร ได้ ตร งตาม
วัตถุประสงค์  ตลอดจน
รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ แ ล ะ
สารสนเทศ 

1) ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง รุ ก  ( A c t i v e 
Learning) 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน 
และบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือ
ส า ร ส น เ ท ศ  ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้  โดยการ
สัง เกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการ
ประ เมินผลงาน  โดยประ เมิ น
ความสามารถในการระบุความ
ต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตาม
การ ใ ช้ ง า นอย่ า งปลอดภั ยถู ก
กฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO6: แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการด าเนินชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (Self-directed 
Learning) เพ่ือการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มี
สุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และ
สังคม  

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบ
แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร เ รี ย น  
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้   
การประเมินตนเอง การประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน 
และการประเมินท้ายภาคเรียนด้วย
การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้ม
สะสมงาน หรือรายงานผลการน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และการด าเนินชีวิต 
 

PLO7: แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต  มีความรับผิดชอบ
ต่ อตน เอง  สั ง คม  และ
สิ่งแวดล้อม 
 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) 
หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning) เพ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม ความรับผิดชอบ และ
กา ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า ใ นห ล า กห ล า ย
สถานการณ์ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ ม  
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
การประเมินความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ข อ งผู้ เ รี ย น ใน ข ณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณา 
จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

P L O 8 :  ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ ในการสร้าง
ผ ล ง า น ห รื อ ด า เ นิ น
โครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) เน้น
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาให้เกิด
ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิตและ
นวัตกรรม  

2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบผลงาน กิจกรรมหรือ
โครงการในชั้นเรียน เน้นการคิด
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความหมาย และ

การประเมินกระบวนการจัดท า
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ 
ตั้งแต่การก าหนดหัวข้อ วางแผน 
ปฏิบัติ ทบทวน และน าเสนอ การ
สังเกตพฤติกรรม การท างานเป็น
ก ลุ่ ม  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน 
โดยประเมินจากความใหม่ของ
แนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ คุณค่า
ทางสุนทรียะ เป็นต้น 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

สะท้อนความคิดด้านการสร้างสรรค์
และสุนทรียภาพ ทั้งนี้  การสร้าง
ผลงานและการด าเนินโครงการ
ส าม า รถท า ไ ด้ ทั้ ง ใ น และนอก
ห้องเรียน 
 

 

P L O 9 :  คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
วางแผนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือ แก้ไขปัญหา หรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based)  ฝึ กการคิดวิ เคราะห์  คิด
ออกแบบอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วม  
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ เช่น การวางแผนงาน 
การออกแบบเพ่ือการแก้ปัญหา   
ห รื อ ก า รออก แ บบ นวั ต ก ร ร ม       
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา
ด้วยการวางแผนหรือใช้นวัตกรรม 
 

   
  



77 มคอ. 2 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO10: สามารถจดจ าและ
อธิบายความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทาง
การเกษตร 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยายสถานการณ์
จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2)  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ป ฏิ บั ติ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท า ง
การเกษตร 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ป ระ เมิ นด้ านคว ามรู้ จ า ก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้
ผู้เรียนในห้องเรียน 

PLO11: มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลักการด้าน
ก า ร ผ ลิ ต พื ช ตั้ ง แ ต่
กระบวนการปลูกจนกระทั่ง
การดูแลรักษา และสามารถ
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้ น เ รี ย น  เ ช่ น  ก า ร บ ร ร ย า ย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2) ให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริ งใน
สภ า พแป ล ง ปลู ก จ ริ ง  ( A c t i v e 
learning) หรือ การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method) หรือ 
การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  ในทุกรายวิชาของ
สาขาที่เก่ียวข้องกับการผลิตพืช 
3) สร้างจิตส านึกและการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยในระบบการผลิตพืช 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การท ากรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เป็นต้น 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไข
ปัญหา (problem-based learning) 
หรือ การจัดท าโครงการ (project 
based learning) ในการรียนการสอน
บทปฏิบัติการ 
6) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า
กับสภาวะแวดล้อม และการท างาน
เป็นกลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน
บรรยายและบทปฏิบัติการ 

PLO12: มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้หลักด้านการ
จัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่า 
และกระบวนการแปรรูป 
และสามารถปรับใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยายสถานการณ์
จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2)  ให้ นั กศึ กษามี ก า รปฏิ บั ติ จ ริ ง 
(Active learning) หรือ การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration Method) 
หรือ การสอนแบบใช้สถานการณ์
จ าลอง (Simulation)  ในทุกรายวิชา
ในทุกรายวิชาของสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่า 
และกระบวนการรแปรรูป 
3) สร้างจิตส านึกและการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยในระบบการจัดการ
ผลผลิต และกระบวนการรแปรรูป 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การท ากรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เป็นต้น 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไข
ปัญหา (problem-based learning) 
หรือ การจัดท าโครงการ (project 
based learning)  
6) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า
กับสภาวะแวดล้อม และการท างาน
เป็นกลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน
บรรยายและบทปฏิบัติการ  

PLO13: สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ทางการตลาด และสินค้า
ทางการเกษตร 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายใน
ชั้นเรียน เช่น การบรรยายสถานการณ์
จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น การท ากรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เป็นต้น 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไข
ปัญหา(problem-based learning) 
หรือ การจัดท าโครงการ (project 
based learning)  
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
พัฒนาส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยมีการจ าลองสถาณการณ์ 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีความรู้ด้านการตลาด เช่น 
การตลาดออนไลน์ การตลาดชุมชน 
 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

6) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า
กับสภาวะแวดล้อม และการท างาน
เป็นกลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน 

P L O 1 4 :  ส า ม า ร ถ น า  
เทคโนโลยีทางการเกษตร
แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ม า ใ ช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

1)   การสอนหลากหลายรูปแบบ
ภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า และเรียบ
เรียงข้อมูล  
4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม  
5) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า
กับสภาวะแวดล้อม และการท างาน
เป็นกลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน
บรรยายและบทปฏิบัติการ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

PLO15: สามารถค านวณ
และวิเคราะห์เชิงตัวเลขทาง
การเกษตร 

1)   การสอนหลากหลายรูปแบบ
ภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย 
สถานการณ์จ าลอง ซักถามข้อสงสัย 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการน า เทคนิ คทา งสถิ ติ  และ
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้
ทางการเกษตร 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
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3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี หรือ 
โปรแกรมส าเร็จรูป มาใช้วิเคราะห์ทาง
สถิติ และการค านวนเชิงตัวเลขทาง
คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 
 

5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

PLO16: สามารถฟัง พูด อ่าน 
เ ขี ย น  ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางการเกษตร 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้ง
การพูดการฟัง และ การเขียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
น าเสนองาน 
3) สร้างกิจกรรม เพ่ือเสริมการสื่อสาร
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี 
โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน 
กลางภาคและปลายภาค 
3) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้
ค้นคว้า 
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน และ
การรายงานหน้าชั้น 
5)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
6) ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 

PLO17: มีความเป็นผู้น า  
ค ว าม อด ทน  แ ละคว า ม
รับผิดชอบ ในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

1) ส่ งเส ริม ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ ฝึ ก 
ทั ก ษ ะ แ ล ะ มีประสบการณ์กับ
ชุมชน 
2) สร้างกิจกรรมกึ่ งวิชาการ เ พ่ือ
เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า ความ

1)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมและการแสดงออกของ
ผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม และ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 
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อดทน และความรับผิดชอบ ในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มและผู้รายงานผล 
4) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้า
กับสภาวะแวดล้อม และการท างาน
เป็นกลุ่ม ในระหว่างการเรียนการสอน
ในรายวิชาของสาขา 

2) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดในห้องเรียน 
 

PLO18: สามารถน าความรู้
ด้านการผลิตพืชมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย
ค า นึ ง ถึ ง จิ ตส า นึ กที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ 

1) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา และ 
สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แ ก้ ปั ญ ห า  จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ 
ผ่านรายวิชาจุลนิพนธ์  (pro ject 
based learning) 
2) จัดรายวิชาสัมมนาเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากงานวิจัยทางด้านสาขา
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

1) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพ่ี
เลี้ยงของสถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์
นิเทศ  และการน าเสนอรายงาน
การปฏิบัติงาน 
2) ประเมินผลจากการท างานที่
ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากผลงานรายบุคคล
และกลุ่ม 

PLO19: สามารถน าทักษะ
ด้านปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้
พัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้
ต ล อด ชี วิ ต  โ ด ย มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สั ง ค ม  ใ น ส ภ า ว ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้าน
ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ  ( C a r e e r 
Development) ให้พร้อมที่จะเข้าสู่
ระบบการท างาน  
2) ติดตามการท างานของนักศึกษา 
และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ/
องค์กรผู้ ใช้บัณฑิตทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานพ่ี
เลี้ยงของสถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์
นิเทศ  
2) รายงานการปฏิบัติงานและ
การน าเสนองานผลงาน 
3) มีการทวนสอบทักษะด้านการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า
เทคโนโลยีการผลิตพืช 
4)  ประเมินผลจากการจัดท า
โครงงานหรือโครงการวิจัยของ
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3) มีการจัดแผนการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ขอบเขตของงาน และ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  
4) ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา และ 
สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ ปัญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง ในสถาน
ประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

ผู้ เรียนในสถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO1: อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและ
การสร้างสรรค์ได้ 

   
     

 
  

        
  

 

PLO2: อภิปรายความหมายของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้  

   
     

 
  

        
  

 

PLO3: ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

   
         

    
     

 

PLO4: มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ 

   

         
     

    
 

PLO6: แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 

   
        

 
    

   
  

 

PLO7: แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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มคอ. 2 
 

 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การ

สร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

PLO8: ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
หรือด าเนินโครงการได้ 

   
     

 
  

        
   

PLO9: คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

   
         

       
   

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) มีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2  มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3  รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2  มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2  มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3  มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1  ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2  มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3  มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 

87     มคอ. 2 
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มคอ. 2 
 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO10: สามารถจดจ าและอธิบายความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร 

                 

PLO11:  มีคว ามสามารถในการประยุ กต์ ใ ช้
หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการปลูก
จนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 

PLO12: มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลัก
ด้านการจัดการผลผลิต การเ พ่ิมมูลค่า  และ
กระบวนการแปรรูป และสามารถปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO13: สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการทางการตลาด และสินค้าทางการเกษตร 

                 

PLO14: สามารถน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

                 

PLO15: สามารถค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทางการเกษตร 

                 

PLO16: สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร 

                 

PLO17: มีความเป็นผู้น า ความอดทน และความ
รับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน                  

PLO18: สามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชมาใช้
ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่                  
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 

    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงจิตส านึก
ที่ดีต่อวิชาชีพ 
PLO19: สามารถน าทักษะด้านปฏิบัติการมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

                 

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาเฉพาะ) มีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.1 มีจิตส านึก ซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีความตรงต่อเวลา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคม 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาและการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ 
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพ่ือ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชได้

อย่างเหมาะสม 
3.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
4.2 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและน าเสนอ

ข้อมูลได้ 
5.3 สามารถใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์หรือ

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ 

91     มคอ. 2 
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU101  ศิลปะศิลปากร ●                   

SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์ ●    ●  ● ●            

SU110  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ●                   

SU111  บ้าน  ●     ●             

SU112  ความสุข      ●              

SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ      ●              

SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก     ●               

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ      ●              

SU116  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย ●                   

SU117  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น ● ●                 

SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ● ●                 

SU119  การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    ●  ●             

SU120  ไทยศึกษา  ●                 

SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน  ●                 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)          

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU122  สมาธิเชิงประยุกต ์      ●              

SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  ●                  

SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั      ●              

SU125  มนุษย์กับการคิด      ●   ●           

SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน ●     ●              

SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21  ●    ●              

SU128  การตีความทางศิลปะ ● ●                  

SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     ●  ●             

SU130  การพัฒนาการคิด      ●              

SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น     ●               

SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3      ●              

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      ● ●             

SU134  ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

    ●               
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต      ● ●             

SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวนั      ●              

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์     ●               

SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวนั      ●  ● ●           

SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า      ● ●             

SU140  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      ●              

SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์         ●           

SU142  ดนตรีอาเซียน ● ●                  

SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟัง ●     ●              

SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวนั       ●             

SU145  สังคมและวัฒนธรรมไทย  ●                  

SU146  โครงการพระราชด าร ิ      ●              

SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล     ●   ●            

SU148  พลวัตสังคมไทย  ●    ●              
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล    ● ● ●              

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ  ●  ●                

SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์  ●  ● ●               

SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้    ● ●               

SU211  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน  ●  ●                

SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  ●  ●                

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชวีิต    ●  ●              

SU214  ภาษาจีนเพื่ออาชีพ    ●                

SU215  นิทานและการละเลน่พื้นบา้น  ●  ●                

SU301  พลเมืองตื่นรู้  ●    ● ●             

SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  ●     ●             

SU311  งานสร้างสรรค์และนวตักรรมในศตวรรษที่ 21 ●      ●             

SU312  เพศสภาพและเพศวิถี       ●             

SU313  ธรรมชาติวิจักษ์       ●             
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU314  รักษ์นก       ●             

SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม       ●             

SU316  โลกของจุลินทรีย์       ●  ●           

SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว     ●  ●             

SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน       ●             

SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื     ● ● ●             

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม     ● ●   ●           

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       ●  ●           

SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง   ●                 

SU323  จิตสาธารณะ       ●             

SU324 เทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรม      ● ●  ●           

SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   ●  ●               

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ   ●     ● ●           

SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ     ●    ●           
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จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ   ●      ●           

SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต   ●  ●  ●             

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ   ●      ●           

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต   ●                 

SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ   ●                 

SU416  ธุรกิจดิจิทัล   ●  ●               

712 101  ฟิสิกส์ทางการเกษตร          ●     ●     

712 102  เคมีทางการเกษตร          ●          

712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร          ●          

712 111  หลักการผลิตพืชปลอดภัย           ●         

712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร          ●          

712 202  จุลชีววิทยาทางการเกษตร          ●          

712 203  สถิติทางการเกษตร               ●     

712 204  คณิตศาสตร์ทางการเกษตร                ●     
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร                  ●    

712 206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการเกษตร                ●    

712 211  หลักการขยายพันธุ์พชื           ●         
712 212  สัณฐานวิทยาและสรรีวิทยาการผลติพืช          ●          

712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องตน้           ●         

712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น           ●   ●      

712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยนื              ●      

712 242 เกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ              ●      

712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย                   ● 

712 291  การฝึกประสบการณท์างเทคโนโลยีการผลิตพชื 1           ●      ●   

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร          ●          
712 302  เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร              ●       

712 312  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช           ●         
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

712 322  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน           ●         

712 323  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการผลติพชื              ●      

712 324  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการใช้งานในการผลิตพืช              ●      

712 331  ศัตรูพืชและการจัดการ           ●         

712 332  โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว            ●        

712 333  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ี           ●         

712 334  กีฏวิทยาการเกษตร          ●          

712 341  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว            ●        

712 342  เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช          ●          
712 344  สารเคมีทางการเกษตร           ●         

712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร            ●        

712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเก่ียว            ●        

712 347 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช          ●          
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่น           ●  ●       

712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุ

เหลือใช้ 
         

  ●  
      

712 351  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้           ●         

712 352  การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ           ●  ●       

712 353  นวัตกรรมพืชสมุนไพร           ●   ●      

712 361  พืชพลังงาน           ●         

712 381  เทคนิควิจัยทางพชื              ● ●     

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ                   ● 
712 383 กฎหมายการเกษตร                                                            ● 

712 391  สัมมนา                ●  ●  

712 399  จุลนิพนธ์ 1              ●  ●  ●  

712 411  สารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับการผลิตพืช           ●         
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มคอ. 2 
 

 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (ต่อ)                    

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

712 421  ปุ๋ยและการผลติปุ๋ยอนิทรีย ์           ●         

712 431  โรคพืชวิทยา           ●         

712 441  การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร            ●        

712 451  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ           ●  ●       

712 452  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ           ●  ●       

712 453 การออกแบบและจัดสวน            ●  ●      

712 461  เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ ์          ●  ●        
712 471  ธุรกิจการเกษตร             ●       

712 481  การจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                ● ●   

712 497 การฝึกประสบการณท์างเทคโนโลยีการผลิตพชื 2                 ● ● ● 

712 498  สหกิจศึกษา                 ● ● ● 

712 499  จุลนิพนธ์ 2              ● ● ● ● ●  
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ชั้นปีที่ 1                      

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                   

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) U    Ap  Ap, 
At 

Ap            

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

             

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารนานาชาติ 

3(2-2-5)  U  Ap                

712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2–3–4)          U     Ap     

712 102 เคมีทางการเกษตร 3(2–3–4)          U          

712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2–3–4)          U          
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ชั้นปีที่ 1                     

712 111 หลักการผลิตพืช
ปลอดภัย 

3(2–3–4)           Ap, 
S 

        

712 204 คณิตศาสตร์ทาง
การเกษตร 

3(3–0–6)               Ap     

ชั้นปีที่ 2                     

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 

3(3-0-6)  U  Ap Ap               

SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 
At 

Ap, 
At 

            

712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-4)          U          

712 202 จุลชีววิทยาทาง
การเกษตร 

3(2-3-4) 
         U          

712 203 สถิติทางการเกษตร 3(2-3-4)               Ap     
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ชั้นปีที่ 2                     

712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเกษตร   

3(3-0-6)                U 
   

712 206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานการเกษตร 

3(3-0-6)                U    

712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)           Ap, 
S 

        

712 212 สัณฐานวิทยาและ
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

3(2-3-4)          U          

712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)           Ap, 
S 

        

712 222 เครื่องทุ่นแรงและงาน
ช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 

3(2-3-4)           Ap, 
S 

  Ap      
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มคอ. 2 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ชั้นปีที่ 2                     

712 291 การฝึกประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช 1 

1(0-3-0)           Ap, S      U, 
At 

  

ชั้นปีที่ 3                     

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap               

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An           

712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-4)          U          

712 302 เศรษฐศาสตร์และ
การตลาดสินค้าเกษตร  

3(2-3-4)             Ap       

712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)           Ap, S         
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ชั้นปีที่ 3                     

712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการผลิตพืช 

3(3-0-6)              Ap  
    

712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3-4)           Ap, S         

712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3-4)            Ap, S        

712 381 เทคนิควิจัยทางพืช 3(2-3-4)              Ap Ap     

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถาน
ประกอบการ 

2(1-2-3)                   Ap, 
S, 
At 

712 391 สัมมนา  1(0-2-1)                U  Ap, 
S, 
At 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ชั้นปีที่ 3                     

712 399 จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0)              Ap  U  Ap, 
S, 
At 

 

ชั้นปีที่ 4                     

712 441 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า 
สินค้าเกษตร 

3(2-3-4)            Ap, 
S 

       

712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ 3(2-3-4)          U  Ap, 
S 

       

712 471 ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)             Ap       

712 497 การฝึกประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 

2(0-6-0)                 U, 
At 

Ap, 
S, 
At 

Ap, 
S, At 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

ล าดับชั้นปี 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

712 498 สหกิจศึกษา 9(0-27-0)                 U, 
At 

Ap, 
S, 
At 

Ap, 
S, At 

712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0)              Ap Ap U U, 
At 

Ap, 
S, 
At 
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
1 มีความเข้าใจคุณค่าศิลปะ การสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะ

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทางการเกษตร หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่
กระบวนการปลูกจนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร  และสามารถน า
เทคโนโลยีทางการเกษตรและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางการเกษตรได้  ตลอดจนมีความรับผิดชอบ ความอดทน 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

3 มีความรู้และเข้าใจหลักด้านการจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่า กระบวนการแปรรูป และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการตลาด และสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนสามารถน าความรู้
ด้านการผลิตพืชมาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
และสามารถพัฒนาตัวเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล 

4 มีความเป็นผู้น า ความอดทน และความรับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถน า
ความรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตพืช การจัดการ และการตลาด ไปประกอบอาชีพหรือเรียนต่อใน
อนาคต รวมถึงมีจรรยาบรรณวิชาชีพด้านเกษตร 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา (AUN-QA เกณฑ์ที่ 5) 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทั้งนี้ทาง
หลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 ประกอบด้วย 

(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซึ่งจะได้
มีการสรุปและรายงานผลเพื่อประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึง 
ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะท าการประเมินผล, วิธีการที่จะใช้ประเมินผล, หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัด
ประเมินผล, การแจกแจงคะแนนหรือค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียน
ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่ง
เกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) 

(3)  วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนน
ตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใข้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด 
ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

(4) มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่าง
การเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์/
ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ได้
ก าหนดไว้ 
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเป็น
อย่างน้อย และสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ ประกอบด้วย 

3.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1)  การทวนสอบข้อสอบของแต่ละรายวิชา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่

ตรวจสอบข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และการก าหนดสัดส่วนคะแนน
และวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ 

(2)  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ โดยการจัดให้มีการ
ทดสอบระหว่างเรียน และมีการสุ่มทบทวนความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

(3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ท าโดยการสุ่มให้นักศึกษาในหลักสูตรมาท าการน าเสนอ
ภาพรวม เพื่อเป็นการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนแล้ว 

(4)  ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือท าการทบทวนและสรุป
ของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป 

3.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ 

(1)  ผลสัมฤทธิ์ของภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
หลักสูตร ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2)  ผลสัมฤทธิ์จากการส ารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต โดยตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้จาก
การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินโดยสถานศึกษาอ่ืน ในความพึงพอใจที่มีต่อ 
ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 

(4)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร 
หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 
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4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และ

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับการจบหลักสูตรเป็นดังนี้ 

4.1  สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  
4.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00   
4.3  สอบได้ ค่ า ระดับ เฉลี่ ยสะสมของทุ กรายวิ ชาบั งคับและวิ ชา เลื อก ในหมวดวิ ชา เฉพาะ 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 



113 มคอ. 2 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การพัฒนาคณาจารย์ (AUN-QA เกณฑ์ที่ 6) 

หลักเกณฑ์ในการพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดกระบวนการพัฒนาคณาจารย์โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการการพัฒนา
คณาจารย์ของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ท่ี 6 (Academic Staff Quality) ประกอบด้วย 

(1)  จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์และคุณภาพคณาจารย์ จัดให้มีการ
วิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาดแคลน, การพัฒนาเติม
เต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ, พัฒนาด้านการ
วิจัย และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์ต่อ
นักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน (Workload / 
Teaching Load) เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์ใน
หลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 

(3) การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ, 
จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ, สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทาง
คณะวิชา เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

(4) สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอน
และปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ภาระงานอาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น 

(5) การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ใน
หลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตร
ในการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร
ต่อไป 

(6) การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการใช้
ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล, การยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของคณาจารย์ในหลักสูตร 
ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน
และสังคม ตามพันธกิจต่อไป 

(7)  กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการ
จัดให้มีการติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรที่ได้ ผลิต / สร้างสรรค์ / เผยแพร่ 
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แล้วได้รับการอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ โดยข้อมูลจะถูกส่งให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการบริหาร
จัดการกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมทางด้านกิจกรรมการวิจัย ที่
ก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในรายวิชา
ที่อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ 

2.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs)  กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่อาจารย์ใหม่เพ่ือได้น าไปศึกษาและ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ 

2.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 
ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์และอาจารย์พิเศษ 

2.4 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุงและ
อยู่ในการดูแลของอาจารย์พ่ีเลี้ยง ก่อนการท าหน้าที่ตามล าพัง  

2.5 มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง/ป ี

3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
 1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยคณะหรือหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้าท างาน  
     2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย  
     3) การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้มาถ่ายทอดใน
คณะ  
     4) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์
ในคณะ  
     5) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูลระหว่างอาจารย์  
     6) การเชิญอาจารย์อื่นเข้าเยี่ยมชมการสอนและให้ค าแนะน า  
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     7) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  

2) เตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ต าเเหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้
ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

3) การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
4) ฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งนี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้จัดกระบวนการประกันคุณภาพ
หลักสูตรโดยใช้หลักเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งมีอยู่ 11 เกณฑ์ ประกอบด้วย 

1.1 ผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELO) 
(1)  มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่ชัดเจนซึ่งได้มาจากการท า Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์

หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) โดยที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้
คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2  

(2)  ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรที่ก าหนดไว้มีความครอบคลุมทั้งด้านทั่วไป (Subject 
generic) และความเฉพาะทาง (Subject specific) ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะหลักสูตร โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และตาราง
ที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(3)  ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 มีความชัดแจนและครอบคลุม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder Need) ซึ่งได้มาจาก
กระบวนการท า Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการและก าหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร  

1.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
(1)  มีการก าหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น 

ชื่อสถาบัน, สถานที่จัดการเรียนการสอน, โครงสร้างของหน่วยกิต, ชื่อหลักสูตร, ผลการเรียนรู้คาดหวังของ
หลักสูตร, คุณสมบัติการรับเข้าเรียน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ .2 โดยที่มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 
เป็นต้น 

(2)  มีการก าหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในข้อก าหนดของรายวิชา เช่น ชื่อ
วิชา, รายวิชาบังคับก่อน, ผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา, มีการแสดงวิธีการเรียน การสอน การก าหนดสัดส่วน
คะแนน, เกณฑ์ในการวัดประเมินผล และวันที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่
แสดงไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากหลักสูตร 

(3)  มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลของรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง ๆ ของ
หลักสูตร (Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholder) สามารถเข้าถึงหรือรับทราบได้ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็นในเว็บเพจของ
หลักสูตรในคณะวิชา, การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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2. บัณทิต 
หลักสูตรได้มีการจัดท าการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีการก าหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้
และภาวะการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จากการส ารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholder) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
3. นักศึกษา 
          หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมก ากับดูแล การส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้ 

(1) นโยบายการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา สุขภาพกายและจิต มีการก าหนดระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมและมีความถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบถามย้อนกลับได้ และมีรายละเอียดข้อความที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วโดยสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีการจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกันและผู้ที่สนใจสามารถจะสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้   

(2)  วิธีการรับและการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้า
มาเรียนศึกษาในหลักสูตรได้ดังแสดงใน มคอ.2 หมวดที่ 3 หัวข้อที่ 2 การด าเนินการหลักสูตร และได้มีการทบทวน
ในทุกรอบปีการศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของการรับและคัดเลือก
นักศึกษาเข้ามาเพ่ือพัฒนาต่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรต่อไป จึงได้มี
การจัดท าเพ่ือประกาศและเผยแพร่รายละเอียดของวิธีการรับและการคัดเลือกตามประกาศการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ 

(3)  มีระบบการติดตามบริหารจัดการที่เหมาะสมเพียงพอ ส าหรับการติดตามการพัฒนาของนักศึกษาทาง
หลักสูตรได้มีการก าหนดให้ใช้ระบบ http://www.reg.su.ac.th ส าหรับการติดตามดูแลการพัฒนานักศึกษา และ
ใช้ระบบ https://portal.su.ac.th ส าหรับการติดตามบริหารจัดการบุคลากรทางวิชาการและบุคลากรฝ่าย
สนับสนุน ซึ่งทั้งสองระบบข้างต้นเป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องโดยมีเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะมีคู่มือในการใช้งานของระบบซึ่ง
สามารถเข้าไปดูและน ามาใช้ประกอบในการบริหารจัดการดังกล่าวได้ต่อไป รวมถึงส าหรับกรณีบุคลากรทาง
วิชาการและฝ่ายสนับสนุนทางหลักสูตรยังได้ร่วมกับทางคณะวิชาในการใช้ระบบการประเมินสมรรถนะและภาระ
งานของการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งได้มีการตกลงและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบกระบวนในทุก ๆ รอบ 6 เดือนของการประเมิน  

https://portal.su.ac.th/
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(4)  การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ มีการให้บริการการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบ
ทะเบียนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาของผู้เรียนให้ได้รับความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนใน
หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมที่จ าเป็นและส าคัญต่อทุกคนในการเข้าร่วมเพ่ือเป็นการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้ตามความถนัดและไม่ได้บังคับ อีก
ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันพัฒนานักศึกษา ให้มีความสามารถตามผลการเรียนรู้คาดหวัง
ของหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดย
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้งาน และ/หรือ เป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถที่
เกี่ยวกับงานมีความสามารถที่พร้อมจะท างานได้เพ่ิมขึ้นของผู้เรียนในหลักสูตร 

(5)  การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ในทางด้านสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้าน
สังคม และทางด้านจิตใจ โดยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรต่อรูปแบบและ
ลักษณะความต้องการที่อยากจะได้รับสนับสนุนในทางด้านสภาพแวดล้อมท้ัง 3 ด้านดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้พัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการวิจัยที่ดีไปพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วย ซึ่งจัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมในทุก ๆ ปี 

 
4. อาจารย ์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสมโปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตลอดจนการก ากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรได้ให้ความส าคัญกับระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ได้รับและมี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีเกณฑ์และคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และเป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม รูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนผังแสดงระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสมร่วมกับผู้บริหาร  โดยมีขั้นตอน
ประกอบด้วย 
 
การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (กรณีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่) 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะวิชามีการวิเคราะห์จัดท าอัตราก าลังของหลักสูตร โดยจะจัดให้มี
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ส าคัญ 
ประกอบ  

(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะวิชาก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์ โดยการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) หรือ มคอ.1 พร้อมทั้งก าหนด TOR ของต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของหลักสูตร รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน 
คณะฯ และหลักสูตร 
 (3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่ โดยก าหนดให้กรรมการสัมภาษณ์และสอบวั ด
สมรรถนะประกอบด้วย ประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารของคณะสัตวศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าการคัดเลือกให้ได้อาจารย์ใหม่ที่มีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์
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คุณสมบัติที่ก าหนด และเกิดความโปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ และหากจะบรรจุในต าแหน่ง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดย สกอ. ด้วย  
 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมีขั้นตอนจากหลักสูตรด าเนินการเสนอแบบ สมอ.08 เพ่ือเสนอแต่ง 
ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หรือเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ) ไปยังคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ก่อนส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
รับทราบต่อไป เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ทางหลักสูตรมีระบบการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

(1) จัดการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และจะจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าใน
การท างานภายในหลักสูตรในทุกพันธกิจ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน พันธกิจหลักของอาจารย์ การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และด้านอ่ืนตามภารกิจของหลักสูตร การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จะจัดขึ้น
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม  

(2) ในกรณีอาจารย์บรรจุใหม่ ทางหลักสูตรมีการปฐมนิเทศเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
แต่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้อาจารย์บรรจุใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้มี
ความเข้าใจเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/วัดผลประเมินผล ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 
สิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้รู้จักกันและมีเครือข่ายกับอาจารย์ต่าง
คณะวิชา และก าหนดให้อาจารย์ใหม่เขียนแผนในการพัฒนาตนเองเพ่ือทางหลักสูตร จะได้ใช้ประกอบในการ
วางแผนส่งเสริมพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพต่อไปได้ 

(3) หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง กระบวนการในรอบถัดไป 

(4) หลักสูตรมีการทบทวนแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยพิจารณาตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

4.2 การก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 (1)  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์และคุณภาพ
คณาจารย์ จัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาด
แคลน, การพัฒนาเติมเต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทาง
วิชาการ, พัฒนาด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัย 
 (2)  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์ต่อ
นักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน (Workload/Teaching 
Load) เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรให้มี
คุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 
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 (3)  การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ 
จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทาง
คณะวิชา เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 (4)  สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามาสอน
และปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ภาระงานอาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร เป็นต้น 
 (5)  การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์ใน
หลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตรในการ
ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 (6)  การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการใช้
ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล การยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของคณาจารย์ในหลักสูตร 
ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชน
และสังคม ตามพันธกิจต่อไป  ส าหรับโดยอาจารย์ใหม่ที่สอนในหลักสูตรทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน และข้อก าหนดต่าง ๆ ของหลักสูตรเเพ่ือให้ด าเนินการสอนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (CLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (PLOs) 
 (7)  กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัด
ให้มีการติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้ผลิต / สร้างสรรค์ / เผยแพร่ออกไป 
แล้วได้รับการอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ และการบริหารจัดการกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมไป
ถึงการจัดหาคู่เทียบที่ เหมาะสมทางด้านกิจกรรมการวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น    
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 (1) มีการก าหนดให้การออกแบบและจัดท าหลักสูตร มาจากผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ที่ถูกก าหนด
ขึ้นมาได้มาจากการท า Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholder Need) โดยที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร โดยได้แสดง
รายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ตารางที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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(2) มีการจัดท าออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้สอดล้องและสามารถตอบสนองต่อผลการเรียนรู้
คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(3) มีการจัดท าออกแบบหลักสูตรและการออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้มีรูปแบบที่เป็นเหตุผล
, มีความเป็นล าดับ, มีการผสมผสานกัน โดยที่มีความถูกต้องตามสาระของหลักสูตร ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน 
มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และทางหลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดในแต่ละรอบของการประเมินผลนักศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานไว้ใน มคอ.5 และ 
มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และรายงานใน มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้
น ามาปรับปรุงพัฒนาสาระของเนื้อหาการสอนในรายวิชาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป 
 5.2 แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approach) 

(1)  มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลรายละเอียดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ซึ่ง ได้
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและ
รับทราบตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดท าหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่และสื่อสารผ่านช่องทางการรับรู้
ต่าง ๆ เช่น เช่น การแสดงให้เห็นในเว็บเพจของหลักสูตรในคณะวิชา การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิด
การรับรู้และเช้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

(2)  มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่ถูกสร้างและก าหนดขึ้นมาให้บรรลุตามผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการออกแบบรายวิชาและหลักสูตรด้วยหลักการ 
Backward Curriculum Design โดยการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร แล้วน ามา
ก าหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ต้องมีเนื้อหาความรู้ทั้งแบบทั่วไปและความรู้เฉพาะทาง 
ทักษะความสามารถ และ/หรือ รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจของผู้เรียน จึงเป็นที่มาของการออกแบบสร้าง
รายวิชาในหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  และก าหนดเป็นโครงสร้างของหลักสูตร 
รวมถึงการก าหนดระดับการพัฒนาเป็นแผนการเรียนตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ตามล าดับ เพ่ือ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 4 ตามล าดับ และเป็น
แนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ซึ่งจะระบุแสดงรายละเอียดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 เกี่ยวกับแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาต่อไป 

(3)  มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ระหว่างการเรียน (Active Learning) และการพัฒนาเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้
แสดงรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส าหรับ
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วิธีการวัดและประเมินผล และมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการสรุปผลและปรับปรุงกระบวนการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของ
หลักสูตรให้มีคุณภาพและท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ความคาดหวังของหลักสูตรได้ต่อไป 
 5.3  การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment) 

(1)  การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรว่าได้
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร 
(CLOs และ PLOs) ซึ่งจะได้มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและ
ปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(2)  การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
แต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้ระบุถึง 
ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะท าการประเมินผล วิธีการที่จะใช้ประเมินผล หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัดประเมินผล
, การแจกแจงคะแนนหรือค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะ
ได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) 

(3)  วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนน
ตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด 
ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ 

(4)  มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วงระหว่าง
การเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร
ก่อนจบการศึกษา  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 (1)  สิ่งสนับสนุนและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน สถานที่ฝึก
ปฏิบัติ ห้องจุลนิพนธ์ เป็นต้น ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุนและเครื่องมือ
ส าหรับการเรียนการสอนตามล าดับความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดท าแผนการจัดหา
เพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุ งพัฒนาให้
มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและ
การวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 
 (2)  ห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูล ซึ่งได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการของห้องสมุด, หนังสือ
และวารสารทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลน์  สื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าคัญ
เกี่ยวข้องภายในการสนับสนุนโดยห้องสมุด ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่อยากจะได้รับ
การสนับสนุนโดยห้องสมุด เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งาน
สิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดย
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ตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้ บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 
 (3)  ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึง
ความต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือการ
จัดท าแผนล าดับความส าคัญจ าเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและ
เหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 
 (4)  สิ่งสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิค ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่ อยากจะได้รับการ
สนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิค เพ่ือการ
จัดท าแผนล าดับความส าคัญจ าเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและ
เหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 
 (5)  มาตรฐานในการสนับสนุนของสภาพแวดล้อม การให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษาความ
ปลอดภัย ส าหรับผู้รับบริการทั่วไปทั้งนักศึกษา บุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ซึ่งได้มีการจัดและแสดง
รายละเอียดให้ผู้รับบริการได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงเพียงพอเหมาะสมและมีมาตรฐาน รวม
ไปถึงมีการจัดหาไว้ส าหรับบุคคลพิเศษ เช่น ห้องน้ าหรือทางเดินส าหรับผู้พิการ ผู้ป่วย และ/หรือผู้ที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้มีการส ารวจและประเมินความเสี่ยงของ
การสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อม การให้บริการทางสุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการสนับสนุนดังกล่าวให้มีคุณภาพต่อการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของ
นักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 

 
7. คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

(1)  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งมีฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ห้องสมุดและการสืบค้น ห้องปฏิบัติการและทดลองวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึง
ทางด้านสนับสนุนการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยจัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังและ
สมรรถนะที่จ าเป็น/ความต้องการส าหรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรทั้งทางวิชาการและการวิจัยตามพันธกิจ 

(2)  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือมาปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาของ
หลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ ก าหนดสมรรถนะที่ต้องการ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์
และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยทั้งนี้ก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับทางคณะวิชา เพ่ือเสนอความต้องการของหลักสูตรในการก าหนด
รายละเอียดจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในการสรรหาและการคัดเลือกต่อไป  
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(3)  สมรรถนะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะที่
ต้องการของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงสมารถนะของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทดแทนงานกันได้ ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนประจ า
ทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและใช้ปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป 

(4)  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะความ
ต้องการของหลักสูตรในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตรต้องได้รับกา รพัฒนาตาม
ความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร 

(5)  การบริหารจัดการบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้
มีการใช้ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร โดยมีการตั้ง
รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการและด้านการวิจัยตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

  
8. การพัฒนาเพิ่มคุณภาพ (Quality Enhancement) 

(1)  การพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตร จัดให้มีการน าข้อมูล/ผลสรุปของการส ารวจความพึง
พอใจต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) และการ
น าผลตอบกลับ (Feedback) ที่ได้มาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละรอบของการประเมิ น
ประจ าปี  

(2)  กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการระบุกระบวนการไว้ใน มคอ .2 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการในการออกแบบและพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะถูกประเมินทุก ๆ ปีการศึกษา และจะมีการปรับปรุงในทุกรอบของ
การประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเผยแพร่ได้ต่อไป 

(3)  กระบวนการในการสอนและเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตร ได้มีการระบุ
กระบวนการไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมไปถึงการก าหนดให้
แสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชาไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยที่ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนและประเมินผลนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว และให้มีการรายงานผลไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
เพ่ือจะได้น ามาสรุปอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและรายงานผลใน มคอ.7 ต่อไป  

(4)  ผลผลิตงานวิจัยที่ถูกใช้เพ่ือการเรียนการสอน ได้ถูกก าหนดให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ส าหรับการเตรียมที่จะบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
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การสอน และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วก าหนดให้มีการประเมินผลและรายงานระบุไว้ใน มคอ. 5 และ มคอ.6 
เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนต่อไป 

(5) คุณภาพของการสนับสนุนให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้ องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น ก าหนดให้มีการประเมินโดยผู้ใช้บริการทั้ง
นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีทั้งการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรับบริการหรือใช้บริการสิ่งสนับสนุนนั้นแล้ว หรือการ
ประเมินในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยทั้งนี้จะมีการก าหนดรายละเอียดของหัวข้อในแบบการประเมิน
เพ่ือวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพของการสนับสนุนให้บริการนั้น ๆ แล้วน าผลตอบกลับมาใช้พัฒนาปรับปรุงต่อไป  

(6)  ระบบกลไกของการรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยก าหนดให้มีระบบ
และกลไกในการเก็บ/รับข้อมูลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรโดยใช้หลากหลายวิธีทั้งการตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีระบบการด าเนินงานเพ่ือรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร ซึ่งจะมีการรวบรวมตลอดปีการศึกษาแล้วน ามาประมวลผล เพ่ือสรุปและหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาระบบกลไกของการรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชนต่อ
การพัฒนาคุณภาพต่อไป 

 
9. ผลผลิต (Output) 

(1)  อัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการตกออก ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้
มีการติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบทะเบียน
ออนไลน์ http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษา และหาแนวทางการลดอัตราการตกออก ของ
ผู้เรียนในหลักสูตรส าหรับในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(2)  ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มี
การติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบทะเบียนออนไลน์ 
http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(3)  การได้งานท าของบัณฑิตที่จบ สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตามและ
รายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบการส ารวจบัณฑิตใหม่ ร่วมกับการ
ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและ
จัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(4)  กิจกรรมวิจัยโดยนักศึกษาของหลักสูตร ทั้งรูปแบบของการวิจัยและปริมาณจ านวนการวิจัยโดย
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมวิจัยโดยนักศึกษาของ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการรายงานผลโดยผู้เรียน
เอง ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
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เพ่ิมรูปแบบของการวิจัยและเพ่ิมปริมาณจ านวนการวิจัยโดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(5)  การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholder) ได้มีการ
ก าหนดให้มีการติดตามและการรับข้อมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรใน
ทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่
เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมให้ผลผลิตหรือบัณฑิตที่จบมีผลการเรียนรู้คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และมีคุณภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทาง
การศึกษาของหลักสูตร 
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10. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้น
รายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอน เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ที่มีการรายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร และสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) ที่ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิผล ปรับปรุงการ
ด าเนินการตามมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือการเผยแพร่ โดยจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประสิทธิผลของการสอนจากการประเมินกลยุทธ์การสอน ซึ่งจะมีการรายงานใน มคอ . 7 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ประสิทธิผลของการสอน โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ ประกอบด้วย 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผลการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยน าผลสรุปที่
ได้มาประเมินกลยุทธ์การสอนและพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา และประเมินการสอนของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งมีการ
รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป (ถ้ามี) 

1.1.3 ประเมินจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกบั เทคนิคการสอน การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิผลของการ
สอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือให้มีประสิทธิผลของการสอนที่

สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และของหลักสูตร 
(PLOs) ตามล าดับ โดยจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวมผลการประเมินซึ่งได้มาจากการ
ประเมินโดยนักศึกษาและผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานใน มคอ. 7 
และจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาในรอบปี
ถัดไป (ถ้ามี)  โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการประเมินทักษะดังกล่าว ประกอบด้วย 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกองบริหารงานวิชาการ 

1.2.2 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา ส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน และ
ประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป  

1.2.3 คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการต่าง ๆ ในการปรับปรุงทักษะ
การสอน เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 
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2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  

      การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา และ
บัณฑิตในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ดังนี้  
      2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
      2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  
      2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์  

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  
      คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน  

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
      ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสอบสัมภาษณ ์
 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอประธาน
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) เสนอคณะวิชา 
4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงาน

ผลการด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรอาจารย์ 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
1. นางสาวอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย  แยกประเภทเป็น   
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  ชนม์ ภู่สุวรรณ  วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ  ธนวดี พรหมจันทร์       
จีระศักด์ ชอบแต่ง และอุไร กาลปักษ์. (2560). “การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีโดย
ใช้เทคนิคเกษตรกรรมแม่นย าสูง (precision agriculture)”. แหล่งทุนวิจัย 
จังหวัดเพชรบุรี. 84 หน้า. วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2563 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี  พรหมจันทร์ และศิริวรรณ แดงฉ่ า. (2560) “ศักยภาพของ
วัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายเพ่ือเป็นสารตั้งต้นในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ และผลต่อผลผลิต  และคุณภาพข้าว”. แหล่งทุน สกอ. 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง. 76 หน้า. วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 
2561 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. (2561). “ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินต่อผลิตภาพของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดิน  
สรรพยา”. แก่นเกษตร 46 (6) : 1057-1066. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. (2561). “การตอบสนองของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่
ปลูกในชุดดินวัฒนาภายใต้การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการปุ๋ยเคมีแบบ
เฉพาะพ้ืนที”่. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 5(1): 38-43.  

  (TCI กลุ่มท่ี 1) 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. (2560). “สมรรถนะการผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

ที่ปลูกในชุดดินบางเลนและได้รับปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน”.วิจัย
และส่งเสริมวิชาการเกษตร 34(2): 14-24. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนกฤต เขียวอร่าม และธนวดี พรหมจันทร์. (2560). 
“ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินรังสิต
ภายใต้การจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพ้ืนที่”. พืชศาสตร์สงขลา 

  นครินทร์ 4: 46-50.  (TCI กลุ่มท่ี 1) 
    Proceedings 

ชาตรี ค าเอก และอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ . (2562). “ความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ/เว็บไซต์ใน
โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของระบบการผลิตข้าวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เทคนิคเกษตร
แม่นย าสูง”. ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัย
ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11, 1-8. 27-28 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช.  

ธนวดี พรหมจันทร์  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และจีระ
ศักดิ์ ชอบแต่ง. (2562). “ผลของการจัดการปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ต่อการให้ 
ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวในพ้ืนที่  

  อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”. ใน Proceeding งานประชุม
วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 234-244. 3-5 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม. 
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อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และธนวดี พรหมจันทร์. (2562). “ผลของการใช้สาร
ปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช”. ใน 
Proceeding งานประชุมวิชาการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั้งที่ 5 วิจัยสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย 
สู่ Disruptive Society” 2612-2619. 11-12 กรกฏาคม 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี พรหมจันทร์ ณัฐกมล จีระสุข และธนัญญา สิงห์
ช านาญ. (2561). “ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิต
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1”. ใน 
Proceeding การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10, 185-192. 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เรือรัษฏา จังหวัด
ตรัง. 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี พรหมจันทร์ ฐิตินันท์ วรรณา และปภัสรา 
สักการะ. (2561). “ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ าตาลทรายส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี 

  ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1”. ใน Proceeding การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 176-184. 
1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง.  

ธนกฤต เขียวอร่าม และอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. (2561). “ผลของการจัดการ
รูปแบบปุ๋ยที่มีต่อการให้ผลผลิตและ ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของข้าว
พันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสมุทรปราการ” ใน Proceeding การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ 
ครั้งที่ 3“นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”, 274-279. 29 กรกฎาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 

ชาตรี ค าเอก และอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ . (2561). “ความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ส าหรับข้าวใน
พ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”. ใน Proceeding การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3“
นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”, 159-165. 29 กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 
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Isuwan, A., J. Chobtang and W. Sirirotjanaput. (2018). “Economic 
and environmental sustainability of rice farming systems in 
Thailand”. In Proceeding of The 11th International 
Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA FOOD 
2018) in conjunction with the 6th LCA AgriFood Asia and the 
7th International Conference on Green and Sustainable 
Innovation (ICGSI), 300-303.16-20 October 2018.  

   
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  15  ปี    
 ระดับปริญญาตรี  
 712 111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย  
 712 212 สรีรวิทยาพืช  
 712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  
 712 321 เครื่องจักรกลเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ า  
 712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 712 391 สัมมนา    
 712 421 ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
 712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
 712 481 การจัดอบรมเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   
 712 498 สหกิจศึกษา  
 712 499 จุลนิพนธ์    
  714 341 สัมมนา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 
ชื่อ-นามสกุล 

2. นางสาวพฤฒิยา  นิลประพฤกษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)   
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

Mongkol, R., Nilprapruck, P. and Yoshida, A. K. (2020). “Antifungal and 
antibacterial activities of essential oil from Som Keaw (Citrus 
nobilis) in Thailand”. International Journal of Agricultural 
Technology 6(4): 887-896. (Scopus) 

Nilprapruck, P. (2020). “Exogenous arginine treatment inhibited the 
browning symptom and improved the quality of fresh-cut red 
cabbage”. Asia-Pacific Journal of Science and Technology: 
25(02): Article ID: APST-25-02-01: 1-10. (Scopus) 

Nilprapruck, P., Meetum, P. and Chanthasa, C. (2017). “Role of 
exogenous putrescine and spermine applications for improving 
fruit quality of banana cv. Hom Thong at low temperature 
Storage”. Science, Engineering and Health Studies 11(3): 9-16. 
(Scopus) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  16 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  

700 141 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
712 212 สรีรวิทยาพืช 
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
712 411 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
712 441 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ 
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 
712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
712 461 ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว 
712 492 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
714 201 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
714 321 ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการบรรจุภัณฑ์ 
714 326 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 3. นางสาวธนวดี  พรหมจันทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)  
วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)  
วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)   
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   

 ผลงานวิจัย 
   ผลงานวิจัย  แยกประเภทเป็น   
    ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

ธนวดี พรหมจันทร์ . (2560). “การศึกษาผลของบราสสิโนสเตอรอยด์และ
เมทิลจัสโมเนทต่อการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ และแคโรทีนอยด์
ของดาวเรือง”.  แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนา
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัยประจ าปี 2557 ครั้งที่ 2, 97 
หน้า. วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2560. 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  ชนม์ ภู่สุวรรณ  วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ  ธนวดี พรหม
จันทร์ จีระศักด์ ชอบแต่ง และ อุไร กาลปักษ์ . (2560). “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิต
ข้าวในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ เทคนิคเกษตรกรรมแม่นย าสูง 
(precision agriculture)”, แหล่งทุน จังหวัดเพชรบุรี. 84 หน้า. วันที่
เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2563. 
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อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี  พรหมจันทร์ และศิริวรรณ แดงฉ่ า. (2560) 
“ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายเพ่ือ
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ และผลต่อผลผลิต และ
คุณภาพข้าว”, แหล่งทุน สกอ. เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง. 76 หน้า. วันที่เผยแพร่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Srichuay, W., Promchan, T. and Te-chato, S. (2018). “Effect of 
chlorine dioxide (ClO2) on culture medium sterilization on 
micropropagation of Persian violet (Exacum affine Balf.f. ex 
Regel)”. International Journal of Agricultural Technology 
14(2): 259-270. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนกฤต เขียวอร่าม และธนวดี พรหมจันทร์. (2560). 
“ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินรังสิต
ภายใต้การจัดการปุ๋ยเคมีแบบเฉพาะพ้ืนที่ ”. พืชศาสตร์สงขลา
นครินทร์ 4: 46-50. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

 
   Proceedings  

ธนวดี พรหมจันทร์  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และจีระศักดิ์ 
ชอบแต่ง. (2562). “ผลของการจัดการปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ต่อการให้ 
ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวในพ้ืนที่ 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี”. ใน Proceeding รวมบทความวิจัย
, 234-244.  งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ  ครั้งที่ 6, 3-5 
กรกฎาคม 2562. นครปฐม.  

อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ และธนวดี  พรหมจันทร์. (2562). “ผลของการใช้สาร
ปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการชะละลายของธาตุอาหารพืช”. ใน 
Proceeding รวมบทความวิจัย,  2612-2619. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  ครั้งที่ 11, 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม. 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี พรหมจันทร์ ณัฐกมล จีระสุข และธนัญญา สิงห์
ช านาญ. (2561). “ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิต
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1”. ใน 
Proceeding รวมบทความวิจัย, 185-192.การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง. 
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อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ ธนวดี พรหมจันทร์ ฐิตินันท์ วรรณา และปภัสรา สักการะ. 
(2561). “ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล
ทรายส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1”. ใน Proceeding รวมบทความ
วิจัย,  176-184. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10, 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง.  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 

700 141 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
700 381 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา  
710 361 ความสัมพันธ์ของสัตว์และพืชในการเกษตร  
712 111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย  
712 211 พฤกษศาสตร์  
712 212 สรีรวิทยาพืช  
712 344 เคมีการเกษตร 
712 391 สัมมนา  
712 411 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  
712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
712 453 การออกแบบและจัดสวน 
712 498 สหกิจศึกษา  
712 499 จุลนิพนธ์  
714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ  
714 201 การผลิตพืชเศรษฐกิจ  
714 323 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
714 341 สัมมนา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
4. นางสาวสรารัตน์ มนต์ขลัง 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ปร.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)  
วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย   
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Kim, Y.T., Monkhung, S., Lee, Y.S. and Kim, K.Y. (2019). “Effects of 
Lysobacter antibioticus HS124, an effective biocontrol agent 
against Fusarium graminearum, on crown rot disease and 
growth promotion of wheat”.  Canadian Journal of 
Microbiology. Vol. 65(12): 904-912. (Scopus)  

Jamal, Q., Monkhung, S., Munir, S., Cho, J.Y., Moon, J.H., Khattak, B.U., 
Malik, M.S., Younis, F. and Kim, K.Y. (2019). “Identification of 
Cyclo(L-Pro-D-Tyr) from Bacillus Amyloliquefaciens  Y1 
Exhibiting Antifungal Activity Against Fusarium graminearum 
to Control Crown Rot in Wheat”. Applied Ecology and 
Environmental Research. Vol. 17(3): 6299-6314. (Scopus) 
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Lee, Y.S., Jeon, H.D., Kim, Y.T., Monkhung, S. and Kim, K.Y. (2017). 
“Effect of Gelatinase and Chitinase Producing Microorganism 
on the Growth of Soybean and Control of Stink Bug in Field”. 
Korean Journal of Soil Science Fertilizer. Vol. 50(2): 71–80. 
(Scopus) 

Monkhung, S. and To-anun, C. (2017). “Molecular Phylogenetic and 
Morphological Analysis of a Powdery Mildew Found on 
Dalbergia lanceolaria in Thailand”. Chiang Mai Journal of 
Science. Vol. 44(2): 350–357. (Scopus) 

     Proceedings 
Adh ikar i ,  R . ,  Monkhung,  S . ,  Meetum, P . ,  Mongkol ,  R .  and 

Kanjanamaneesathian, M. 2018. Paenibacillus polymyxa, a 
potential biological control agent, reduces growth of green 
oak lettuce (Lactuca sativa var. crispa) grown in a hydroponic 
system. in the Peoceeding of The 5th Rajabhat University 
Nat ional  and Internat ional  Research and Academic 
Conference (RUNIRAC V), 507-511. 2-5 December.  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 

700 201, 700 221- จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  
712 111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย  
712 211 พฤกษศาสตร์  
712 222 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร  
712 231, 712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ  
712 331 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี  
712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว  
712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี  
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
712 352 การผลิตพืชผัก  
712 391 สัมมนา 1  
712 431 โรคพืชวิทยา  
712 461 ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว  
714 326 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  
714 329 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 
 5. นางอลิสา คงใจมั่น โยชิดะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ogiso-Tanaka, E., Chankaew, S., Isemura, T. , Kongjaimun, A., Baba, A. , 
Naito, K. , Kaga, A.  and Tomooka, N.  (2020) .  “Whole genome 
sequencing data of Vigna nakashimae var. Ukushima and G41”. 
Data in Brief 29:105131. (Scopus) 

Yundaeng, C., Somta, P., Amkul, K., Kongjaimun, A., Kaga, A. and 
Tomooka, N. (2019). “Construction of genetic linkage map and 
genome dissection of domestication-related traits of moth bean 
(Vigna aconitifolia) , a legume crop of arid areas”. Molecular 
Genetics and Genomics 294: 621-635. (Scopus) 

Yoshida, A. K. and Tomooka, N. (2018). “Fine mapping of quantitative 
trait loci for seed-related traits in yardlong bean”. International 
Journal of Agricultural Technology 14(7): 2261-2270. (Scopus) 
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Kaewwongwal, A, Chen, J., Somta, P. , Kongjaimun, A., Yimram, 
T., Chen, X. and Srinives, P. (2018). “Novel Alleles of Two Tightly 
Linked Genes Encoding Polygalacturonase- Inhibiting Proteins 
(VrPGIP1 and VrPGIP2) Associated with the Br Locus That Confer 
Bruchid (Callosobruchusspp. )  Resistance to Mungbean (Vigna 
radiata) Accession V2709”. Frontiers in Plant Science 8: 1692 
(Scopus) 

Kongjaimun, A., Somta, P., Kaga, A., Naito, K. and Tomooka, N. (2017). 
“ Fine Mapping of DNA Markers Linked to Pod Length QTL 
pdl7.1+ in Yardlong Bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. cv.-gr. 
sesquipedalis]”. Songklanakarin Journal of Plant Science 
4(1): 19-24. (Scopus) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 

700 141 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
712 212 สรีรวิทยาพืช  
712 311 หลักการขยายพันธุ์พืช 
712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
712 352 การผลิตพืชผัก 
712 361 พืชพลังงาน 
712 381 เทคนิควิจัยทางพืช 
712 391 สัมมนา  
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  
712 453 การออกแบบและจัดสวน 
712 498 สหกิจศึกษา  
712 499 จุลนิพนธ์  
714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ  
714 201 การผลิตพืชเศรษฐกิจ  
714 341 สัมมนา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 715 503 Research Methodology and applied bioscience for agricultural sustainability  
715 533 Plant genetic resource and application  
715 535 Seed Technology 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 6. นายมานะ กาญจนมณีเสถียร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

M.Appl.Sc. (Microbiology) Second Class Honor, Lincoln University, New Zealand (1994) 
วท.ม. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) 
วท.บ. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528) 

 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ahebwa, A., Mongkol, R. and Kanjanamaneesathian, M. (2020). 
“Vapour phase antifungal activity of essential oils and their raw 
materials against Aspergillus sp., Curvularia lunata, and 
Fusarium sacchari”. Acta Horticulturae 1298: 383-389. 
(Scopus) 

Ahebwa, A., Mongkol, R., Sawangsri, P. and Kanjanamaneesathian, M. 
(2020). “Vapour-phase efficacy of selected essential oils 
individually and in combination against Aspergillus flavus, A. 
niger, Fusarium proliferatum, and Curvularia lunata”. New 
Zealand Plant Protection 73: 40–48. (Scopus) 
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Madi, I.S.O., Meetum, P., Kanjanamaneesathian, M. and Mongkol, R. 
(2020). “Efficacy of Thai plant extracts against grain discoloration 
disease (GD) in rice (Oryza sativa L.)”. Agriculture and Natural 
Resources 54: 579-586. (Scopus) 

Molika, M., Kanjanamaneesathian, M. and Mongkol, R. (2020). “Efficacy 
of ethanolic extracts of galangal (Alpinia galanga L.) in mycelial 
growth of Fusarium sacchari and Curvularia lunata and their 
phytotoxicity on Pak choi (Brassica rapa var. chinensis)". Acta 
Horticulturae 1298: 391-396. (Scopus) 

Kanjanamaneesathian, M.  and Meetum, P.  (2019) .  “Comparison of 
aqueous seasoning cube solution and nutrient broth as culture 
media for production of the biocontrol agent Bacillus 
megaterium in the laboratory, and for suppression of rice grain 
discolouration in the field” .  New Zealand Plant Protection. 
72: 205-212. (Scopus) 

Kanjanamaneesathian, M.  and Nimanong, W.  (2019) .  “Paper-based 
inoculum of Bacillus megaterium and its practical application 
for simple culture preparation” .  New Zealand Plant 
Protection. 72: 195-204. (Scopus) 

Kanjanamaneesathian, M.  and Meetum, P.  ( 2017) .  “ Efficacy of a 
simple liquid culture of Bacillus megaterium in suppressing grain 
discoloration disease of rice (Oryza sativa)”. New Zealand Plant 
Protection. 70: 196-202. (Scopus) 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 31 ปี    
 ระดับปริญญาตรี 

712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
715 502 Bioscience for Agricultural Sustainability 

 715 504 Seminar I 
 715 531 Integrated Pest Management 
 715 534 Postharvest Physiology and Technology 
 715 536 Soil Fertility and Integrated Soil Resource Management 
 715 592 Thesis  
  

https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/249
https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/249
https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/249
https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/249
https://journal.nzpps.org/index.php/nzpp/article/view/249
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 7. นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Entomology) Kansas State University, USA (2016) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ทักษพร สมมิตร , จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิช พันธ์ , สมนึก บุญเกิด , 
กนกวรรณ ค ายอดใจ และกฤษณะ เรืองฤทธิ์. (2562). “การเพาะเลี้ยง
ผึ้ ง ชั น โ ร ง น า ง พญ า  Tetragonula laeviceps ( Smith)  Species 
Complex ในสภาพกึ่งธรรมชาติ”. วารสารเกษตร 35(3): 343 - 353. 
(TCI กลุ่มท่ี 2)     

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 700 141 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 

712 111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 
712 222 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

 712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิี 
 712 382 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช1 (กีฏวิทยาทางการเกษตร) 

712 391 สัมมนา 
712 499 จุลนิพนธ์ 
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714 201 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
714 323 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
715 502 ชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
715 523 ระบบการจัดการฟาร์มในการผลิตสัตว์แบบผสมผสาน 
715 630 เรื่องคัดเฉพาะทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
8. นางสาวพรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2547) 
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
   ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ เสาวภา เขียนงาม พิมพ์ใจ มีตุ้ม ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ สมพร สืบ
สมบัติ และชนาพร ตระกูลแจะ. (2562). “การใช้ประโยชน์กรดอินโดลแอซีติกโดย
แบคทีเรียเพ่ือการปลูกข้าว”, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) , 49 
หน้า. วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2562 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ เสาวภา เขียนงาม พิมพ์ใจ มีตุ้ม และสมพร สืบสมบัติ. (2562). 
“ประเมินผลการใช้กรดอินโดลแอซีติกจากแบคทีเรียที่ผลิตในห้องปฏิบัติการต่อการ
งอกและเจริญเติบโตในระยะต้นอ่อนของข้าว”, ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), 110 หน้า. วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2562 

เสาวภา เขียนงาม พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ พิมพ์ใจ มีตุ้ม และชนา
พร ตระกูลแจะ. (2562). “ศึกษารูปแบบการผลิตกรดอินโดลแอซีติกจากแบคทีเรีย
ที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร”, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 52 
หน้า. วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2562 
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พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ สรารัตน์ มนต์ขลัง และไสว แจ่มแจ้ง. (2561). “อิทธิพลของกรด
อินโดลแอซีติกที่ผลิตได้จากแบคทีเรียที่แยกได้จากข้าวไร่ พ้ืนเมืองต่อการ
เจริญเติบโตของข้าว”, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 170 หน้า. 
วันที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2561 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และฐิติมา เวชพงศ์. (2562). 
“ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการปลูกทานตะวันเป็นพืชทางเลือก
ของเกษตรกรที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต 7(2): 192-202. (TCI กลุ่มที ่1) 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (2561). “การผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงดินส าหรับปลูก
ข้าวไร่ในพ้ืนที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(2): 88-100. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

Na Chiangmai, P., Yamying, M., Meetum, P., Brooks, S., Rienghlam, P. 
and Raksasiri, B.V. (2019). “How some native upland rice and 
cultivated lowland rice varieties responded to callus induction 
and regeneration medium”. Asian Journal of Agriculture and 
Biology 7(1): 137-145. (Scopus) 

Na Chiangmai, P., Yamying, M., Thammachaisophis, S., Phuththa, W. 
and Brooks, S. (2019). “Correlation and path analysis studies 
of upland rice (Oryza sativa L.) collected from Pala-U village, 
Prachuap Khiri Khan, Thailand”. Asian Journal of Agriculture 
and Biology 7(2): 214-223. (Scopus) 

   Proceedings  
พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ พิชญ กองทรัพย์ ฌานิกา จันทสระ วีรพันธ์ กันแก้ว 

มนต์ณัช แย้มยิ่ง พิมพ์ใจ มีตุ้ม ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้ และ ภูธฤทธิ์ วิทยา
พัฒนานุรักษ์  รักษาศิริ .  (2562) .  “ลักษณะทางการเกษตรและ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวไร่ที่รวบรวมได้จากเกษตรกรชนกลุ่มน้อย
หมู่บ้านป่าละอู อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. ใน Proceedings 
รวมบทความวิจัยวารสารแก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1), 631-636. งาน
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร  ค รั้ ง ที่  2 0  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28-29 มกราคม 2562. 
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พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ ณริสสา กิติชัยชาญ นาวียา บุญงาม มรกต สมสถิต ยุภา 
ปู่แตงอ่อน และ พิมพ์ใจ มีตุ้ม. (2561). “อิทธิพลของน้ าปุ๋ยหมักต่อการ
งอกและลักษณะของรากในข้าวไร่พันธุ์นาสาร”. ใน Proceedings รวม
บทความวิจัยวารสารแก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 1), 481-486. งาน
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร  ค รั้ ง ที่  1 9  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29-30 มกราคม 2561.  

มนต์ณัช แย้มยิ่ง ธิดารัตน์ พันเต สกุลรัตน์ เกิดมี ยุภา ปู่แตงอ่อน เสาวภา เขียน
งาม พิมพ์ใจ มีตุ้ม และ พรรณธิภา ณ เชียงใหม่. (2561). “การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างการหมักปุ๋ยต้นทุนต่ า”. 
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยวารสารแก่นเกษตร 46 (ฉบับพิเศษ 
1), 308-314. งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 29-30 มกราคม 2561.  

เสาวภา สิทธิโชคธรรม ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร พรรณธิภา ณ เชียงใหม่  
ปราโมทย์ แพงค า มานะ กาญจนมณีเสถียร เสาวภา เขียนงาม ฌานิกา 
จันทสระ ยุภา ปู่แตงอ่อน อ าพร แจ่มผล พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ และ 
กานต์สุดา วันจันทึก. (2560). “ผลของการบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อ
ลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูล อิสระใ นข้ าว ไร่ ” .  ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัย, 953-960. การน าเสนอผลงานวิจัย ครั้ง
ที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560.  

Yamying, M. , Duangkaew, P. , Puanpunsi, N. , Poomjae, S.  and Na 
Chiangmai, P.  ( 2018) .  “ Correlation of some agronomic 
characteristics with lodging of upland rice varieties collected 
from ethnic minority farmers.  In Proceedings of national and 
international conference ( the 8th)  on Thailand 4. 0 Creative 
Innovation for Sustainable Development, 44-52. Princess Maha 
Chakri Sirindhon Anthropology Centre, Bangkok, Thailand, 
June 28-29, 2018. 
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Samuel, G.  T.  K. , Suvarnaphaet, P. , Kanjanamaneesathian, M. , 
Laosutthipong, C.  and Na Chiangmai, P.  ( 2 0 18 ) .  “ Energy 
efficient saving utilized stoves in Ratchaburi region, Thailand”. 
In Proceedings of international conference (the 9 th) on local 
and global sustainability:  meeting the challenges and sharing 
the solutions, 67- 75.  Suan Sunandha Rajabhat University, 
Bangkok, Thailand, March 20, 2018.  

Wimalasena, R.  A.  P.  S. , Na Chiangmai, P. , Khianngam, S.  and 
Kanjanamaneesathian, M. (2017). “Effect of indole acetic acid 
produced by Klebsiella variicola C1DO on simulated drought 
condition for evaluating grain filling and grain weight of rice 
(Oryza sativa L.)”.  In Proceedings of national and international 
graduate study conference (the 7 th) on Thailand 4.0 Creative 
Innovation for Sustainable Development, 1329-1336. Princess 
Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre, Bangkok, 
Thailand, July 20-21, 2017.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 712 211 พฤกษศาสตร์ 
 712 311 หลักการขยายพันธุ์พืช 
 712 311 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและประยุกต์ใช้ 
 712 361 หลักการขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  
 712 381 เทคนิคการวิจัยทางพืช 
 712 391 สัมมนา 
 712 461 ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 715 503 Research Methodology and applied bioscience for agricultural sustainability  
 715 530 Genetic Improvement for Crop Production 

715 535 Seed Technology 
 715 624 Population Genetics for Agricultural Research 

715 630 Selected Topics in Bioscience for Sustainable Agriculture 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
9. นางสาวรัชษาวรรณ์  มงคล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รัชษาวรรณ์ มงคล. (2561). “ประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นขี้เหล็กอเมริกันต่อการ
ต้านเชื้อโรคพืช การยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช” เพชรบุรี, 
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 
2560 จ านวน 34 หน้า. วันที่เผยแพร่ 6 มิถุนายน 2561 

 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ahebwa, A., Mongkol, R. and Kanjanamaneesathian, M. (2020). “Vapour 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี  
ระดับปริญญาตรี 
700 141 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร 
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714 326 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
รายงานผลการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาน

ประกอบการ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ตาม
แผน 

รับจริง 
พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

2557 50 30 11 36.67 15 50.00 4 13.33 
2558 50 26 5 19.23 19 73.08 2 7.69 
2559 50 27 5 18.52 - - 22 81.48 
2560 50 35 9 25.71 - - 26 74.29 
2561 50 19 1 5.26 - - 18 94.74 
2562 50 4 1 25.00   3 75.00 
2563 50 20 - - - - 20 100.00 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
 
รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

นักศึกษา รหัส 60 จ านวน 15 คน จบการศึกษา เมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 หลักสูตรได้มีการติดตาม
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 16 - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 15 93.75 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

11 73.33 

- ตรงสาขาที่เรียน 6 40.00 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 5 33.33 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 13.33 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1 6.67 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 13 86.67 

หมายเหตุ : ส ารวจ เดือน กรกฎาคม 2562 (หลังจากบัณฑิตจบการศึกษา 6 เดือน) 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
การด าเนินงานตั้งแต่ระดับการผลิตจนถึงจัดจ าหน่าย เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัด 
โครงการหลวง บริษัท เจียไต๋ จ ากัดและกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จ ากัด และกลุ่มธุรกิจพืช
แบบครบวงจร เป็นต้น 

 
2. ปัญหาของบัณฑิตจบใหม่หรือสิ่งที่บัณฑิตขาดในมุมมองของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่สามารถท างานได้เลย โดยมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่
สถานประกอบการเปิดรับ นอกจากนั้นบัณฑิตควรได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในขณะที่เรียนอย่างเพียงพอเพ่ือให้
พร้อมส าหรับการท างาน 

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
1) ด้านจริยธรรม 2) ด้านวิชาการ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านจริยธรรม บัณฑิตควรมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ไม่เห็นแก่ตัว  มีความเอ้ืออาทร และรู้จักใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

2) ด้านวิชาการ บัณฑิตควรมีความรู้ในด้านวิชาการที่ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง และสามารถลงมือปฏิบัติได้
จริง 

3) ด้านทักษะทางปัญญา บัณฑิตควรมีความใฝ่รู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บัณฑิตควรมีความนอบน้อม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์การได้ 
และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 

5) ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตควรมีความสามารถในการ
สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการท างานได้ 

6) ด้านทักษะอ่ืน ๆ บัณฑิตควรมีทักษะในการเป็นผู้น าในงานต่าง ๆ เช่น หัวหน้ากิจกรรม หัวหน้ากลุ่ม 
นายกสโมสร เป็นต้น 
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4. ความรู้ปัจจุบันที่บัณฑิตพึงมี 
ความรู้ปัจจุบันที่บัณฑิตพึงมีตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย  

4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ 
4.2 มีความคิดสร้างสรรค์ 
4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีได้ เช่น AI หรือโปรแกรมเบื้องต้นต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
4.4 สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.5 เข้าใจมาตรฐานทางการเกษตรต่าง ๆ 
4.6 สามารถท า PDCA management ได ้
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกัลหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตที่
แตกต่าง หลักสูตรเดิม  

พ.ศ. 2560 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อย
กว่า  

30 30 - 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  
- วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
- วิชาแกน 
- วิชาชีพบังคับ 
- วิชาบังคับเลือก 
- วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 

100 
31 
6 
44 
7 
12 

101 
- 

30 
59 
- 

12 

+1 
-31 
+24 
+15 
-7 
- 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 6 - 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  136 137 +1 
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
30 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
30 หน่วยกิต 

-  เปลี่ยนรหัสรายวิชา เ พ่ิม
เนื้อหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหมวดศึกษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ - - เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแก้ไข

ค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาแกน 

700 101  แคลคูลัส -  
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชาและแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
- ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาแกน 

700 102  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน - 
700 111  เคมีเบื้องต้น - 
700 112   ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น - 
700 113   เคมีอินทรีย์เบื้องต้น - 
700 114   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น 

- 

700 121   ชีววิทยา 1 - 
700 122   ปฏิบัติการชีววิทยา 1 - 
700 123  ชีววิทยา 2 - 
700 124   ปฏิบัติการชีววิทยา 2 - 
700 201   ชีวสถิติเบื้องต้น - 
700 221  จุลชีววิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

- 

700 321 พันธุศาสตร์การเกษตร             - 
2.2 วิชาแกน   
700 202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร  -  เปลี่ ยนรหั ส รายวิ ช า  ชื่ อ

รายวิชาและแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
 - ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง 
700 211  ชีวเคมีส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

 - เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

700 212   ปฏิบัติการชีวเคมีส าหรับ
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

- - ตัดออกและน าเนื้อหารายวิชา
ไปรวมกับรายวิชา 712 201 

 2.1 วิชาแกน  
 712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 102  เคมีทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาแกน (หลักสูตรเดิม) 

 712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 203 สถิติทางทางการเกษตร - ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 204 คณิตศาสตร์ทาง
การเกษตร 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม) 

 712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การเกษตร   

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาบังคับท่ีก าหนดโดย
คณะวิชา (หลักสูตรเดิม) 

 712 206  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานการเกษตร 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาบังคับก าหนดโดยคณะ
วิชา (หลักสูตรเดิม) 
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 712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร             

 
- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาจาก
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรเดิม)  

2.3 วิชาชีพบังคับ 2.2 วิชาบังคับ - กลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่ม
วิชาชีพเลือกยุบรวมเป็นกลุ่ม
เดียวกัน คือ กลุ่มวิชาบังคับ 

700 341 การเตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ 

712 382 การเตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

712 111   เทคโนโลยีการผลิตพืช
ปลอดภัย 

712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย - เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 211   พฤกษศาสตร์ - - ตัดออกและน าเนื้อหารายวิชา
ไปรวมกับรายวิชา 712 212 

712 212 สรีรวิทยาพืช 712 212 สัณฐานวิทยาและ
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 222   เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเกษตร 

712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการผลิตพืช 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 311  หลักการขยายพันธุ์พืช 712 211  หลักการขยายพันธุ์พืช - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
712 312  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 712 312  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช - เปลี่ยนจากภาคบรรยายอย่าง

เดียว 3(3-0-6) เป็นเพ่ิม
ภาคปฏิบัติการ 3(2-3-4) 

712 321  เครื่องจักรกลการเกษตร
และระบบการจัดการดินและน้ า 

712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่าง
ทางการเกษตรเบื้องต้น 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 441  การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและบรรจุภัณฑ์ 

712 441  การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 461  ระบบการจัดการธัญพืช
และเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว 

712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ - เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

2.4 วิชาบังคับเลือก  - กลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่ม
วิชาชีพเลือกยุบรวมเป็นกลุ่ม
เดียวกัน คือ กลุ่มวิชาบังคับ 

712 492  สัมมนา 2 - - ตัดออก 
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712 491  การฝึกประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

- - แบ่งออกเป็น 2 รายวิชา คือ  
712 291  การฝึก
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช 1 และ 712 497 
การฝึกประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช 2  

712 499  จุลนิพนธ์ - - แบ่งออกเป็น 2 รายวิชา โดย 
712 399 มี 1 หน่วยกิต และ 
712 499 มี 2 หน่วยกิต 

712 498 สหกิจศึกษา  - เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 
จาก 6 เป็น 9 หน่วยกิต 

 712 291  การฝึกประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช 1 

- รายวิชาใหม่ 

 712 302 เศรษฐศาสตร์และ
การตลาดสินค้าเกษตร 

- รายวิชาใหม่ 

 712 399  จุลนิพนธ์ 1 - รายวิชาใหม่ 
 712 497 การฝึกประสบการณ์ทาง

เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 
- รายวิชาใหม่ 

 712 499  จุลนิพนธ์ 2 - รายวิชาใหม่ 
2.5 วิชาชีพเลือก 2.3 วิชาชีพเลือก  
700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

- - ตัดออก 

700 441 การตลาดสินค้าเกษตร
และอาหาร 

- - ตัดออก แล้วเอาเนื้อหาไป
รวมกับรายวิชา 712 302 
เศรษฐศาสตร์และการตลาด
สินค้าเกษตร 

710 383 นิเวศวิทยาการเกษตร - - ตัดออก 
712 271 ธุรกิจการเกษตร - - ตัดออก แล้วเอาเนื้อหาไป

รวมกับรายวิชา 712 471 
ธุรกิจการเกษตร 

712 322  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  712 322  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 332  โรคและแมลงศัตรูพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว 

712 332  โรคและแมลงศัตรูพืชหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
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712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีว
วิธ ี

712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีว
วิธ ี

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร 712 334 กีฏวิทยาการเกษตร - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช - - เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตให้มี

ภาคบรรยายอย่างเดียว 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 343 นาโนเทคโนโลยีทาง
การเกษตร 

- - ตัดออก 

712 344  เคมีการเกษตร 712 344  เคมีการเกษตร - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 351  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และการประยุกต์ใช้ 

712 351  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และการประยุกต์ใช้ 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 352  การผลิตพืชผัก 712 352  การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ - เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 361  พืชพลังงาน 712 361  พืชพลังงาน - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 411  สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

712 411  สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 421  ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

712 421  ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 431  โรคพืชวิทยา 712 431  โรคพืชวิทยา - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 451  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจ 

712 451  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจ 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

712 452  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 712 452  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
712 481  การจัดอบรมเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

712 481  การจัดอบรมเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

 712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
เพ่ือการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

- รายวิชาใหม่ 

 712 242 เกษตรแม่นย าและระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะ 

- รายวิชาใหม่ 

 712 281 ศาสตร์พระราชากับ
การเกษตรไทย 

- รายวิชาใหม่ 

- 712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อ
การใช้งานในการผลิตพืช 

- รายวิชาใหม่ 

- 712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร - รายวิชาใหม่ 
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- 712 346 ระบบการจัดการธัญพืช

หลังการเก็บเกี่ยว 
- รายวิชาใหม่ 

- 712 347 สุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช 

- รายวิชาใหม่ 

- 712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืน
ถิ่น 

- รายวิชาใหม่ 

- 712 349 ระบบการจัดการผลิต
ทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ 

- รายวิชาใหม่ 

- 712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร - รายวิชาใหม่ 
 712 383 กฏหมายการเกษตร - รายวิชาใหม่ 
- 712 453 การออกแบบและจัดสวน - รายวิชาใหม่ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ถ้า
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเฉพาะเลือก จะต้องน าไปคิดค่า
ระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะด้วย 
เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา 

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ
กรรมการบริหารหลักสูตร ถ้า
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือก 
ในหมวดวิชาเฉพาะ จะต้องน าไปคิด
ค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะที่
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับและวิชา
เลือกด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา 

แก้ไขค าอธิบาย 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes 

: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10  สามารถจดจ าและอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
1.  712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2-3-4) 

CLO1: อธิบายความรู้และมีทักษะพื้นฐานทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในการผลติพืชได้อย่างถูกต้อง 
CLO2: สามารถค านวณหลักการพืน้ฐานทางฟิสิกส์ทางการเกษตร 

 

2.  712 102  เคมีทางการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายเกีย่วกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สเตอริโอเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมการเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว การเตรียม
สารละลาย ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมดลุเคมี กรด-เบส เทอร์โมเคมี ชนิดและสมบัติของสารอินทรียไ์ด ้
CLO2: ค านวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์และท าการเตรียมสารเคมีได้ 
CLO3: อ่านช่ือสารเคมีและสารอินทรีย์ได้ 
CLO4: สามารถยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรได้ 
CLO5: ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการท าปฏิบัติการทางเคมไีด้ 

 

3.  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: อธิบายความรู้และมีทักษะพื้นฐานทางชีววิทยาด้านการเกษตร 

 

4.  712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO 1: อธิบายหลักการทางชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์ได้ 
CLO2:  อธิบายวิถีเมตาบอลิซึมในการสังเคราะห์และการสลายคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก รวมถึงการสร้างพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้ 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10  สามารถจดจ าและอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
 CLO3:  อธิบายการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออกของยีนได้ 

CLO4:  ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการท าปฏิบัติการทางชีวเคมไีด้ 
 

5.  712 202  จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: อธิบายความรู้ และมีทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยาด้านการเกษตร  

 

6.  712 212  สัณฐานวิทยาและสรรีวทิยาการผลิตพืช 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาของพืชได้   
CLO2: สามารถอธิบายกระบวนการทางสรรีวิทยาและปัจจัยทีส่่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชได้ 

 

7.  712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: อธิบายความรู้พื้นฐาน และทักษะทางพันธุศาสตรด์้านการเกษตร เพื่อใช้ในการผลติพืชได้อย่างถูกต้อง 

 

8.  712 334  กีฏวิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของแมลงที่ส าคญัทางเศรษฐกิจ แมลงศตัรูพืช และแมลงศัตรูธรรมชาต ิ
CLO2: สามารถเก็บและรวบรวมขอ้มูลตัวอย่างแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย 

 

9.  712 342  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3(3-0-6) 
CLO1: อธิบายหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชได ้

 

10.  712 347 สุขอนามัยและสุขอนามยัพืช 3(3-0-6) 
CLO1: อธิบายหลักการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามยัและสุขอนามัยพืชได้  
CLO2: อธิบายการตรวจสอบและประเมินความปลอดภยัต่อโรคและสิ่งเจือปนจากผลติภณัฑ์พืชได้ 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10  สามารถจดจ าและอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
11.  712 461  เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถอธิบายโครงสร้างและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเมลด็พันธ์ุได้  
CLO2: สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเมลด็พันธ์ุได้อยา่งเหมาะสม 

 

PLO11  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการดา้นการผลติพืชตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทัง่การดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยา่งประสทิธิภาพ  
1.  712 111  หลักการผลติพืชปลอดภัย 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการผลิตพืชได ้
CLO2: สามารถน าความรู้และทักษะด้านการผลติพืชเบื้องต้นไปใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 

2.  712 211  หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
CLO1: CLO1: สามารถเลือกใช้วิธีการขยายพันธ์ุพืชเพื่อเพ่ิมปรมิาณได้อย่างเหมาะสม 
CLO2: CLO2: สามารถน าความรูแ้ละทักษะด้านการขยายพันธ์ุพืชไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง      

 

3.  712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถน าความรู้ด้านปฐพีวิทยาเบื้องต้นไปใช้ปฏิบัตไิด ้
CLO2: สามารถจ าแนกและเลือกชนิดของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ 

 

4.  712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายการท างานของเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้นได ้
CLO2: สามารถเลือกใช้เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลติพืชได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 
 



193 

 

 

มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO11  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  
5.  712 291  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลติพืช 1 1(0-3-0)  

CLO1: สามารถปรับตัวและปฏิบตัิหน้าที่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
CLO2: สามารถน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ัน 

 

6.  712 312  หลักการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจดจ าขั้นตอนและหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
CLO2: สามารถสรุป และเปรยีบเทียบกระบวนการเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ 

 

7.  712 322  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจดจ าความส าคญัของธาตุอาหารของพืชได้ 
CLO2: สามารถประเมินคุณภาพและความอดุมสมบูรณ์ของดินได้อยา่งถูกต้อง 

 

8.  712 331  ศัตรูพืชและการจัดการ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดการศตัรูพืชได้ 
CLO2: สามารถคัดเลือกแนวทางในการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ 

 

9.  712 333  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกประเภทของศัตรูพืช 
CLO2: สามารถอธิบายหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
CLO3: สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีได้อยา่งเหมาะสม 

 

 
 



194 

 

 

มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO11  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  
10.  712 344  สารเคมีทางการเกษตร  3(3-0-6) 

CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของสารเคมีทางการเกษตรและความปลอดภัยในการน าไปใช้ 
CLO2: สามารถเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 

11.  712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน 3(3-0-6) 
CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินได ้
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินได้อย่างมมีาตรฐาน 
CLO3: สามารถวิเคราะหต์ลาด และการจัดจ าหนา่ยให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินแต่ละชนิดได้ 

 

12.  712 351  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจดจ าหลักการขยายพันธ์ุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได ้
CLO2: สามารถน าวิธีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อมาใช้ในการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม 

 

13.  712 352  การผลิตพืชผักเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายประเภทของพืชผักเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตพืชผักเศรษฐกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
CLO3: สามารถน าเสนอแนวทางการเพิ่มมลูค่าของพืชผักเศรษฐกิจได้ 

 

14.  712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายประเภทและประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
CLO2: สามารถน าพืชสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน ์
CLO3: สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรได้ 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO11  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  
15.  712 361  พืชพลังงาน 3(3-0-6) 

CLO1: สามารถจ าแนกประเภทของพืชพลังงานท่ีส าคัญ 
CLO2: อธิบายชนิดและลักษณะของพืชพลังงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นพลังงานทดแทน 
CLO3: สามารถเลือกใช้ชนิดของพืชพลังงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

16.  712 411  สารควบคุมการเจรญิเติบโตส าหรบัการผลติพืช 3(3-0-6) 
CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
CLO2: สามารถเลือกใช้ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตไปใช้ในการผลิตพืชไดเ้หมาะสม 

 

17.  712 421  ปุ๋ยและการผลิตปุย๋อินทรีย์ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายชนิดของปุย๋และการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
CLO2: สามารถผลิตและเลือกใช้ปุ๋ยตามความเหมาะสมของดินและพืชได้ 

 

18.  712 431  โรคพืชวิทยา 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกและยกตัวอย่างชนิดและสาเหตุของโรคพืชได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะหส์าเหตุของโรคพืชและเลือกใช้วิธีการจัดการโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

19.  712 451  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจได ้
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตไมด้อกไม้ประดับเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO3: สามารถออกแบบการเพิ่มมูลค่าหรือการแปรรูปสินค้าจากการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจได้ 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO11  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการด้านการผลิตพืชตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการดูแลรักษา และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  
20.  712 452  การผลิตเหด็เศรษฐกิจ 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเภทของเหด็เศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตเห็ดเศรษฐกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
CLO3: สามารถออกแบบการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการผลิตเห็ดเศรษฐกิจได ้

 

PLO12  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักด้านการจัดการผลผลิต การเพิ่มมลูค่า และกระบวนการแปรรูป และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
1.  712 332  โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกีย่ว 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถอธิบายโรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
CLO2: สามารถอธิบายความส าคญัของการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
CLO3: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยแีละวิธีการในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวไดอ้ย่างถูกต้อง 

 

2.  712 341  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายวิธีการและสามารถเลือกวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
CLO2: สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานวิจัยและการปฏิบตัิการหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม 

 

3.  712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร 
CLO1: สามารถอธิบายและเลือกใช้วิธีการบรรจุหีบห่อทางการเกษตร 
CLO2: สามารถเลือกใช้ ค านวณ และวิเคราะห์ชนิดของบรรจุภณัฑใ์นการยืดอายผุลติผลทางการเกษตรและการจดัการด้านการขนส่ง 

 

4.  712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายชนิดของธัญพืชและระบบการจดัการหลังการเก็บเกี่ยว 
CLO2: สามารถค านวณและเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการธัญพืชหลงัเก็บเกี่ยวได้อยา่งถูกต้อง 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO12  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักด้านการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่า และกระบวนการแปรรูป และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.  712 349 ระบบการจัดการการผลติทางการเกษตรให้ปลอดวสัดเุหลอืใช้ 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถจ าแนกประเภทของเสียทางการเกษตร 
CLO2: อธิบายการจดัการของทิ้งของเสียให้ได้อย่างเหมาะสม 
CLO3: สามารถน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าได้ 

 

6.  712 441  การแปรรูปและเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถเลือกวิธีการแปรรปูและเพิ่มมูลคา่สินค้าเกษตรได ้
CLO2: สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาผลติภณัฑ์จากสินค้าทางการเกษตรได้ 

 

7.  712 453 การออกแบบและจัดสวน  3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายโครงสร้างและฐานรากของการจัดสวน การประดับ และการตกแต่งสวน 
CLO2: สามารถออกแบบ และประเมินราคาในการจดัสวนได้ 

 

8.  712 461  เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายโครงสร้าง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาของเมล็ดพันธ์ุได้  
CLO2: สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเมลด็พันธ์ุได้อยา่งเหมาะสม 

 

PLO13  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการตลาด และสินค้าทางการเกษตร  
1.  712 302 เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร 2(2-0-4) 

CLO1: สามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารได้ 
CLO2: สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้เชื่อมโยงการจัดการด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO13  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการตลาด และสินค้าทางการเกษตร  
2.  712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน 3(3-0-6) 

CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินได ้
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินได้อย่างมมีาตรฐาน 
CLO3: สามารถวิเคราะหต์ลาด และการจัดจ าหนา่ยให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจพ้ืนถ่ินแต่ละชนิดได้ 

 

3.  712 352  การผลิตพืชผักเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายประเภทของพืชผักเศรษฐกิจท่ีส าคญั 
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตพืชผักเศรษฐกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
CLO3: สามารถน าเสนอแนวทางการเพิ่มมลูค่าของพืชผักเศรษฐกิจได้ 

 

4.  712 451  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจ าแนกชนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจได ้
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตไมด้อกไม้ประดับเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO3: สามารถออกแบบการเพิ่มมูลค่าหรือการแปรรูปสินค้าจากการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจได้ 

 

5.  712 452  การผลิตเหด็เศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเภทของเหด็เศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
CLO2: สามารถจัดการระบบการผลิตเห็ดเศรษฐกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
CLO3: สามารถออกแบบการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการผลิตเห็ดเศรษฐกิจได ้
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO13  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางการตลาด และสินค้าทางการเกษตร  

6.  
712 471  ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO2: สามารถวางแผนการตลาดสินค้าทางการเกษตรได้ 
CLO2: สามารถวางแผนการกระจายสินค้าทางการเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคได้ 

 

PLO14  สามารถน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและสารสนเทศมาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม  
1.  712 222  เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถอธิบายการท างานของเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้นได ้
CLO2: สามารถเลือกใช้เครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรงเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลติพืชได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

2.  712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 3(2-3-4)  
CLO1: สามารถอธิบายแนวคดิของการผลติพืชโดยใช้เทคโนโลยตี่างๆ มาบูรณาการได ้
CLO2: สามารถเลือกใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการผลติพืชได้อย่างเหมาะสม 

 

3.  712 242 เกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายหลักการของเกษตรแม่นย าและระบบฟารม์อัจฉริยะได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากระบบฟาร์มอัจฉริยะได้อยา่งถูกต้อง 

 

4.  712 323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลติพืช 3(3-0-6) 
CLO1: สามารถอธิบายและน านวตักรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรม์าใช้ในการพัฒนาการผลติพืช 
CLO2: สามารถวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพฒันาระบบการผลิตพืช 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูที่ได้จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปของต้นแบบการผลิตพืช 

 

   



200 

 

 

มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO14  สามารถน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
5.  712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพือ่การใช้งานในการผลิตพืช 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถเลือกและใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอรไ์ด้อยา่งเหมาะสม 
CLO2: สามารถน าโปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาใช้ประโยชนไ์ด้ 

 

6.  712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายประเภทและประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
CLO2: สามารถน าพืชสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน ์
CLO3: สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรได้ 

 

7.  
712 381  เทคนิควิจัยทางพืช 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายหลักสถติิที่ใช้ในงานวิจัยทางการผลิตพืช 
CLO2: สามารถวางแผนการทดลองและเลือกใช้วิธีการทดลองทางการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม 

 

8.  

712 399  จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0) 
CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์ปญัหาทางด้านการผลิตพืชเพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยได ้
CLO3: สามารถน าเสนอที่มาและความส าคัญของโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 

 

9.  712  453 การออกแบบและจัดสวน  3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายโครงสร้างและฐานรากของการจัดสวน การประดับ และการตกแต่งสวน 
CLO2: สามารถออกแบบ และประเมินราคาในการจดัสวนได้ 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO14  สามารถน าเทคโนโลยีทางการเกษตรและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
10.  712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 

CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อวิเคราะหผ์ลการทดลองได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทดลองโดยใช้หลักทางสถิติได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ันได ้

 

PLO15  สามารถค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางการเกษตร  
1.  712 101 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2-3-4) 

CLO1: อธิบายความรู้และมีทักษะพื้นฐานทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในการผลติพืชได้อย่างถูกต้อง 
CLO2: สามารถค านวณหลักการพืน้ฐานทางฟิสิกส์ทางการเกษตร 

 

2.  712 203 สถิติทางการเกษตร 3(2-3-4)  
CLO1: สามารถจดจ าหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติในรูปแบบต่าง ๆ  
CLO2: สามารถค านวณทางสถิตไิด้อย่างถูกต้อง 

 

3.  712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: สามารถค านวณหลักการพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ส าหรับการเกษตรได้ 

 

4.  712 381  เทคนิควิจัยทางพืช 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถอธิบายหลักสถติิที่ใช้ในงานวิจัยทางการผลิตพืช 
CLO2: สามารถวางแผนการทดลองและเลือกใช้วิธีการทดลองทางการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสม 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO15  สามารถค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางการเกษตร  
5.  712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 

CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อวิเคราะหผ์ลการทดลองได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทดลองโดยใช้หลักทางสถิติได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ันได ้

 

PLO16 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร  
1.  712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร  3(3-0-6) 

CLO1:  สามารถจดจ าค าศัพท์ที่เกีย่วข้องในบริบททางการเกษตรได้  
CLO2:  สามารถจับใจความส าคญัและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง รวมถึงสรุปเนื้อหาในบทความและแสดงความคดิเห็นได ้

 

2.  712 206  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1:  สามารถจดจ าความหมายของค าจากบริบทรอบข้าง จับใจความจากเรื่องที่อ่าน เขียนสรุปใจความส าคญั รายละเอยีดและความคิดเห็นจากเนื้อเรื่อง 
ที่อ่านได ้

 

3.  712 391  สัมมนา  1(0-2-1) 
CLO1: สามารถสืบค้นงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
CLO2: สามารถจ าแนกประเภทบทความทางวิชาการและเปรียบเทียบข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการผลติพืชได้ 
CLO3: น าเสนอหัวข้อทางด้านการผลิตพืชจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่สืบค้นได ้
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มคอ. 2 

 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 
 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO16 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร  

4.  712 399  จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0) 
CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 
CLO2: สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการผลิตพืชเพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอที่มาและความส าคญัของโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 

 

5.  712 481  การจัดอบรมเพื่อการถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: สามารถจัดเตรียมข้อมลูใหเ้หมาะสมกับการจัดอบรมได้ 
CLO2: สามารถเลือกใช้วิธีการน าเสนอและถ่ายทอดการอบรมได้อยา่งเหมาะสม 

 

6. 712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 
CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อวิเคราะหผ์ลการทดลองได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทดลองโดยใช้หลักทางสถิติได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ันได้ 

 

PLO17 มีความเป็นผู้น า ความอดทน และความรับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
1.  712 291  การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลติพืช 1 1(0-3-0)  

CLO1: สามารถปรับตัวและปฏิบตัิหน้าที่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
CLO2: สามารถน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ัน 
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มคอ. 2 

 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO17 มีความเป็นผู้น า ความอดทน และความรับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
2.  712 481  การจัดอบรมเพื่อการถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4) 

CLO1: สามารถจัดเตรียมข้อมลูใหเ้หมาะสมกับการจัดอบรมได้ 
CLO2: สามารถเลือกใช้วิธีการน าเสนอและถ่ายทอดการอบรมได้อยา่งเหมาะสม 

 

3.  712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0)  
CLO1: สามารถน าความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้และแก้ปญัหาในสถานการณ์จริงได้ 
CLO2: สามารถปรับตัวและปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการด้านการผลติพืชได้ 
CLO3: สามารถเรียบเรียงข้อมูลเพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรปูแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ัน 

 

4. 712 498  สหกิจศึกษา 9(0-27-0)  
CLO1: สามารถคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างหมาะสม 
CLO2: สามารถเลือกใช้ความรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางการผลติพืชตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 
CLO3: สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตพืชได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานประกอบการได้

อย่างเคร่งครัด 

 

5. 712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 
CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อวิเคราะหผ์ลการทดลองได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทดลองโดยใช้หลักทางสถิติได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ันได้ 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO18 สามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชมาใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ  
1.  712 391  สัมมนา  1(0-2-1) 

CLO1: สามารถสืบค้นงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
CLO2: สามารถจ าแนกประเภทบทความทางวิชาการและเปรียบเทียบข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการผลติพืชได้ 
CLO3: น าเสนอหัวข้อทางด้านการผลิตพืชจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่สืบค้นได ้

 

2.  712 399  จุลนิพนธ์ 1 1(0-3-0) 
CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 
CLO2: สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการผลิตพืชเพื่อออกแบบโครงร่างงานวิจัยได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอที่มาและความส าคญัของโครงร่างงานวิจัยทางด้านการผลิตพืชได้ 

 

3.  712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0)  
CLO1: สามารถน าความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้และแก้ปญัหาในสถานการณ์จริงได้ 
CLO2: สามารถปรับตัวและปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการด้านการผลติพืชได้ 
CLO3: สามารถเรียบเรียงข้อมูลเพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรปูแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ัน 

 

4.  712 498  สหกิจศึกษา 9(0-27-0)  
CLO1: สามารถคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างหมาะสม 
CLO2: สามารถเลือกใช้ความรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางการผลติพืชตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 
CLO3: ปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นพนักงานของสถานประกอบการที่เกีย่วข้องกับงานด้านการผลิตพืชได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบยีบของสถานประกอบการได้อย่าง
เคร่งครดั 
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO18 สามารถน าความรู้ด้านการผลิตพืชมาใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงจิตส านึกท่ีดีต่อวิชาชีพ  
5.  712 499  จุลนิพนธ์ 2 2(0-6-0) 

CLO1: สามารถสืบค้นข้อมูลทางวทิยาศาสตร์เพื่อวิเคราะหผ์ลการทดลองได้ 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทดลองโดยใช้หลักทางสถิติได้ 
CLO3: สามารถน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ันได ้

 

PLO19 สามารถน าทักษะด้านปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล  
1.  712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย 3(3-0-6) 

CLO1: มีความรู้เกี่ยวกับแนวคดิ ปรัชญา พระราชกรณยีกิจ และโครงการพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 
CLO2: สามารถเลือกใช้ความรู้ด้านแนวคิดและปรัชญาของในหลวงรัชการที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชได้อยา่งเหมาะสม 

 

2.  712 382 การเตรียมความพร้อมสูส่ถานประกอบการ 2(1-2-3) 
CLO1: มีความรู้และมีทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
CLO2: สามารถวิเคราะห์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศทางการเกษตรได ้
CLO3: สามารถเลือกใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
CLO4: มีทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น 
CLO5: มีจรยิธรรมและคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

 

3.  712 383 กฎหมายการเกษตร 3(3-0-6)   
CLO1: สามารถน าความรู้ด้านกฎหมายการเกษตรไปใช้ได้อยา่งเหมาะสม   
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ต่อ) 

 
PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO19 สามารถน าทักษะด้านปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้พัฒนาตัวเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล  
4.  712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2(0-6-0)  

CLO1: สามารถน าความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้และแก้ปญัหาในสถานการณ์จริงได้ 
CLO2: สามารถปรับตัวและปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการด้านการผลติพืชได้ 
CLO3: สามารถเรียบเรียงข้อมูลเพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรปูแบบรายงานและน าเสนอหน้าช้ัน 

 

5.  712 498  สหกิจศึกษา 9(0-27-0)  
CLO1: สามารถคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การปฏิบัติงานจริงในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างหมาะสม 
CLO2: สามารถเลือกใช้ความรู้ด้านการผลิตพืชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางการผลติพืชตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 
CLO3: ปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นพนักงานของสถานประกอบการที่เกีย่วข้องกับงานด้านการผลิตพืชได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบยีบของสถานประกอบการได้อย่าง
เคร่งครดั 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร พร้อมทั้งมกีารบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 
ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสตูรมีปญัหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs มากกวา่ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts)  
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 
 Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries, and aesthetic connections. 
 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn)  
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  
การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการ
สร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลง 
 Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest 
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity)  
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่ เป็น

นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ 
ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, 
the foundations of human civilization, from the past to the present; contributing 
factors, processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on 
mankind in each period; analysis from the perspective of history and relevant 
disciplines. 
 

SU111 บ้าน 
(Home) 

3(3-0-6) 

  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็น
พ้ืนที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว โลกา
ภิวัตน์ ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 
 Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of 
the word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home 
in context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 
presentation of nationality. 
 

SU112 ความสุข 
(Happiness) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข      
กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
 Meaning, science, and psychology of happiness; management of 
happiness; habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, 
exercise, diet, mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 
(Asking Questions and Methods) 

3(3-0-6) 

  การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและ
แสวงหาความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 
 Asking questions in various forms according to science and subjects; asking 
to create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking 
questions by integrating science and arts. 
 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
(Disruptive Technology) 

3(3-0-6) 

  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่
ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชี
ธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Overview of the dynamic process of technological innovation; importance 
of technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and 
block chain; other related technologies. 
 

SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 
(Food for Health) 

3(3-0-6) 

  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร 
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหาร
กับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; 
food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 
nutr it ional problems; diseases from nutrit ion, contamination of food 
preservatives, and packaging; food safety and consumer protection. 
 
 
 
 
 
 



212 มคอ. 2 

 

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
(Modern and Contemporary Art in Thailand) 

3(3-0-6) 

  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 
 Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in 
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; 
art works and creative concepts of key artists. 
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 
(Art and Visual Culture) 

3(3-0-6) 

  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจาก
ปัจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
 Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 
philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 
 

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Architecture and Art in South East Asia) 

3(3-0-6) 

  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related ar ts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 
 

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Literary Reading for Life Quality Improvement) 

3(3-0-6) 

  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 
คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 
literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
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SU120 ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 
ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 มีทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 
religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
 Fieldwork required. 
 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 
(Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

3(3-0-6) 

  ความรู้ พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และ
อาเซียน เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
 Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 
Thailand and the ASEAN countries. 
 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ 
(Applied Meditation) 

3(3-0-6) 

  การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Learning theory and meditation practice through self -development 
activities in terms of morality, ethics, and creativity. 
 Field trips required. 
 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(Ways of Life in Multicultural Society) 

3(3-0-6) 

  ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ
การด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและการอยู่ร่วมกัน 
 Comprehension and assimilation of cultures and tradition through 
relevant activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in 
multicultural society for peaceful co-existence. 
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SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
(Contemporary World Affairs) 

3(3-0-6) 

  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคม
โลก 
 Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural 
phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the 
global community. 
 

SU125 มนุษย์กับการคิด 
(Man and Thinking) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิด
แบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 
 Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systemat ic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 
 

SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 
(Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

3(3-0-6) 

  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย
ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียน
ในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 Area-based study; development and process of contemporary applied 
arts and media in the Eastern and Western world for community development as 
a model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 
seeking. 
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SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 
(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

3(3-0-6) 

  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละ
วัฒนธรรม ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21 st century through 
various contemporary media; lifelong learning in changing situations. 
 

SU128 การตีความศิลปะ 
(Interpretation of Arts) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ใน
ความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; 
awareness of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; 
ethical consciousness; social and personal responsibility. 
 

SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 
(Information and Media Literacy Skills) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ
คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 
 Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 
 
 
 
 
 
 



216 มคอ. 2 

 

SU130 การพัฒนาการคิด 
(Thinking Development) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความส าคัญของการคิค การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการ
คิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
 มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
 Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; 
thinking, thinking skills, important thinking skills in the 21 st century; ways to 
develop thinking for life and social development.  
 Fieldwork required. 
 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information Management) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล 
การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ 
กรณีศึกษา 
 Basic concepts of information management; data collection, preparation, 
analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case 
studies. 
 

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 
(Earth and Astronomy in the Third Millennium) 

3(3-0-6) 

  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 
 Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 
life; phenomena and events in the third millennium. 
 
 
 
 
 
 



217 มคอ. 2 

 

SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 
(Household Environmental Management) 

3(3-0-6) 

  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์
น้ าใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การ
จัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 
 Natural lighting for household energy conservation; water conservat ion 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 
solid waste composting; household hazardous waste management. 
 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computer, Information Technology and Communication 
Literacy) 

3(3-0-6) 

  บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
 Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 
information. 
 

SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต 
(Art of Living) 

3(3-0-6) 

  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้าง
ความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและ
การด ารงชีวิต 
 Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 
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SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Technology of Appliances in Daily Life) 

3(3-0-6) 

  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 
function and basic equipment of everyday appliances. 
 

SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 
(Communication Technology and Human) 

3(3-0-6) 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย 
 Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 
 

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 
(Electricity and Everyday Life) 

3(3-0-6) 

  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  
การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมิน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
 Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, 
wind, oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and 
factories; sustainable electricity production and usage. 
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SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 
(Leadership Development) 

3(3-0-6) 

  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษย
สัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และ
การจัดการความเครียด 
 Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 
 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Technology) 

3(3-0-6) 

  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อน
และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของ
แหล่งพลังงานทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 
 Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal 
and electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of 
renewable energy resources; selection and management of renewable energy. 
 

SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 
(Creative Problem Solving) 

3(3-0-6) 

  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การ
แก้ไขปัญหา ขั้นตอนวิธี การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิง
วิกฤตและแนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของ
ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 
 Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types 
of problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; 
problem solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and 
relevance; sources of information; understanding the sources of information, 
evidence, and facts; validity and reliability. 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 
(ASEAN Music) 

3(3-0-6) 

  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลัก
ของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์
ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 
 Music in the ASEAN community; history and development of mainstream 
ASEAN music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major 
songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN 
music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 
 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 
(Aesthetics of Listening) 

3(3-0-6) 

  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
 Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening 
for the development of music learning and music criticism. 
 

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 
(Meditation in Daily Life) 

3(3-0-6) 

  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ 
ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด 
ความส าคัญของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
(Thai Society and Culture) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ
สังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุ
วัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 
 Fundamental characteristics of Thai economic, social and political 
structures from the consideration of socio-cultural development, change and 
adaptation processes of Thai society, and conditions and problems that affect 
current population’s way of life; multiculturalism; trends and directions of 
change in Thai society in the future. 
 

SU146 โครงการพระราชด าริ 
(Royal Initiative Projects) 

3(3-0-6) 

  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการ
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า 
อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Philosophy,  meaning and importance of the King ’s philosophy; 
background to royal initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; 
royal initiative projects related to soil, forest, occupation and engineering; 
principles of the sufficiency economy philosophy; New Theory; application 
guidelines for the development of self, communities, society, and the nation. 
 Field trips required. 
 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 
(Digital Imaging and Sound) 

3(3-0-6) 

  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล 
วิธีการสร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
 Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 
synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
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SU148 พลวัตสังคมไทย 
(Dynamics of Thai Society) 

3(3-0-6) 

  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 
 Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society. 
 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
(English in the Digital Era) 

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผล การ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน  รายวิชา 
SU201 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
 Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for 
everyday communication; using English as a tool for self-directed learning in the 
digital era. 
 

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(English for International Communication) 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
SU202 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ
ตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรม
ภาษาอันหลากหลาย 
 Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 
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SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Communication Skills) 

3(3-0-6) 

  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 
 Principles of communication; verbal and non-verbal communication; 
creative and effective communication skills in various fields; cross -cultural 
communication; social media communication; digital literacy. 
 

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
(Thai Usage for Communication and Retrieval) 

3(3-0-6) 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการ
สืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 
 Thai language skills for communication; study resources; online 
information and database search techniques; evaluating the credibility of data 
sources. 
 

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 
(Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

3(3-0-6) 

  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษา
สัตว์ ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การ
เรียนรู้ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียน 
 General characteristics of language; origins of language; differences 
between human and animal languages; language and scripts; structure of 
language; uses of language in social contexts; language change; relationship 
among language, society, culture, and ideology; language acquisition; language 
learning and teaching; general characteristics of ASEAN languages and cultures. 
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SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 
(French for Cultural Communication) 

3(3-0-6) 

  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ 
ส านวนและโครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
 Basic French communication skills on art and culture; practice of using 
proper and correct vocabulary and sentence structures. 
 

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 
(Thai Language for Life Development) 

3(3-0-6) 

  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด 
การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; 
presentation of ideas; development of sustainable life skills in the information 
society. 
 

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 
(Chinese for Careers) 

3(3-0-6) 

  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การ
เขียน จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูป
ประโยคง่าย ๆ 
 Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, 
reading and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 
Chinese alphabets; language structures and simple forms of sentences. 
 

SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 
(Folktales and Folk Plays) 

3(3-0-6) 

  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน 
ปริศนา ค าทาย สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทาน
และการละเล่นกับสังคมและวัฒนธรรม 
 Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and 
folk performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships 
between folk tales and folk plays and society and culture. 
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SU301 พลเมืองตื่นรู้ 
(Active Citizen) 

3(3-0-6) 

  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคม
ออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิต
สาธารณะ 
 Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and 
online society; social responsibility; anti – corruption; community engagement; 
public sprit. 
 

SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 
 Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural 
heritages; vernacular architectures and communities; archeological and historic 
site; museums and galleries; guidelines for cultural heritage management in 
contemporary context; cultural tourism and interpretation. 
 

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 
(Creation and Innovation in the 21st Century) 

3(3-0-6) 

  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมือง
ตื่นรู้ 
 History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 
projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, 
leading to being an active citizen. 
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SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 
(Gender and Sexuality) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 
ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก 
แนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และ
สถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 
 Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and 
queer; concepts of bodily rights and other related social movements to claim 
the rights; current situations of gender and sexuality. 
 

SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 
(Nature Appreciation) 

3(3-0-6) 

  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและความ
งามของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty 
of nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
 

SU314 รักษ์นก 
(Bird Conservation) 

3(3-0-6) 

  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการ
สืบพันธุ์  พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
 Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 
reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
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SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(Natural Environmental and Art Work Conservation) 

3(3-0-6) 

  ความรู้ พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม 
และมรดกโลก 
 Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation 
of natural environment and art works; world heritage. 
 

SU316 โลกของจุลินทรีย์ 
(Microbial World) 

3(3-0-6) 

  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ
การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม 
 Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for 
consumer and environmental safety. 
 

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 
(White Internet) 

3(3-0-6) 

  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม 
แบบต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม 
ประเด็นความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่
สามารถใช้งานเพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภัย 
 Internet services and electronic transactions; threats from internet and 
social network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; 
impacts of threats; laws related to information technology and communication; 
online etiquette; tools for improving security. 
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SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 
(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและ
ผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
 Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; 
energy and its impact on global climate. 
 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Science and Technology for Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผล
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 
 Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and 
environment; learning science and technology from community learning centers; 
public communication and creation of media to demonstrate the impact of 
science and technology on the community.  
 

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 
(World of Innovations) 

3(3-0-6) 

  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา 
การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
 Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in 
the future; development, application and management; roles and effects of 
technological and innovative development on life, economy and society. 
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SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Materials and Environmental Impacts) 

3(3-0-6) 

  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพื้นฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ท่ีพบในชีวิตประจ า
วัน การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ 
 General material classifications; basic properties of materials; materials in 
daily life products; material waste management; material recycling methods. 
 

SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง 
(Pet Care) 

3(3-0-6) 

  เรื่องทั่ วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ เลี้ยงเป็นเ พ่ือนส าหรับผู้ รักสัตว์  การดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
ติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและ
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง 
 General aspects of pet care for animal lovers; effective care and 
responsible pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet 
and diseases prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and 
pet business. 
 

SU323 จิตสาธารณะ 
(Public Mind) 

3(3-0-6) 

  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี 
จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 
 Background, meaning, and importance of public mind; composition of 
public mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; 
factors contributing to public mind and related attributes; writing public mind 
projects. 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 
(Clean Technology in Industries) 

3(3-0-6) 

  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอก
ย้อม อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบ
อุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, 
metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 
 

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจ
การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 
 Essential skills for enterpremeurs; awareness of the legal, business, 
mamagerial, creative, analytical and interpersonal skil ls relevant to starting and 
running a new venture. 
 

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 
(Innovation and Design) 

3(3-0-6) 

  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท า
ความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่าง
สร้างสรรค ์
 Concepts and principles of innovation creation through the design 
thinking process; understanding challenges; brainstorming; learning through 
practice and creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 
(Records and Archives Management) 

3(3-0-6) 

  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล 
ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสาร
เพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมาย
เหตุในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 Definition, meaning, and significance of records in relation to working 
efficiency; database; good governance and accountability of organisations; 
system, standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories, 
and principles of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent 
storage in archives; processes of managing, providing access, and preserving 
archives as informational sources, knowledge base, and historical evidence. 
 

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 
(Mushroom Farming and Business Extension) 

3(3-0-6) 

  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การ
ท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 
 Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 
(E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

3(3-0-6) 

  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ
ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและ
การบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่
ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้
ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 
 Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA); first-
person shooting (FPS) game; civility and acceptable practice; communication 
technology in e-sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-
management; playing styles; player communication and collaboration; e -sport 
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-
caster income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 
 

SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Amazing Biotechnology Products) 

3(3-0-6) 

  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัด
น้ าเสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ 
การทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 
 Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 
wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected 
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products.  
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SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 
(Indigenous Knowledge toward Production Process) 

3(3-0-6) 

  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน 
การหมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิต
สิ่งทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบ
ดั้งเดิม กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 
 Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated 
sugar;  fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; 
production of cow milk; milk production process; fabric weaving; production 
process for textile manufacturing; mulberry paper; the process of paper 
production; Thai desserts;  manufacturing process of desserts; traditional 
manufacturing process of rice; modern  manufacturing process of rice; dried 
foods; drying process. 
 

SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 
(Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้าน
การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน 
การพยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 
 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business) 

3(3-0-6) 

  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท า
ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การ
ท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการ
ด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 
 Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital 
transaction management system; digital marketing; social media. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
712 101 ฟิสิกสท์างการเกษตร 

(Physics for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ปฏิบัติการทดลองหรือปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์จ าลองการทดลองทางฟิสิกส์
เกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ฟิสิกส์บรรยากาศ เซลล์แสงอาทิตย์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี รวมถึงทักษะ
ในการวิเคราะห์และค านวณปัญหาด้านเกษตรกรรม 

Experiment or lab simulations of physics on kinetics, dynamics, fluid 
mechanics, waves, sound, thermodynamics, electricity, optics, atmospheric 
physics, solar cells and fundamental knowledge about radiation; skills in 
analysis and agricultural problems calculation. 

 
712 102 เคมีทางการเกษตร 

(Chemistry for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความเข้าใจพ้ืนฐานทางเคมีที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อสารเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมการเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
การเตรียมสารละลาย ชนิดของปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมเคมี ชนิดและ
สมบัติของสารอินทรีย์ และสารเคมีท่ีใช้ในทางการเกษตร 

Understanding important chemical foundations about atomic structure, 
periodic table, chemical bonding, stereochemistry, chemical nomenclature, 
stoichiometry, chemical equations, gases, solids, liquids, solution preparation, 
types of chemical reactions, chemical equilibrium, acid- base, 
thermochemistry, types and properties of organic compounds, and chemicals 
used in animal science. 
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712 103 ชีววิทยาทางการเกษตร 
(Biology for Agriculture) 

3(2-3-4) 

 หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต เมทาบอลิ
ซึมของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการถ่ายทอดพันธุกรรม วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของพืช อนุกรมวิธานและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการท างานเบื้องต้นของ
พืช การสืบพันธุ์และการเจริญพัฒนาของพืช สารอาหารพืชและการล าเลียง การตอบสนอง
และฮอร์โมนของพืช นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

Principle of biology; cell structure and function; energy and life; 
cellular metabolism; cell division and heredity; evolution and diversity of 
plants; taxonomy and classification; structure and basic operation of plant; 
reproduction and development of plant; plant nutrition and transportation; 
responses and hormones of plant; ecology and environment. 

 
712 111 หลักการผลิตพืชปลอดภัย  

(Principles of Safety Crop Production)  
3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการผลิตพืช การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูก  การเตรียม
แปลงปลูกและเพาะกล้า  การปลูกพืชแบบต่าง ๆ การจัดระบบการปลูกพืช  การจัดการ
ดินและน้ า  การจัดการศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว  การตลาด กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย มาตรฐานผลผลิตทางพืช การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืช 

Importance of plant production;  decision on  type of crops  planted; 
planting plot preparation and planting; different types of planting; planting 
system; soil and water management; pest management;  crop caring; 
harvesting and postharvesting management; marketing; safety inspection 
processes; standard of plant production; application of modern technology 
in safety crop production. 
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712 201 ชีวเคมีทางการเกษตร 
(Biochemistry for Agriculture) 

3(2-3-4) 

 ชีวเคมีของสารมหโมเลกุลและองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง 
คุณสมบัติและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและ
การท างานของเอนไซม์ วิถีเมตาบอลิซึมในการสังเคราะห์และการสลายคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก การสร้างพลังงานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอด
ข้อความทางพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน 
 Biochemistry of macromolecules and basic units of living organisms; 
structure, properties, and functions of carbohydrates, proteins, fats, and 
nucleic acids; structure and function of enzymes, metabolic pathways in the 
synthesis and breakdown of carbohydrates, proteins, fats, and nucleic acids, 
generation of energy in living cells; inheritance of genetic information, gene 
expression, and regulation of gene expression. 

 
712 202 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

(Microbiology for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางจุลชีววิทยา การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเภท ชนิด ประโยชน์ และโทษของจุลินทรีย์ทางพืช เน้นวิธีการทางห้องปฏิบัติการ   
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุแบคทีเรียและรา 

Knowledge and skills for microbiological performance; learning about 
types, species, benefits and disadvantages of plant microbes; emphasizing 
laboratory work in bacteria and fungi identification. 

 
712 203 สถิติทางการเกษตร 

(Statistics for Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานส าหรับประชากรเดียว 
และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 

General knowledge about statistics; basic data analysis; random 
variables and distributions; probability of random variables; sampling 
distribution; inferential statistics for single population and two populations; 
analysis of variance; Chi-square test; regression and correlation analysis. 
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712 204 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร 
(Mathematics for Agriculture) 

3(3-0-6) 

 ระบบจ านวนจริง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ เซต ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ทฤษฎีจ านวนมูลฐาน 

Real number systems; ratios; proportions and percentages; sets; 
probability; relationships; functions; elementary number theory. 

 
712 205 ภาษาอังกฤษส าหรับการเกษตร   

(English for Agriculture) 
3(3-0-6) 

 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการเกษตร การใช้เทคนิคในการอ่านและฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญ การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การสรุปความ การจดบันทึก 
และการแสดงความคิดเห็น 

 Practice of English skills in agricultural context; using techniques in 
reading and listening for main ideas; guessing meaning from contextual clues; 
summarizing, note taking; and opinion expression. 

 
712 206   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการเกษตร                                   

(English for Communication in Agricultural Works) 
3(3-0-6) 

 พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานการเกษตร ฝึกการใช้
ค าศัพท์และภาษาในการอธิบายกิจกรรมหรืองานการเกษตร การอภิปราย การจัดเตรียม
ข้อมูลและการพูดน าเสนอ 

 Develop communication skills in English involving field of agricultural 
work;  practice of vocabulary, and language used in describing agricultural 
activities or works; discussion, information preparation and oral  presentation. 

  
712 211 หลักการขยายพันธุ์พืช 

(Principles of Plant Propagation) 
3(2-3-4) 

 หลักการขยายพันธุ์พืช วิธีการขยายพันธุ์ของพืชและการใช้ประโยชน์ สรีรวิทยาและ
พัฒนาการในการผลิตพืชและการเก็บเกี่ยว การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือการ
ขยายพันธุ์พืช 

Principles of plant propagation; methods in plant propagation and 
utilsation; physiology and development of plant production and harvesting; 
application of technology for plant propagation. 
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712 212 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาการผลิตพืช 
(Anatomy and Physiology of Plant Production) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช กายวิภาควิทยา สรีรวิทยาระดับเซลล์ 

เนื้อเยื่อและอวัยวะ  ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับพืช การดูดซึม การล าเลียง ความต้องการ
และการจัดการแร่ธาตุของพืช การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึม ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช   การวิเคราะหและวัดอัตราการเจริญเติบโต   
ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บ
เกี่ยว 

Fundamental knowledge of plant morphology; anatomy;  cell, tissue 
and organ physiology; water and plant relationships; osmosis; transportation; 
requ i rement  and management  o f plant  mineral  supplements ; 
photosynthesis; respiration; metabolism; factors affecting plant growth and 
development; analysis and measurement of growth rate; productivity and 
composition of products; physiology and changes of postharvested plants. 

 
712 221 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น   

(Introduction to Soil Science) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 102  เคมีทางการเกษตร 
ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน การ

จ าแนกดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช  ธาตุอาหารพืช หลักการใช้ปุ๋ย การจัดการ
และการอนุรักษ์ดินและน้ า 

Significance of  soils; origins of soils; chemical, physical and biological 
properties of soils; classification of soils; soil and plant relationships; plant 
minerals; principle of fertilizer uses; management and conservation of soil 
and water. 
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712 222 เครื่องทุ่นแรงและงานช่างทางการเกษตรเบื้องต้น 
(Machinery and Basic Agricultural Mechanic) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 221  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  
  อาจเรียนพร้อมกันได ้

ความส าคัญของงานช่างเกษตร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และความปลอดภัยในงานช่าง
เกษตร เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร การใช้และการบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเกษตร หลักการชลประทานและการให้น้ าเพื่อการเกษตร 

Significance of agricultural mechanic skills; tools; equipment and safety 
in agricultural mechanics; machine and machinery in agriculture; use and 
maintenance of agricultural machine and machinery; principles of irrigation 
and irrigating in agricuture.      

 
712 241 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

(Integrated Technology for Sustainable Plant Production) 
3(2-3-4) 

 แนวคิดของการผลิตพืชยั่งยืน เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับการผลิตพืชตามแนว
พระราชด าริ ความหลากหลายและประโยชน์ของจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างในปัจจัยการ
ผลิตพืช การเกษตรแบบผสมผสาน ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช การบูรณาการองค์
ความรู้เพ่ือการผลิตพืช การประเมินความยั่งยืนจากการแก้ปัญหาการผลิตพืชโดยใช้
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

Concept of sustainable plant production; technologies in relation to 
plant production according to the royal initiative; microbial diversity and 
benefits; chemical residues in plant inputs; integrated agriculture; diversity of 
plant genetics; the integration of knowledge to plant production; 
sustainability assessment from solving plant production problems by using 
integrated technology. 
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712 242 เกษตรแม่นย าและระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
(Precision Agriculture and Smart Farming System) 

3(2-3-4) 

 แนวคิดทั่วไปของเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มอัจฉริยะ การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
และเซนเซอร์เพ่ือเก็บข้อมูลฟาร์ม การใช้ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มอัจฉริยะ การใช้เกษตร
แม่นย าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต 

A general concept of precision agriculture and smart farming; use of 
autonomous tools and sensor to capture farm data; application of global 
positioning system and geographic information system to support precision 
agriculture and smart farming; use of precision agriculture to maximize 
productivity, efficiency, quality and safety of agricultural products. 

 
712 281 ศาสตร์พระราชากับการเกษตรไทย 

(The King’s Philosophy for Thai Agriculture) 
3(3-0-6) 

 พระราชประวัติ  แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรไทย 

Biography, ideas, philosophy, royal duties, royal initiative projects of the 
late His Majesty King Bhumibol Adulyadej with special reference to the 
development of agriculture. 

 
712 291 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  1 

(Practice in Crop Production Technology I) 
1(0-3-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอ
งาน  ให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ควบคุม 

A minimum of 45 hours practical  training  for the enhancement  of  
experience  on  plant  production  during  a semester  break   with written 
training report and  presentation under approval from advisory committee.    
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712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร             
(Agricultural Genetics) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 103  ชีววิทยาทางการเกษตร 
โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็นเอในพืชและ

สัตว์ การแสดงออกของยีนและการควบคุม ทฤษฎีของเมนเดล การสร้างแผนที่พันธุกรรม 
การกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ การ
วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

Chemical structures and properties of genetic materials; DNA replication 
in plants  and  animals;   gene  expression  and  regulation;   Mendel’ s  
laws;   genetic mapping; mutation; quantitative genetics; population 
genetics and evolution; DNA fingerprinting analysis. 

 
712 302   เศรษฐศาสตร์และการตลาดสินค้าเกษตร  

(Economics and Agricultural Marketing) 
2(2-0-4) 

 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร ฟังก์ชันการผลิต กฎผลได้ลดน้อยถอยลง รายได้ที่เก่ียวข้อง
กับการผลิต ต้นทุนการผลิต บัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางบัญชี
และทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาบัญชีต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การตลาดและสินเชื่อการเกษตร อุปสงค์ อุปทานและผลกระทบ
ต่อราคาสินค้าเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค สถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดเกษตรและอาหาร ตลาดอนาคตสินค้าเกษตร วิถีการตลาด ส่วนผสมการตลาด
เพ่ือการวางแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การค้าระหว่างประเทศของสินค้า
เกษตรและอาหาร 

Principles of agricultural economics;  production functions; laws of 
diminishing returns; revenue related to production; production costs; cost 
accounting; analysis of cost and benefit in accounting and economics; case 
studies on cost accountability in  agriculture;   application  of  economics  
to  agricultural  production;   agricultural marketing and credit ; demand, 
supply and  effect on prices of agricultural commodity and food; consumer 
behavior; institutes and organizations related to agricultural and food 
marketing;  future market of agricultural products; marketing channels; 
marketing mix for agricultural and food marketing planning;  international 
trade on agricultural products and food. 
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712 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช   
(Principles of Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 301 พันธุศาสตร์การเกษตร  
ระบบการสืบพันธุ์พืช ยีนและลักษณะการแสดงออก การท างานของยีน วิธีการ

ปรับปรุงพันธุ์ พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การคัดเลือกด้วยวิธีการต่าง ๆ การปรับปรุง
พันธุ์ให้ต้านทานโรคและแมลง การผสมพันธุ์ระหว่างพืชต่างชนิด การเปลี่ยนแปลงของ
โครโมโซม และการเหนี่ยวน าให้เกิดการกลายพันธุ์ 

Plant reproductive  systems;  gene and  phenotype;  gene function;  
plant breeding  methods;  self- pollinated  and  cross- pollinated  plants; 
sellection meyhods; breeding  plant for disease and insect resistance; 
interspecific hybridization; chromosomal changes and mutant induction. 

 
712 322 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

(Soil Fertility) 
3(2-3-4) 

 ความส าคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช ปัจจัยที่ควบคุมผลผลิตของพืช การใช้ปุ๋ย
และปูน การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน การแก้ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Significance and functions of plant minerals; factors controlling plant 
production; uses of fertilizers and lime; assessment of soil fertility; solutions 
of soil fertility problems. 

 
712 323 
 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการผลิตพืช  
( Innovat ion and Information Technology of Plant 
Production)  

3(3-0-6) 

 การสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การวิเคราะห์และการประยุกต์
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการผลิตทางการเกษตร การออกแบบสื่อเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

Inquiry of agricultural information data; data analysis and application 
for agricultural planning and agricultural production;  multimedia design for 
agricultural technology transfer; innovation and information technology of 
plant production; application of geographic information system for 
agricultural tasks. 
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712 324 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการใช้งานในการผลิตพืช  
(Introduction to Computer Use in Crop Production)  

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการใช้งานในการผลิตพืช การใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดท าเอกสาร 
โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ การ
จัดการข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

Importance of basic computer applications  in crop production; basic 
computer usage; uses of operating system, word processing programs to 
create documents, spreadsheet program,  presentation programs or other 
software programs;  data management;  using  internet in searching  
information; ethics and responsibility for computer utilisation. 
 

712 331 ศัตรูพืชและการจัดการ 
(Pests and Pest Management) 

3(2-3-4) 

 ความหมายของการจัดการศัตรูพืช ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ส าคัญต่อพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการจัดการศัตรูพืช แนวคิดระดับ
เศรษฐกิ จ  วิ ธี ก ารควบคุมและจั ดการศั ตรู พืช ในระบบการผลิ ต พืชปลอดภั ย 
เทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมและจัดการศัตรูพืช   

Definition of pest management; types of pests; important pests of 
economic plants in Thai land;  philosophy and pr inciples of pest 
management;   economic threshold concept; controlling methods and pest 
management in safety plant production system; biotechnology for 
controlling and managing pests.  
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712 332 โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
(Post-harvest Disease and Insect Pests) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญของการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและ
แมลงที่เป็นสาเหตุของความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว หลักและวิธีการในการจัดการ
ปัญหาอันเกิดจากจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและแมลงที่เป็นสาเหตุของความเสียหายหลังการ
เก็บเก่ียว   

Importance of managing post-harvest products; characteristics of 
post-harvest produces; methods in storing post-harvest produces; types of 
microorganisms and insects which are the causal agents of post-harvest 
damage; principle and method in managing post-harvest damages caused 
by microorganisms and insects. 

 
712 333 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  

(Biological Control of Pests) 
3(2-3-4) 

 ความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ประเภทของศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ส าคัญ
ต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ปรัชญาและหลักการของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
วิธีการควบคุมและจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในระบบการผลิตพืชปลอดภัย  

Definition of biological control of pest; types of pest; important pests 
of economic plants in Thailand; philosophy and principles of biological 
control of pest; biological contol of pest and pest management in safety 
plant production system. 

 
712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  

(Agricultural Entomology) 
3(2-3-4) 

 สัณฐานและสรีรวิทยาของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง การจัดอันดับและการ
จ าแนกแมลงที่มีความส าคัญทางการเกษตร ความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช
และแมลงศัตรูธรรมชาติ หลักการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืช การเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ของแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย 

Insect morphology and physiology;  insect ecology;   classification 
and identification of important insects in agriculture; economic importance 
of insect pests and natural enemies; principles of insect pest management; 
insect collection for study and research. 
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712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
(Post-harvest Technology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :   712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร  
               อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความส าคัญและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาและวิธีที่เหมาะสมต่อการเก็บ
เกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ลักษณะโครงสร้างของผลิตผลพืช องค์ประกอบทาง
เคมี การเจริญเติบโต และการหายใจของผลิตผลพืช การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลังการ
เก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการสุกของผลไม้ การเสื่อมสภาพของผลิตผล 
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางเคมีในระหว่างการแก่และการตาย การสูญเสีย
น้ า และการจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยืดอายุการเก็บรักษา การจัดการ
ผลผลิตและการตลาด 

Importance of post-harvest technology; timing and method for 
harvesting; physiological changes, structure of plant products, chemical 
compositions, development and respiration of plant products;  post-
harvesting hormonal change; biochemical changes and fruit ripening; 
senescence of products, morphological and chemical changes during 
maturation and senescence;  dehydration and management of new 
technology to prolong storage; management and marketing. 

 
712 342 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  

(Plant Biotechnology) 
3(3-0-6) 

 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การประยุกต์เทคนิคเพ่ือปรับปรุงการผลิตพืช
เศรษฐกิจ การผลิตพืชโดยใช้วิธีการเลี้ยงเซลล์ และกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการ
ผลิตพืช 

Principles of plant biotechnology; technical applications for product 
improvement of economic plant; plant cell culture and genetic engineering 
for propagation of plant. 
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712 344 สารเคมีทางการเกษตร   
(Agricultural Chemicals) 

3(3-0-6) 

 ความรู้ พ้ืนฐานด้านเคมีการเกษตร ประวัติความเป็นมา ชนิดของสารเคมีทาง
การเกษตรและการจ าแนก การออกฤทธิ์ของสารเคมีเ พ่ือการเกษตร การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ของสารเคมีเพ่ือการเกษตร ความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร   

Fundamental knowledge of agricultural chemistry, history, type and 
classification of agricultural chemistry; activity of agrichemical compounds; 
relationship between structure and activity of chemical in agriculture; safety 
use of chemical in agriculture. 

 
712 345 บรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร  

(Packaging in Agriculture) 
3(2-3-4) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร การเลือกใช้
และวิธีการบรรจุหีบห่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรจุหีบห่อกับการขนส่ง การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 

Fundamental knowledge of packaging, types of agricultural package, 
choosing and method of packaging; relationship between packaging and 
transportation; designing and developing packaging of agricultural products. 

 
712 346 ระบบการจัดการธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว  

(Management Systems for Post-harvest Cereal Crops) 
3(2-3-4) 

 ธัญพืชส าคัญทางเศษฐกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี  ดัชนีและวิธีการเก็บ
เกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและและชีวเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและอายุการ
เก็บรักษา วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว `
คุณภาพและมาตรฐาน วิธีตรวจสอบคุณภาพ 

Economically important cereals; structure and chemical composition; 
index and harvesting methods; physiological and biochemical change; 
factors affecting quality and shelf life; post-harvest practices;  methods of 
pest control after harvesting; quality and standard; quality inspection 
methods.  
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712 347 สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary) 

3(3-0-6) 

 หลักการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อน
และสารตกค้างในผลผลิตพืช การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อโรคและ
สิ่งเจือปนจากผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ข้อตกลงด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้า
เกษตรและอาหารระหว่างประเทศ 

Principles of safety crop production under sanitary and phytosanitary 
standard; inspection measures of agricultural commodity and food safety 
standard; residue and contaminant testing in plant products; risk assessment 
in safety to diseases and impurity from plant and animal products; agreement 
on the international standard and safety of agricultural commodity and food. 
 

712 348 การผลิตพืชเศรษฐกิจพื้นถิ่น  
(Locally Economic Crop Production) 

3(3-0-6) 

 การแบ่งชนิด  ความส าคัญของพืชเศรษฐกิจพ้ืนถิ่น  การวิเคราะห์ตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิต  การวางแผนการผลิต การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การเก็บ
เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ การจัด
จ าหน่าย 

Classification; importance of locally economic plants; analysis of 
domestic and international markets; factors and conditions involving the 
production; technology and productive innovation; production planning; 
planting and crop caring; pest management; harvesting and post-harvest 
management; quality standards for yield and products; distribution. 

 
712 349 ระบบการจัดการการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้  

(Zero Waste Agriculture Management System) 
3(2-3-4) 

 ประเภทของเสียทางการเกษตร  การจัดการทิ้งของเสียให้เหลือปริมาณน้อยที่สุด  
การใช้วัตถุดิบที่น ากลับมาแปรรูปใหม่ได้  การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เกษตรยั่งยืน  

Types of agricultural waste; minimizes residual waste management; raw 
material using for maximizes recycling; agricultural production for 
environment friendly; sustainable agriculture. 
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712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้  
(Plant Tissue Culture and Application) 

3(2-3-4) 

 ความหมาย สิ่งที่จ าเป็น และขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยง        ส่วนต่าง ๆ 
ของพืช พัฒนาการของชิ้นส่วนหลังการเพาะเลี้ยง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพ่ือการวิจัยด้านพืช 

Meaning, necessity, and procedures of tissue culture; media preparation 
for plant tissue culture; suitable condition for culture; plant propagation by 
explants culture technique; explant development after culture; application 
of tissue culture for plant research. 

 
712 352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 

(Economic Vegetable Crop Production) 
3(2-3-4) 

 ความส าคัญของพืชผักเศรษฐกิจ ประเภทของพืชผัก ปัจจัยการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 
นวัตกรรมการปลูกและการดูแล แหล่งปลูกทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ การขยายพันธุ์และผสม
พันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยและการใช้ลูกผสม โรคของพืชผักและการจัดการ 
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชผัก การตลาดและ
การจัดจ าหน่าย การน าเข้าและส่งออก 

Importance of economic vegetable; types of vegetables;  factors of 
vegetable production; Innovation of  planting and caring; important 
geographical area for vegetable production;  propagation and vegetable 
breeding; open-pollinated seed production and using of hybrid seeds; 
vegetable disease and management; harvesting; post-harvest management; 
processing for value added; marketing and distribution; importing and 
exporting. 
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712 353 นวัตกรรมพืชสมุนไพร  
(Innovation of Herbs)   

3(2-3-4) 

 ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ การแบ่ง
ประเภท การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสกัดสาร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมพืช
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ความงาม และการเกษตร การตลาดพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ 

History; local wisdoms of herbs and spices; classification; planting; caring; 
propagation; harvesting and post-harvest management; 
bioactive compounds; extraction and products innovation; innovation of 
herbs for health, beauty and agriculture; marketing of herbs and spices. 

 
712 361 พืชพลังงาน  

(Energy Plants) 
3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของพืชพลังงาน ชนิดของพืชพลังงาน ลักษณะทาง
การเกษตรของพืชพลังงาน ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการน าพืชแต่ละชนิดมา
ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงาน 

Meaning and significance of energy plants ; types of energy plants; 
agricultural characteristics of energy plants; feasibility and appropriateness 
of using each type of plants  as energy plants. 

 
712 381 เทคนิควิจัยทางพืช  

(Plant Research Techniques) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 203  สถิติทางการเกษตร  
การวางแผนการทดลองส าหรับการวิจัยทางพืช การวิเคราะห์และประมวลผลการ

ทดลอง กรณีศึกษา  
Experimental designs in plant research; analysis and assesment of the 

result from an experiment; case studies. 
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712 382 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
(Readiness Preparation for Training in the Enterprises) 

2(1-2-3) 

 การฝึกการพูดในที่สาธารณะและการท าหน้าที่ผู้ประสานงานในการประชุมกลุ่มย่อย 
การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การฝึกสัมภาษณ์งานและการเขียนโครงการ 
ทักษะวิชาชีพในการจัดการฟาร์ม การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice in public speaking and being coordinator in meeting;  resume 
and cover letters writing; practice in job interview and project writing; 
professional skills in farm management; use of computer and software for 
business management; professional ethics. 

 
712 383       กฎหมายการเกษตร 

(Agricultural Law)   
3(3-0-6)   

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ การจัดการปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดหาอาหารส าหรับการบริโภคของมนุษย์ กฎหมายการเกษตร
ที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรและผู้บริโภค กฎหมายการเกษตรที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับการผลิตและ
การจ าหน่ายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ   

The  law  governing  the  cultivation  of  various  crops, management of 
agricultural input and output to provide a food supply for human 
consumption; the law as it relates to agriculture is concerned with farmers 
and the consuming public; agricultural law is designed to ensure the efficient 
production and distribution of foods.    

 
712 391 สัมมนา  

(Seminar) 
1(0-2-1) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  

สัมมนาในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางพืชศาสตร์ 
Seminar on topics of current interest in plant sciences. 
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712 399 จุลนิพนธ์ 1 
(Senior Project I) 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 381 เทคนิควิจัยทางพืช  
เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  และน าเสนอ
โครงร่างงานวิจัยดังกล่าวต่อหน้าคณะกรรมการที่ควบคุม 

Writing of research proposal on topics of interest in crop production 
technology and present to supervising committee. 

 
712 411 สารควบคุมการเจริญเติบโตส าหรับการผลิตพืช 

(Plant Growth Regulator for  Crop Production) 
3(3-0-6) 

 ชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สาร
เรงการเจริญเติบโตใหมที่ยังไมจัดอยู ในกลุมของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
ประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืช การจัดการการผลิตพืช การจัดการศัตรูพืช และการควบคุม
การเจริญเติบโตหลังการเก็บเก่ียว 

Types and  physical and chemical characteristics of plant growth 
regulators; new growth accelerated substance excluded from group of plant 
growth regulators ;  util ity in plant propagation ; plant production 
management, pest management, and maturity control after postharvest. 

 
712 421 ปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

(Fertilizers and Organic Fertilizer Production) 
3(2-3-4) 

 ภาวะการใช้ปุ๋ยของโลกและประเทศไทย ความส าคัญและชนิดของปุ๋ย  กรรมวิธีใน
การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ การวิเคราะห์และการผสมปุ๋ย วิธีการให้ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ย
ให้เหมาะสมกับดินและพืช 

Current situation of fertilizer uses in the world and in Thailand; 
significance and types of fertilizers; production of non-organic and organic 
fertilizers; fertilizer analysis and mixing; fertilization methods and optimized 
fertilization based on soil properties and plant requirements. 
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712 431 โรคพืชวิทยา   
(Plant Pathology) 

3(2-3-4) 

 ความหมายของโรคพืช ประเภทของจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ลักษณะอาการโรคพืช 
กระบวนการเกิดโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม โรคพืชที่ส าคัญต่อ
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย หลักการและวิธีการจัดการโรคพืช 

Definition of plant diseases; types of microorganisms causing diseases 
in plant; symptoms of plant diseases; pathogenesis; plant diseases caused 
by improper environmental conditions; important diseases of economic 
plants in Thailand; principles and management  of plant diseases. 

 
712 441 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  

(Processing and Value Added of Agricultural Products) 
3(2-3-4) 

 การแปรรูปและการจัดการสินค้าเกษตร ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค เทคโนโลยี
และการจัดการมาใช้เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ระบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและแปรรูป การท านายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร   

Processing and management of agricultural commodities;  ready- to- 
eat vegetables and fruits;   technology and management used for value- 
adding in agricultural commodities;  systems and processes of product 
development; standards of agricultural  and processed products; laws 
related to agricultural product processing. 

 
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  

(Production of Economic Flowering and Ornamental Plants) 
3(2-3-4) 

 ความส าคัญของไมดอกและไมประดับ การจ าแนก การปลูก การขยายพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ การดูแลรักษาและการจัดการ การเก็บเกี่ยว คุณภาพและการคัดเกรด การ
น ามาใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่า โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไม้ดอก 
ฮอร์โมนที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ การน าเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้จัดการธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับ  การตลาดและแนวโนมการผลิต 

Importance of flower and ornamental plant; classification, cultivation, 
propagation, breeding, care and management, harvesting, quality  and 
grading; utilization; value addition; structure and physiological differentiation 
of flowering plants; hormones affecting degradation; use of post-harvest 
technology in managing flowering and ornamental plants business; 
marketing and production trends. 
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712 452 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
(Economic Mushroom Production) 

3(2-3-4) 

 ชีววิทยาและการจ าแนกเห็ด ความส าคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะเห็ด การผลิต
เชื้อเห็ด โรงเรือน ศัตรูเห็ดและการจัดการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและการตลาด 

Biological and classification of mushrooms; significance of mushrooms; 
techniques in mushroom production; production of mushroom culture; 
infrastructures for mushroom product ion;  mushroom pests and 
management; mushroom processing and marketing. 

 
712 453 การออกแบบและจัดสวน 

(Landscape Design and Gardening) 
3(2-3-4) 

 โครงสร้างและฐานรากของการจัดสวน การประดับและการตกแต่งสวน การเลือก
พรรณไม้ หลักศิลปะในการออกแบบ การใช้เครื่องมือและสัญลักษณ์ในการออกแบบ การ
ประเมินราคา ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษาสวน 

Structure and foundation of gardening, landscaping; plant selection; 
principles of landscape design; using instruments and plant symbols in 
designing; estimating cost; landscaping installation;  garden maintenance. 
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712 461 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์   
(Seed Technology) 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 201  ชีวเคมีทางการเกษตร 
อาจเรียนพร้อมกันได้  

ความส าคัญของเมล็ดพันธุ์พืช  โครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ การเจริญพัฒนาและการสุก
แก่ของเมล็ดพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทาง
เคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์  การเก็บเกี่ยวและข้อปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเสื่อมสภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสียหาย วิธีการเก็บรักษาและการจัดการเพ่ือ
ลดความเสียหาย การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ผลิตธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สถานภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ใน
ประเทศไทย 

Importance of seed; seed structure, growth, development and seed 
maturity; morphological changes of seed  and chemical composition; seed 
production;  harvesting and instructions for postharvest;  damage during 
storage, factors causing damage; seed storage and handling to reduce 
damage; seed certification; seed laws; use of technology to produce quality 
crops and seed complied with standards;  seed production status in 
Thailand. 

 
712 471 ธุรกิจการเกษตร 

(Agribusiness) 
3(3-0-6) 

 ระบบธุรกิจเกษตร ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร  ระบบการแปรรูปและเก็บรักษา
สินค้าเกษตร ระบบการค้า วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจเกษตรของประเทศไทย การวางแผน
และการจัดการกระจายสินค้าทางการเกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตร และการส่งออกสินค้าเกษตร 

Agribusiness systems; agricultural production factors;  systems of 
processing and storage of agricultural  products;   trading; methods of 
agribusiness value evaluation in Thailand; planning  and  distribution  of  
agricultural  products  from  producers  to consumers;  supply chain 
management of agricultural products and  export  systems  of agricultural 
products. 
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712 481 การจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
(Training for Agricultural Technology Transfer) 

3(2-3-4) 

 ความส าคัญ และหลักการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนรู้และ
การยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการติดต่อสื่อสาร และกระบวนการใช้สื่อส่งเสริม
การเกษตรเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและการด าเนินการ การน าเสนอ และ
การประเมินสรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Significance and principle of training in agricultural technology transfers; 
learning and adoption of agricultural innovation; principle of communication 
and methods of agricultural extension media uses for technology transfers; 
planning and execution; presentation and assessment of technology 
transfers. 

 
712 497 การฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  2 

(Practice in Crop Production Technology II) 
2(0-6-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการผลิตพืชระหว่างปิดภาคการศึกษา เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท ารายงานการปฏิบัติงานและการ
น าเสนอ  ให้ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ควบคุม 

A minimum of 90 hours practical training to enhance experience on 
plant  production during a semester break with written training report and 
presentation under approval from advisory committee. 

 
712 498 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 
9(0-27-0) 

 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานและท างานวิจัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 405 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่ง

รายงาน 
A minimum of 405 hours training and research, including  submission of 

a written report. 
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712 499 จุลนิพนธ์  2 
(Senior Project II) 

2(0-6-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  712 399 จุลนิพนธ์ 1  
เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

วิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  วิเคราะห์ผล เรียบเรียงเป็น
รูปเล่มด้วยวิธีเขียนตามหลักวิทยาศาสตร์สากล และน าเสนอผลงานดังกล่าวต่อหน้า
คณะกรรมการที่ควบคุม 

Research on topics of interest in crop production technology ; 
analysis, compile a report written with international scientific principles and 
present to supervising committee. 

 
 
 


