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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25570081101914 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
  ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Agribusiness 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Agribusiness) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Sc. (Agribusiness)   
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 135 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. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2562 วันที่  23 เดือน  เม.ย.  พ.ศ.  2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6 / 2562 วันที่  12 เดือน  มิ.ย.  พ.ศ.  2562 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  .... ............ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2564  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

อาชีพที่ผู้เรียนสามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้วแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้  
8.1 เจ้าของประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร 
8.2 นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจการเกษตรภาคเอกชน 
8.3 นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับ

งานธุรกิจการเกษตร 
8.4 นักธุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร 
8.5 นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ ด้านธุรกิจการเกษตร 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

9.1 นายอนันท์ เชาว์เครือ  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3099-00223-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)  
   วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540) 

9.2 นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ 
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3301-00552-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
         คุณวุฒิ  วท.ม. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547) 

คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2543) 

9.3 นางสาววิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-6699-00196-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์ ดร. 
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555)  
   วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
   วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 

9.4 นางสาวมธุรดา กีฬา 
     เลขประจ าตัวประชาชน  1-3499-00338-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ  วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 
   วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555) 

9.5 นายศรัณย์พงศ์ ทองเรือง  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-3499-00618-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ  วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ที่อยู่ 1 หมู่ 3 ต. สามพระยา อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี 76120 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 การวางแผนส าหรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้มีการน าสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต่าง ๆ ที่ส าคัญ มาใช้
ประกอบพิจารณาร่วมในการก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยได้พิจารณาจากการพัฒนาที่จ าเป็นส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยสามารถ
สรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน”  

11.1.2 การพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยมี
ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ 

1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท า ให้เกิด
สิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้ง
การเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เพ่ือการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

3) การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ
ฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคม
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ผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

5) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรแบบบูรณาการ 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

6) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

7) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

8) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้องทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้า

สู่สถานการณ์ไร้พรหมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการ
เปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้
และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มี
ความแข็งแกร่งในระดับโลก 

2) การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขาอุตสาหกรรม
และบริการใหม่ ๆ มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงาน แต่
ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก 
ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

3) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
รูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญที่ท าให้มีการบริโภค
สินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง 
ส าหรับคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า 



6 มคอ. 2 

 

และส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 

4) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทาง
หลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ส าหรับประเทศไทยฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้
ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ และยังมีปัญหามลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 

5) การเจริญเติบโตของภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุล
ของการพัฒนาในพ้ืนที่  

6) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562) 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 โดยสามารถสรุปภาพรวมเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้

จึงเป็นที่มาของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจ
การเกษตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยที่ได้ก าหนดไว้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ที่มีเป้าหมายในการสร้างทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี (Spin-off) ตามนโยบายในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ/ผู้สร้างงาน มีทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills รวมไปถึงการเป็นพลเมืองและพลโลก เป็น
การวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักของการปรับปรุงหลักสูตรนี้เพ่ือสนองตอบต่อ



7 มคอ. 2 

 

การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น โดยที่หลักสูตรได้มี
การก าหนดและวางกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (คือ การเรียนรู้ 3Rs 
+ 8Cs) เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  

12.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา ต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้
จึงเป็นที่มาของการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้าน
การบริหารธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่
จะปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Based Economy) ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) ที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท าให้ประเทศได้รับ
การพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (MIT) ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่ส าคัญของการปรับปรุง
หลักสูตรนี้ เพ่ือสนองตอบต่อการสร้างบัณฑิตเป็นทุนสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิด มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ตั้งแต่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้วางนโยบายและจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันมาถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรก็มีบทบาทที่ส าคัญหลักในการผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ตามพันธกิจหลักของสถาบันประกอบด้วย 

1) พันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองตอบต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้
ทั้งความรู้ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เพ่ือสนองตอบต่อตลาดแรงงานและ
สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น  

2) พันธกิจในการวิจัย ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และน าผล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 

3) พันธกิจในการบริการวิชาการ น าองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีบทบาทส่วนร่วมส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลผลิตภาพแรงงานและ



8 มคอ. 2 

 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผ่านการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 

4) พันธกิจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยเป็นพันธกิจที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อน
วัฒนธรรมและท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันของประเทศ
ไทยได้อย่างยั่งยืน และม่ันคง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 
ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับการบริหารธุรกิจ

การเกษตร และประยุกต์ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจการเกษตร ในการเป็นผู้ประกอบการและ
บุคลากรที่มีคุณภาพและจริยธรรมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเกษตร 

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 ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ การเตรียมความพร้อมคนในประเทศ โดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนั้นใน
บทบาทและพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคตข้างหน้า  

จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาในปัจจุบันทั้งในด้านโครงสร้างการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมีวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ขาดแคลนก าลังคนในวัยท างาน ประกอบกับความต้องการก าลังคนที่
จะท างาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง คนมีทักษะหลากหลายโดยเฉพาะทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
จ าเป็นอย่างมากต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี (Digital Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย ICT และ Internet of Things 
ส าหรับประเทศไทยกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีการค้าขายตามแนวตะเข็บชายแดนเขตเศรษฐกิจที่
ส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและการบริการต่าง ๆ ร่วมกับการให้ความส าคัญในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยค านึงถึง
ผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การบริหารจัดการในภาพรวมของระบบธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม 
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่ดีข้ึน 

การเกษตรเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของประเทศไทย และเป็นอาชีพหลักที่มีส่วนช่วย
ในการเสริมสร้างโครงสร้างและพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง จากความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของโลก
ในปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ พ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก นับเป็นโอกาส
ส าคัญของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลก แต่การที่ประเทศไทยจะสามารถผลิต
สินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกของประเทศที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้น มีความจ าเป็นต้องสร้างนักธุรกิจ
การเกษตร หรือผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตร ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านธุรกิจการเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถ และมีศักยภาพในการน าองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้านการบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นทุนทางสังคม เป็น
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ผู้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่คุณค่า สร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท า
ธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้
มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 และมีการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาและได้งานท าแล้ว โดยที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการในการร่วมพัฒนาบัณฑิตในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษา และได้รับ
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) กับหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มีคุณค่าเป็นอย่างมากต่อการน ามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรในครั้งนี้ โดยสรุป
ภาพรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรนี้ต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต
และการบริหารธุรกิจการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้คิดวิเคราะห์สร้างมูลค่าเพ่ิม เขียนแผนธุรกิจเพ่ือ
ตัดสินใจในการลงทุน รู้จักวิธีจัดการแก้ไขปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดได้ มีความเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ปรัชญา “ศิลป์และศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” 
และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะวิชา 
คือ ปรัชญา “รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม” และวิสัยทัศน์ “เป็นคณะวิชาชั้นน าด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรในระดับชาติ (10 อันดับแรกของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565)” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตรที่มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้านการบริหารธุรกิจการเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ โดยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาและความส าคัญของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ภายใต้สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ให้มีความรู้ ทักษะความสามารถ และทัศนคิตที่ดี ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกระดับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ การผลิตและการบริหารธุรกิจการเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้และคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ด้านการ
บริหารธุรกิจการเกษตรได้ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตร สามารถ
คิด ค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่างมีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมได้ 
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1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที ่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของ

ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

        

 PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น
ระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 
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ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

 หมวดวิชาเฉพาะ         

PLO10 สามารถเขียนระบุและอธิบาย
กระบวนการผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจได้ 

        

PLO11 สามารถเขียนระบุและอธิบาย
กระบวนการทางการตลาดและ
หลักการบริหารธุรกิจการเกษตรได้ 

        

PLO12 สามารถก าหนดและเลือกข้ันตอน
แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและอาหารได้  

        

PLO13 สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การลงทุน เพื่อเขียนและเลือกแผน
ธุรกิจการเกษตรได้ 

        

PLO14 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ
การเกษตร โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการธุรกิจการเกษตรที่ค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม และทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

        

PLO15 สามารถบูรณาการความรู้ด้านการ
ผลิต การตลาด และการ
บริหารธุรกิจการเกษตร เพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นผลงานทางธุรกิจ
การเกษตรตามหลักระเบียบวิธีวิจัย
ได้ 

        

PLO16 สามารถเขียนอธิบาย และน าเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
(หมวดวิชาเฉพาะ) 

10 11 12 13 14 15 16 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ การผลิตและการบริหารธุรกิจ
การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

       

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ 
และคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ด้านการ
บริหารธุรกิจการเกษตรได้ 

       

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจการเกษตร 
สามารถคิด ค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่าง
มีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคมได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่
เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. มีการประเมินหลักสูตรจากผูใ้ช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ปัจจุบนัอย่างสม่ าเสมอ 
2. น าข้อมูลการประเมินหลักสูตร
และความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการเพื่อ
มาพัฒนาหลักสูตร 

1. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
3. รายงานการประชุมจากผู้ใชบ้ัณฑิตและ
ศิษย์เก่า 
4. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับ
บัณฑิตในหลักสตูร 

2. แผนการส่งเสริมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้คณาจารย์มีการจดัการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย และเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ภายในระยะเวลา 5 ป ี

1. ส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการสอนให้
อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น เทคนิคการสอนโดยใช้วิธี 
Problem based- learning  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดหา
ส่งเสริมให้มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 และเน้นการเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. มคอ.3 และ มคอ.4  
2. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
3. มีกิจกรรมการอบรมที่เพิ่มพูนทักษะการสอน
ให้แก่อาจารย์ 
4. รายงานความพงึพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศทีส่นบัสนนุการเรียนรูด้้วยตนเอง 
5. รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์  
6. ผลประเมินการมสี่วนร่วมของผูเ้รียนในการ
จัดการเรียนการสอน กจิกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่พฒันาทกัษะการเรียนรู้ทัง้ 5 
ด้าน โดยเนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 
7. รายงานความพึงพอใจของกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่เน้นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และทักษะการพัฒนาการสอน
และการประเมินผลตามผลลัพท์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอน ส่งเสริมเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้แก่อาจารย์ โดยเน้นการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และผลลัพท์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

1. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
2. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนซึ่ง
สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน และผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตร 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทักษะ
การสอนของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน และผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของ
หลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา

ละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบที่ผ่านการพิจารณารายวิชาที่จ าเป็นจากที่ประชุมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย   เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 
ทั้งนี ้เป็นไปตามการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ าตาม

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากมีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ท าให้นักศึกษาใหม่ต้องปรับตัว เรียนรู้ จัดสรร
เวลาให้เหมาะสม 

2.3.2 ปัญหาระดับความรู้พ้ืนฐานบางรายวิชาไม่เท่ากัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ที่นักศึกษาแรกเข้ามามีพ้ืนฐานแตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษามาจากโรงเรียน/สถานศึกษาที่มี
ความพร้อมแตกต่างกัน 

2.3.3 ปัญหาขาดการวางแผนการเรียนไม่มีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน เนื่องจาก
นักศึกษาใหม่บางรายยังไม่มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อการเรียน ขาดการวางแผนในการเรียน จึงควรได้รับการ
แนะน าให้ค าปรึกษา 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ

สังคมการเรียนในมหาวิทยาลัย จัดให้ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนจัดสรรแบ่งเวลาในการเรียนการท า
กิจกรรม ให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการจัดให้รุ่นพ่ีได้พบปะ
แนะน าแนวทางท่ีดีแก่น้องใหม่ 

2.4.2 จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน เพ่ือเป็น
การปรับพื้นฐานของระดับความรู้ในวิชาต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันหรือ
สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ าที่หลักสูตรคาดหวังไว้ก่อนเริ่มศึกษาในหลักสูตรต่อไป โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์  

2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการแนะน าเส้นทาง
อาชีพงานและสายงานที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าในอนาคตและความส าเร็จในอาชีพงาน หลังจากเรียนส าเร็จ
จบจากหลักสูตรนี้ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักการก าหนดเป้าหมายของชีวิต และรู้จักการวางแผนในการเรียน
ของตนเองได้ด ี

2.4.4  จัดให้มีการก าหนดและมอบหมายหน้าที่ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการและคอยแนะน าการใช้ชีวิตในการเรียน ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาระหว่างที่เรียนจนสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ 

2.4.5 จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง การติดตามและ
รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงการจัดหาเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรร่วมกับทางคณะวิชาเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษา
ที่อยู่ในหลักสูตรแล้ว 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

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 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 2,600,000 5,200,000 7,800,000 10,400,000 10,400,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 780,000 1,560,000 2,340,000 3,120,000 3,120,000 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 260,000 520,000 780,000 1,040,000 1,040,000 
3. ทุนการศึกษา 130,000 260,000 390,000 520,000 520,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 780,000 1,560,000 2,340,000 3,120,000 3,120,000 

รวม (ก) 1,950,000 3,900,000 5,850,000 7,800,000 7,800,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 130,000 260,000 390,000 520,000 520,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 130,000 260,000 390,000 520,000 520,000 
รวม (ก) + (ข) 2,080,000 4,160,000 6,240,000 8,320,000 8,320,000 

จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 

2.7 ระบบการศึกษา 

               [ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

(2.1) วิชาแกน  36 หน่วยกิต 
(2.2) วิชาบังคับ  54 หน่วยกิต 
(2.3) วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
3.1.3 วิชา 

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  

หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ
สามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
700 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
714 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเกษตร 
เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้  
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
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3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 

เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา  
0 = กลุ่มวิชาแกน 
1 = กลุ่มวิชาธุรกิจการเกษตรทั่วไป 
2 = กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 
3 = กลุ่มวิชานวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 
4 = กลุ่มวิชาบริหารและพัฒนาธุรกิจการเกษตร 
5 = กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ 
6 = กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตสัตว์น้ า 
7 = กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตพืช 
8 = กลุ่มวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร 
9 = กลุ่มวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 

เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

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

บรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์
แล้วหารด้วย 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 ขึ้นไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่
เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะ
ได้รับผลการศึกษาเป็น 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 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 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) 

(1.2.2) กลุ่มวิชาภาษา 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 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 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 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) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
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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) 

(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 การตลาดและการเงินพื้นฐานส 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 99 หน่วยกิต 
(2.1) วิชาแกน  36 หน่วยกิต 

714 101 คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจการเกษตร 
(Mathematics for Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 
(Biology for Agriculture) 

 3(2-3-4) 

714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 
(Introduction to Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Economics) 

 3(3-0-6) 

714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(Commercial Crop Production) 

 2(1-2-3) 

714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 
(Commercial Livestock Production) 

 2(1-2-3) 

714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 
(Introduction to Agricultural Economics) 

 3(3-0-6) 

714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจการเกษตร 
(Accounting and Finance for Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 
(Human Resource Management and Agribusiness 
Organizations) 

 3(3-0-6) 

714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 
(Introduction to Agribusiness Information 
Systems) 

 3(2-3-4) 

714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
(Commercial Aquaculture Production) 

 2(1-2-3) 

714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 
(Applied Statistics in Agribusiness) 

 3(2-3-4) 

714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร 
(Laws for Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

(2.2) วิชาบังคับ  54 หน่วยกิต 
714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

(Agricultural Goods and Product Marketing) 
 3(3-0-6) 

714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 
(Supply Chain Management for Agribusiness) 

 3(3-0-6) 
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714 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจ
การเกษตร 
(English for Agribusiness Communication and 
Negotiation) 

 2(1-2-3) 

714 281 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(Post-Harvest Technology and Agricultural 
Product Processing) 

 3(2-3-4) 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 
(Quantitative Analysis in Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 
(Investment Project Analysis in Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 
(Reading and Writing English in Agribusiness) 

 2(1-2-3) 

714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 
(Modern Agribusiness Entrepreneur) 

 3(3-0-6) 

714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Farm Business Management) 

 3(3-0-6) 

714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร 
(Creative Innovation for Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness Strategies) 

 3(3-0-6) 

714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
(Research Methodology in Agribusiness) 

 3(2-3-4) 

714 392 สัมมนา 
(Seminar) 

 1(0-2-1) 

714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 
(International Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 412 นโยบายการเกษตร 
(Agricultural Policy) 

 3(3-0-6) 

714 421 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานและการสมัครงาน 
(English for Presentation and Job Application) 

 2(1-2-3) 

714 491 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problem) 

 2(0-6-0) 
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714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
(Readiness Preparation for Training in the 
Enterprises) 

 3(2-3-4) 

714 493 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

 6(0-18-0) 

(2.3) วิชาเลือก  เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
(2.3.1) กลุ่มวิชาบริหารและพัฒนาธุรกิจการเกษตร 

714 341 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
(Agricultural and Food Market Research) 

 3(3-0-6) 

714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร 
(Agribusiness Negotiation) 

 3(3-0-6) 

714 343 การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร 
(Risk Management in Agriculture) 

 3(3-0-6) 

714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน 
(Community Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 
(Culture and Agribusiness Administration in ASEAN) 

 3(3-0-6) 

714 346 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
(Agritourism Business) 

 3(3-0-6) 

714 347 เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอย่างยั่งยืน 
(Sufficient Economy and Sustainable Agriculture) 

 3(3-0-6) 

714 348 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร 
(Selected Topics in Agribusiness) 

 3(3-0-6) 

(2.3.2) กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ 
714 351 ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์ 

(Forage Crops Production Business) 
 3(3-0-6) 

714 352 ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 
(Animal Feed and Animal Medical Supplies 
Business) 

 3(3-0-6) 

714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 
(Livestock Production Technology and Industry) 

 3(3-0-6) 

714 354 ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกร 
(Poultry and Swine Industrial Business) 

 3(3-0-6) 
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714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ 
(Industry and Business of Dairy and Beef Cattle 
Production) 

 3(3-0-6) 

(2.3.3) กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตสัตว์น้ า 
714 361 ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 

(Commercial Fish Farming Business) 
 3(3-0-6) 

714 362 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 
(Commercial Shrimp Culture) 

 3(2-3-4) 

714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 
(Commercial Ornamental Fishes and Aquatic 
Plants) 

 3(2-3-4) 

714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
การเกษตร 
(Geographical Applications for Agriculture) 

 3(2-3-4) 

714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝั่ง 
(Business Management of Coastal Fisheries) 

 3(3-0-6) 

(2.3.4) กลุ่มวิชาธุรกิจการผลิตพืช 
714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 

(Agricultural Residue and Waste Management) 
 3(3-0-6) 

714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน 
(Tropical Orchard Business) 

 3(3-0-6) 

714 373 การจัดการพืชพลังงานอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Management of Energy Crops) 

 3(3-0-6) 

714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
(Business in Production Factors of Agricultural 
Goods) 

 3(3-0-6) 

714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
(Pest Control) 

 3(3-0-6) 

(2.3.5) กลุ่มวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร 
714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Packaging for Agricultural and Food 
Product) 

 3(3-0-6) 

714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
(Food Industry Business) 

 3(3-0-6) 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หรือรายวิชาของสถาบันอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเลือก ในหมวดวิชา
เฉพาะ จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะที่ประกอบด้วยกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกด้วย เพื่อ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิต 
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
 



31 มคอ. 2 

 

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) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

714 101 คณิตศาสตร์เพ่ือธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 
 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 2(1-2-3) 
SUXXX วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

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

714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น  3(2-3-4) 
714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
SUXXX วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 21 
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
714 281 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
714 xxx วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 18 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
714 392 สัมมนา 1(0-2-1) 
714 xxx วิชาเลือก 3 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 18 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
714 412 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
714 421 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานและการสมัครงาน 2(1-2-3) 
714 491 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0) 
714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 3(2-3-4) 

รวมจ านวน 13 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
รวมจ านวน 6 
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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 ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

 

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

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม
สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของ
นักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  
โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

 

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

วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ 
ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   
ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 

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

 

SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  

ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข  
กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  

การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและ
แสวงหาความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ 

 

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 

ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่
ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและ
โครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบอาหาร 
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอม
อาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงาน
และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  

ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม
จากปัจจัยของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 

 

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 

การตั้ งถิ่นฐานที่ สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิ เวศน์  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่
เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญใน
วรรณกรรม คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความ
เชื่อ ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 

มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
 
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และ
อาเซียน เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 

 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 

การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 

ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและ
การด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกัน
และกันและการอยู่ร่วมกัน 

 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 

การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับ
ผลกระทบต่อสังคมโลก 
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SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 

ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ 
การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย
ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่
ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน        
ในแต่ละวัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัย
ต่าง ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

 
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 

ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้
ในความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทาง
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 

ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น 
และการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  
วิเคราะห์กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของ
สารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 
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SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 

ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด 
ทักษะการคิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล 
การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ 
กรณีศึกษา 

 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์               
การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 3 

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 

การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์
น้ าใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย 
การจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้ พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา       
ความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
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SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก      
การสร้างความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   
การท างานและการด ารงชีวิต  

 
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์
พ้ืนฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม  
ในอนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและ
ความปลอดภัย 

 
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  
การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้า การ
ประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคาร
ส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การ
พัฒนาภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ     
มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและ         
การควบคุม และการจัดการความเครียด 
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SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อน
และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของ
แหล่งพลังงานทดแทน การเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

 

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 

ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน   
การแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิด
เชิงวิกฤตและแนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจ
ที่มาของข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

 

SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 

ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  

การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ  
การพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 

 

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 

การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ 
ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการ
ความเครียด ความส าคัญของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 

ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของ
สังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน 
พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 
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SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของ
โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ
เกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 
แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 

โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล 
วิธีการสร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era)  

เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU201 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  

วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผล

การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU202 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเ พ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้
ภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติ
และวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย 
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SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการ
สืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล 

 
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับ
ภาษาสัตว์  ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ 
รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และ
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ 
ส านวนและโครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 

 
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 

การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอ
ความคิด การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 

 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 

หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  
การเขียน จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้าง
และรูปประโยคง่าย ๆ 
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SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน 
ปริศนา ค าทาย สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิทานและการละเล่นกับสังคมและวัฒนธรรม 

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

ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และ
สังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 

 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย           
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่
การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่
นิยาม ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศ
ทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ 
และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีในปัจจุบัน 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและ
ความงามของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 

การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและ      
การสืบพันธุ์  พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 

 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบ
นิเวศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
ศิลปกรรม และมรดกโลก 

 
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 

ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร
และการแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 

บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม 
แบบต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม 
ประเด็นความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย 
เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย  
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SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและ
ผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 

 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต         
การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

 
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  

การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบ ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  

 
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
ติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขาย
และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง 
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SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 

ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี 
จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย 
ธุรกิจการบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามข้ันตอน การ
ท าความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่
อย่างสร้างสรรค์ 

 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 

นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ฐานข้อมูล ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมื อ
ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และ
ประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และ
อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร 
การท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ
ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีม
และการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น 
ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่น
และผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

 

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  

ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน 
การเกษตร การบ าบัดน้ าเสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

 

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน 
การหมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน      
การผลิตสิ่งทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม     
การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

 

SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้าน
การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน 
การพยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท า
ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ 
การท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบ
บริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Mathematics for Agribusiness) 

ระบบจ านวนจริงและการแก้สมการเบื้องต้น เลขดัชนี ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
เมตริกซ์และการแก้ระบบสมการ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อนุพันธ์ 
อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจการเกษตร 

 
714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Biology for Agriculture) 

หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับเซลล์ วิวัฒนาการ
ทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ 
โภชนาการ การล าเลียง การขับถ่าย นิเวศวิทยาเกษตร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

 
714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Agribusiness) 
ความส าคัญและบทบาทของธุรกิจการเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ระบบ

ย่อยของธุรกิจการเกษตรไทย ลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อย หลักการจัดการ
พ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจการเกษตรอย่างมีจริยธรรม และกรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 
714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics) 

ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุนการผลิตและรายได้ การก าหนดราคาผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ รัฐบาล
และการแทรกแซงตลาด รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ ตัวแปรที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการคลัง การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 

 (Commercial Crop Production) 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยและของโลก การวางแผนและการจัดการ

ระบบผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 
การควบคุมคุณภาพ การตลาดพืชเศรษฐกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการค้าพืชเศรษฐกิจ 
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714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 2(1-2-3) 
 (Commercial Livestock Production) 

ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทิศทางการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของใน
ประเทศและต่างประเทศ ชนิด ประเภทและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ มาตรฐานโรงเรือนและ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ วิธีการจัดการเลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจ  กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์เศรษฐกิจ 

 
714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agricultural Economics) 

ระบบเศรษฐกิจการเกษตรของไทย ลักษณะปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
ผลิตทางเกษตร ราคาผลผลิตการเกษตร สินเชื่อการเกษตร สถาบันการเกษตร การค้า
ผลผลิตการเกษตรระหว่างประเทศ นโยบายและการพัฒนาการเกษตรของไทย 

 
714 202 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Accounting and Finance for Agribusiness) 
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้น งบทดลอง งบบัญชีกระแสเงินสด งบดุล 

งบก าไรขาดทุน การจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ปัจจัยดอกเบี้ยเพ่ือการตัดสินใจ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ
จัดการธุรกิจการเกษตร 

 
714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Human Resource Management and Agribusiness Organizations) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรธุรกิจ

การเกษตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร และ
พฤติกรรมองค์กร แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและ
ผู้ประกอบการ 

 
714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 

 (Introduction to Agribusiness Information Systems) 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดท าระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 

ปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร การจัดการฐานข้อมูลในองค์การทางธุรกิจการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการสื่อสารทางด้านการธุรกิจการเกษตร 
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714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
 (Commercial Aquaculture Production) 

หลักและวิธีปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบ
การเลี้ยงแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การเลี้ยงในบ่อ การเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน การเลี้ยง
ในบ่อน้ าไหล เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่น ามาใช้ในการให้อาหาร การควบคุมคุณภาพน้ า 
การป้องกันโรค การเก็บเกี่ยวผลผลิต การบรรจุและขนส่ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

 
714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Applied Statistics in Agribusiness) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานส าหรับประชากรเดียว
และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 

 
714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Laws for Agribusiness) 
หลักกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีในการด าเนินธุรกิจการเกษตร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนและการแข่งขันทางการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ 

 
714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agricultural Goods and Product Marketing) 
แนวคิดและหลักการตลาดสินค้าเกษตร ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง

การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด  

 
714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Supply Chain Management for Agribusiness) 
การวางแผนด้านการจัดหา การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

เกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การบริหารห่วงโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานที ่
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714 221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
 (English for Agribusiness Communication and Negotiation) 

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางด้านธุรกิจการเกษตรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการเจรจาทางธุรกิจการเกษตร 

 
714 281 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 

 (Post-Harvest Technology and Agricultural Product Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชวีวิทยาทางการเกษตร 

ความส าคัญและหลักการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะโครงสร้างของ
ผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาคุณภาพ การวางแผนและการจัดการคุณภาพ 
ความส าคัญและการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ กรรมวิธีใน
การแปรรูปอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง การแช่เย็นและการแช่แข็ง ผลของ
วิธีการถนอมอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis in Agribusiness) 

การพัฒนาตัวแบบส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร โปรแกรมเชิงเส้น  
ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบข่ายงาน ตัวแบบเชิงปริมาณอ่ืน ๆ การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม 

 
714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Investment Project Analysis in Agribusiness) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจการเกษตร 

แนวคิดและการวิเคราะห์เพ่ือเลือกลงทุนในโครงการทางธุรกิจการเกษตร ขั้นตอน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุน การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การติดตามและประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา 

 
714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
 (Reading and Writing English in Agribusiness) 

หลักการอ่านภาษาอังกฤษในข่าว บทความ และงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
การหาหัวเรื่อง การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน การจับประเด็นส าคัญและรายละเอียดของ
เนื้อหา การเขียนสรุปความ เรียบเรียง และน าเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ 
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714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Agribusiness Entrepreneur) 

เทคนิคการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนและความคุ้มค่าของการลงทุนจัดตั้งธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ เลือกตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือการก่อตั้งกิจการ 

 

714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Farm Business Management) 

แนวคิดในการจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน ประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการเพ่ือใช้ในธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผนการท าธุรกิจฟาร์ม การวัด
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การจัดการทางการเงินของธุรกิจฟาร์ม การจัดการธุรกิจ
ฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 

 

714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Creative Innovation for Agribusiness) 

แนวคิดและการสร้างนวัตกรรมในวงการธุรกิจการเกษตร กระบวนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจการเกษตร ประยุกต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตรอย่างมีจริยธรรม 

 

714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Strategies) 

แนวคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ของธุรกิจการเกษตรในระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

 

714 341 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 (Agricultural and Food Market Research) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 

ความหมายและประเภทของการวิจัยตลาด ความส าคัญของการวิจัยตลาดสินค้า
เกษตรและอาหาร จริยธรรมในการท าวิจัยตลาด เครื่องมือในการวิจัยตลาดส าหรับธุรกิจ
การเกษตรและอาหาร  หลักการและขั้นตอนในการวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย 
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714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Negotiation) 

หลักการและกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร การสร้างกลยุทธ์ใน
การเจรจาต่อรองกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

 
714 343 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Risk Management in Agriculture) 

ลักษณะของความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจการเกษตร เครื่องมือในการจัดการ 
ความเสี่ยง การวัดและประเมินความเสี่ยง การประกันภัยพืชผล และกรณีศึกษาในธุรกิจ
การเกษตร 

 

714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Agribusiness) 

แนวคิดและรูปแบบการด าเนินธุรกิจการเกษตรชุมชน หลักการบริหารจัดการ 
การตลาดและการส่งเสริมความส าเร็จในวิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร
ชุมชนอย่างยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย บทบาทของธุรกิจการเกษตรชุมชนต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 

 
714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Culture and Agribusiness Administration in ASEAN) 

ทักษะภาษาท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม การด าเนินธุรกิจการเกษตรข้ามชาติที่ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

 

714 346 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agritourism Business) 

ความรู้พ้ืนฐานและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมและการเข้าชม
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลักการตลาดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

มีการศึกษานอกสถานที ่
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714 347 เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sufficient Economy and Sustainable Agriculture) 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรอย่างยั่งยืน การเกื้อกูลประโยชน์
ระหว่างกิจกรรมทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจ
การเกษตร 

 

714 348 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Agribusiness) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตรในระดับปริญญาตรี  
 

714 351  ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์  3(3-0-6) 
 (Forage Crops Production Business) 

พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญของประเทศไทยและโลก การวางแผนและการจัดการระบบ
ผลิตพืชอาหารสัตว์ ต้นทุนการผลิต การตลาด กรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

 

714 352  ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Feed and Animal Medical Supplies Business) 

ความส าคัญและการจ าแนกประเภทของอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจ
การผลิต การน าเข้าและส่งออกอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ การตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ นโยบายของรัฐและประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 

 
714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Livestock Production Technology and Industry) 

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ระบบการท าฟาร์มเชิง
การค้า อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางปศุสัตว์ การกระจายสินค้าและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตร
และปศุสัตว์ที่ดี การจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพ่ือสภาวะสิ่งแวดล้อมโลก 

 
714 354  ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกร  3(3-0-6) 
 (Poultry and Swine Industrial Business) 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกรของประเทศไทยและโลก กลยุทธ์ในการ
จัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ต้นทุนการผลิต การตลาด ระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตสัตว์ปีก
และสุกร กรณีศึกษาในธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
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714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ 3(3-0-6) 
 (Industry and Business of Dairy and Beef Cattle Production) 

การพัฒนาระบบการผลิตโคนมและโคเนื้อในประเทศไทย สายพันธุ์และการผสม
พันธุ์ของโคนมและโคเนื้อ อาหารและวิธีการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและควบคุมโรค 
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตโค ผลิตภัณฑ์และการตลาดในอุตสาหกรรมการผลิตโค 
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานสินค้าผลิตภัณฑ์จากโคนมและโคเนื้อ 

 

714 361  ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 (Commercial Fish Farming Business) 

พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การอนุบาล ระบบการเลี้ยง อาหารและการให้
อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ มาตรฐานฟาร์ม โรคและการป้องกัน การวางแผนการผลิต 
ต้นทุนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรมการผลิตปลาเศรษฐกิจครบวงจร และกรณีศึกษาใน
ธุรกิจการเกษตร 

 

714 362  การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
 (Commercial Shrimp Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และการ
อนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน ระบบการเลี้ยงและการจัดการ การเตรียมอาหารมีชีวิต ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง การควบคุมคุณภาพและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์กุ้งเพ่ือการส่งออก  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
 (Commercial Ornamental Fishes and Aquatic Plants) 

ความส าคัญของปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า ชนิดปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ า การ
เพาะพันธุ์และการอนุบาล ระบบการเลี้ยงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง การป้องกันและ
รักษาโรค การตลาดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ส าหรับการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geographical Applications for Agriculture) 

ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูล
อ้างอิงพิกัด ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่และการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาและโครงงาน 
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714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝั่ง 3(3-0-6) 
 (Business Management of Coastal Fisheries) 

แนวคิดพ้ืนฐานด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล การท าประมงชายฝั่ง
และสัตว์ทะเลชายฝั่งที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองทรัพยากรประมง การจัดการ
ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ปัญหาแรงงานประมงและการท าประมงผิดกฎหมาย และ
กรณีศึกษา 

 
714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Residue and Waste Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชวีวิทยาทางการเกษตร 

ประเด็นเกี่ยวกับของเสียทางการเกษตร มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ข้อบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการจัดการของเสียทาง
การเกษตรโดยใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคมี การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตรและพลังงานทดแทน  

มีการศึกษานอกสถานที ่
 

714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน 3(3-0-6) 
 (Tropical Orchard Business) 

ชนิดและการจัดการปลูกพืชสวนในพื้นที่ภูมิอากาศร้อนชื้น ความส าคัญของพืชสวน
เขตร้อนต่อเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจัดการธุรกิจพืช
สวนเขตร้อนเชิงการค้า 

 
714 373 การจัดการพืชพลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Management of Energy Crops) 

ชนิด การปลูก และการกระจายพ้ืนที่ปลูกของพืชพลังงาน ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานในเชิงธุรกิจ โดย
ค านึงถึงความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

 
714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 (Business in Production Factors of Agricultural Goods) 

ชนิดและประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรในธุรกิจเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลเกษตรและเวชภัณฑ์สัตว์ ระบบตลาด แนวทาง
บริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศไทย การน าเข้า
และส่งออก บทบาทของรัฐที่ส่งผลต่อธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
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714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Pest Control) 

วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 
ชนิดศัตรูพืชและสัตว์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชและสัตว์ การ

จัดการศัตรูพืชและสัตว์  
 

714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Packaging for Agricultural and Food Product) 

ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาด โลจิสติกส์ และ 
โซ่อุปทาน แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ฉลากสินค้า และ
กรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

 
714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industry Business) 

การจัดการวัตถุดิบ ระบบการผลิตและการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การตลาดและการเพ่ิมมูลค่าสินค้า ระบบการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร 

 
714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Research Methodology in Agribusiness) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร จรรยาบรรณของนักวิจัย การก าหนด
ปัญหา การออกแบบโครงการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย 

 
714 392 สัมมนา 1(0-2-1) 
 (Seminar) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
การค้นคว้าหาข้อมูลและเอกสารทางวิชาการที่สนใจทางธุรกิจการเกษตร การเขียน

เรียบเรียงเพ่ือจัดท าเอกสารสัมมนา การน าเสนอและอภิปรายต่อที่ประชุม 
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714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Agribusiness) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยน องค์กรการค้าระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร กลยุทธ์การค้าระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร  

 
714 412 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy) 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจการเกษตร ผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจต่อการเกษตรและธุรกิจการเกษตร และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

 
714 421 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานและการสมัครงาน 2(1-2-3) 
 (English for Presentation and Job Application) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการน าเสนองาน ทักษะและ
เทคนิคการน าเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และ
จดหมายสมัครงานอิเล็กทรอนิคส์ การใช้ภาษาในการสัมภาษณ์งาน 

 
714 491 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0) 
 (Special Problem) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
การวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล 

เตรียมรายงาน การน าเสนอผลการวิจัย 
 

714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 3(2-3-4) 
 (Readiness Preparation for Training in the Enterprises) 

ทักษะการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กร วัฒนธรรมในองค์กร การพูดในที่
สาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 
การเขียนโครงการวิจัย การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 (Co-operative Education) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา พร้อมส่งรายงานโครงการวิจัย และ

บันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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3.2 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/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร. อนันท์ เชาว์เครือ 

3-3099-00223-XX-X 
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)  
วท.ม. (สัตวศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540) 

15 17 

2 ผศ. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ 
รักษาศิริ 
3-3301-00552-XX-X 

วท.ม. (สัตวศาสตร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2547) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2543) 

15 17 

3 อ. ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ 
3-6699-00196-XX-X 

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555)  
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 

15 17 

4 อ. มธุรดา กีฬา 
1-3499-00338-XX-X 

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555) 

15 17 

5 อ. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง 
3-3499-00618-XX-X 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 

15 17 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน หลักสูตร

ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร. อนันท์ เชาว์เครือ 

3-3099-00223-XX-X 
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)  
วท.ม. (สัตวศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540) 

15 17 

2 ผศ. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ 
รักษาศิริ 
3-3301-00552-XX-X 

วท.ม. (สัตวศาสตร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2547) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2543) 

15 17 

3 อ. ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ 
3-6699-00196-XX-X 

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555)  
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 

15 17 

4 อ. มธุรดา กีฬา 
1-3499-00338-XX-X 

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555) 

15 17 

5 อ. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง 
3-3499-00618-XX-X 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 

15 17 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 จากผลการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต จากการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 ที่
ผ่านมา โดยภาพรวมพบว่า มีความต้องการให้บัณฑิตที่ศึกษาในหลักสูตรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่
การท างานจริง ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้จัดให้มีรายวิชา 714 493 สหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) เพ่ือ
รองรับกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้ได้คุณภาพตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของตลาดงานในอนาคตต่อไป  

โดยการลงทะเบียน รายวิชา 714 493 สหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ผ่านรายวิชา 714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับก่อน โดยที่รายวิชา 
714 493 สหกิจศึกษา จะเป็นการก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ต้องมีประสบการณ์ภาคสนามผ่านการ
ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ สถานประกอบการภายนอก ซึ่งจะต้องมีการ
จัดท าส่งรายงานโครงการวิจัย และบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และใช้ประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาด้วย ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามแล้ว ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร โดยใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรและทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ (PLO 14) 

(2)  เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามแล้ว ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านการ
ผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบ
วิธีวิจัยได ้(PLO 15) 

4.2 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย (ฝึกตลอดทั้งภาคการศึกษา) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

ฝึกทักษะ สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 120 วัน) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยได้มีการบรรยายกระบวนการท าวิจัยดังแสดงในรายละเอียดตาม 
รายวิชา 714 491 ปัญหาพิเศษ โดยจะเป็นการจัดกลุ่มนักศึกษาในการท าวิจัย กลุ่มละ ไม่เกิน 2 คน หรืออาจ
ท าเป็นรายบุคคลก็ได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมดูแลโครงงานหรือ
งานวิจัย)  อาจเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์ที่น่าสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา/ผู้ควบคุมดูแล มีการน าเสนอผลของโครงงานหรืองานวิจัยในรูปแบบรายงานและการน าเสนอด้วย
วาจา  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท างานโครงงานและ/หรืองานวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา  714 493  
สหกิจศึกษา ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ และ/หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงานและ/หรืองานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน
และ/หรืองานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และ/หรือท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1)  เมื่อสิ้นสุดการท าโครงงานหรืองานวิจัยแล้ว ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร โดยใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรและทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ (PLO 14) 

(2)  เมื่อสิ้นสุดการท าโครงงานหรืองานวิจัยแล้ว ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบวิธีวิจัย
ได้ (PLO 15) 

5.3 ช่วงเวลา 
(1)  รายวิชา 714 491 ปัญหาพิเศษ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น  
(2)  รายวิชา 714 493 สหกิจศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย (ฝึกตลอดทั้ง

ภาคการศึกษา)  
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

(1)  รายวิชา 714 491 ปัญหาพิเศษ จ านวน  2 หน่วยกิต 2(0-6-0)  
(2)  รายวิชา 714 493 สหกิจศึกษา จ านวน  6 หน่วยกิต 6(0-18-0)  

5.5 การเตรียมการ 
(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัย ให้กับนักศึกษาเป็นรายกลุ่มหรือเป็น

รายบุคคล เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องท่ีตนสนใจ 

(2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า ในการ
ด าเนินการท าวิจัย 

(3)  มีการก าหนดชั่วโมงเพ่ือให้ค าปรึกษา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานวิจัย 
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(4)  มีการจัดท าสรุปผลของโครงงานหรืองานวิจัยในรูปแบบรายงานและเตรียมการน าเสนอ
ด้วยวาจา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1)  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงานหรือโครงการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับรายวิชา

ปัญหาพิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา 
(2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ , 

อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา โดยท าการประเมิน
จากการสังเกตและจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

(3)  ประเมินจากรายงานและการน าเสนอรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
กรรมการสอบปัญหาพิเศษ รวมกันอย่างน้อย 2 คน, ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษาจะจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
เข้ารับฟังและประเมินผลของรายงานและการน าเสนอโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าว  

(4)  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษาจะจัดให้มี
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ออกนิเทศและประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม ณ 
สถานประกอบการ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรร่วมกับทางคณะวิชา ได้มีความมุ่งเน้นพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้มีขึ้นในตัวบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตรนี้ ประกอบไปด้วย 

1.1  สามารถเขียนระบุและอธิบายกระบวนการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ
ทางการตลาดและหลักการบริหารธุรกิจการเกษตรได้ 

1.2  สามารถก าหนดและเลือกขั้นตอนแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพ่ือเขียนและเลือกแผนธุรกิจการเกษตรได้ 

1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการธุรกิจการเกษตร และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.4  สามารถบูรณาการความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบวิธีวิจัยได ้

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. สามารถเขียนระบุและ

อธิบายกระบวนการผลิตพืช
และสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้ง
กระบวนการทางการตลาด
และหลักการบริหารธุรกิจ
การเกษตรได้ 
 

(1) ให้นักศึกษาเขียนระบุรายการ/ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการทางการตลาดและหลักการ
บริหารธุรกิจการเกษตร 

(2) ให้นักศึกษาบอกเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราว, ยกตัวอย่างที่จดจ าได้เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการทางการ
ตลาดและหลักการบริหารธุรกิจการเกษตร 

(3) ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และ
รวมทั้งกระบวนการทางการตลาดและหลักการบริหารธุรกิจการเกษตร 
จากการท ากิจกรรมและแบบทดสอบ เช่น การเขียนอธิบายความหมาย, 
การจับคู่ค าและความหมาย, การเขียนภาพประกอบหรือแผนผังสรุป, การ
ยกตัวอย่างบอกเล่าได้ 

2. สามารถก าหนดและเลือก
ขั้นตอนแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
และอาหาร รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การลงทุน เพ่ือเขียนและเลือก
แผนธุรกิจการเกษตรได้ 

(1) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและ
อาหาร แล้วให้นักศึกษาใช้หลักการทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ 
ลองคิดขั้นตอนแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร 
(งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(2) ยกตัวอย่างแผนธุรกิจการเกษตร แล้วให้นักศึกษาใช้หลักการบริหารธุรกิจ 
แจกแจงรายละเอียดเขียนแผนธุรกิจการเกษตร เขียนข้อเสนอแนะในการ
ตัดสินใจลงทุน (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 
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(3) ก าหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้นักศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน 

เขียนแผนธุรกิจการเกษตร เขียนข้อเสนอแนะในการตดัสินใจลงทุน แลว้
น าเสนออภิปรายเปรียบเทียบขอ้ดี/ข้อจ ากัด แต่ละแผน (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(4) การมอบหมายงาน ที่มีการก าหนด ปริมาณ/คุณภาพ ของงานที่
มอบหมายให้ท า เพ่ือพัฒนาทักษะผู้ประกอบการฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

3. วิเคราะห์ปัญหา และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ธุรกิจการเกษตร โดยใช้
หลักการบริหารจัดการธุรกิจ
การเกษตร และทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

(1) ยกตัวอย่างปัญหาธุรกิจการเกษตร แล้วให้นักศึกษาใช้หลักการบริหารจัดการ
ธุรกิจการเกษตร เขียนจ าแนกที่มาของปัญหาและสรุปความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(2) ก าหนดโจทย์ปัญหาแล้วให้นักศึกษาลองฝึกเขียนแจกแจงสาเหตุของปัญหา
และเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหา
แนวทางและเขียนข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร (งานกลุ่ม/
รายบุคคล) 

(3) การมอบหมายงาน ที่มีการก าหนด ปริมาณ/คุณภาพ ของงานที่มอบหมายให้
ท า เพ่ือพัฒนาทักษะผู้ประกอบการฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(4) ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ด้วยการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการจริง เรียนรู้และปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่
ถูกต้อง สามารถแจกแจงรายละเอียดและสรุปภาพรวม น าเสนอข้อมูล 
ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา/ด้านธุรกิจด้านการเกษตรได้ (รายบุคคล) 

(5) ให้นักศึกษาออกแบบและท าโครงงานหรืองานวิจัย (ในรายวิชาสหกิจศึกษา) 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จักการสืบค้นคัดเลือกข้อมูลผลดี/ผลเสียของวิธีการ
หรือขั้นตอน เพ่ือตัดสินใจวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การท าธุรกิจ
การเกษตร (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

4. บูรณาการความรู้ด้านการ
ผลิต การตลาด และการ
บริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจ
การเกษตร ตามหลักระเบียบ
วิธีวิจัยได ้

(1) การมอบหมายงาน ที่มีการก าหนด ปริมาณ/คุณภาพ ของงานที่
มอบหมายให้ท า เพ่ือพัฒนาทักษะผู้ประกอบการฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคม (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(2) ให้นักศึกษาออกแบบและท าโครงงานหรืองานวิจัย (ในรายวิชาปัญหา
พิเศษ) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จักการสืบค้นคัดเลือกข้อมูลผลดี/ผลเสียของ
วิธีการหรือข้ันตอน เพ่ือค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจ
การเกษตร (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 

(3) ให้นักศึกษาน าเสนอโครงงานหรืองานวิจัย (ในรายวิชาปัญหาพิเศษ) เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานโครงงานหรืองานวิจัย (งานกลุ่ม/รายบุคคล) 
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5. เขียนอธิบาย และน าเสนอ

ข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะภาษาอังกฤษได้ 

(1) ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) ให้นักศึกษาอ่านและเขียนอธิบายข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร โดยใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ   

(3) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะภาษาอังกฤษ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1: อธิบายความหมาย
และคุณค่าของศิลปะ
และการสร้างสรรค์ได้ 

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษาผลงาน
แนวคิด และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจคุณค่าและความ
งามของธรรมชาติ ศิลปะ และการ
สร้างสรรค ์

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การตอบค าถาม     
การน าเสนอผลงาน โดยให้
นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณค่า และ
ความงามของธรรมชาติ ศิลปะ 
และการสร้างสรรค์ และประเมิน
จากความถูกต้องครบถ้วน และ
ชัดเจนของการอธิบาย 

PLO2: อภิปรายความหมาย  
ของความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา
ต่างชาติ 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้
และความตระหนักด้านวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย 

3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรม เช่น 
ให้นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรม
ของชนชาติและภาษาต่าง ๆ และ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา 
การแสดงสีหน้าท่าทาง การแต่งกาย 
มารยาททางสังคม เป็นต้น และ
ประเมินจากความถูกต้อง 
ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO3: ระบุความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการ 
บูรณาการความรู้ การอภิปรายแนวคิดทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ  
การอธิบายทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การทัศนศึกษา
ดูงานสถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย การประเมิน
จากกิจกรรมกลุ่ม การแก้ไขปัญหา 
การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม
งาน การประเมินกระบวนการ 
รายงานการทัศนศึกษาดูงาน  

PLO4: มีทักษะการใช้ภาษา  
และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ใน
บริบทการสื่อสารที ่ 
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การสอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method) การสอน
แบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
จากกิจกรรม 

PLO5: เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ  
การสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์/เทคโนโลยี 
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และ

บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือ
สารสนเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ 
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
สังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบ
ข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการ
ประเมินผลงาน โดยประเมิน
ความสามารถในการระบุความ
ต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตาม
การใช้งานอย่างปลอดภัย  
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO6: แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองและ
การด าเนินชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Self-directed Learning) 
เพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทางกาย จิต 
ปัญญา และสังคม  

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบ
และวางแผนการเรียน  
ความรบัผิดชอบในการเรียนรู้  
การประเมินตนเอง การประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน 
และการประเมินท้ายภาคเรียน
ด้วยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
แฟ้มสะสมงาน หรือรายงานผล
การน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

PLO7: แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างาน 
เปนทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) หรือการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) เพ่ือส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูน าและผูตาม ความ
รับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาใน
หลากหลายสถานการณ์ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม  
การประเมินผลจากสถานการณ์จริง 
การประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณา 
จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

PLO8: ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได้ 

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) เน้น
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์
ผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ การ
สร้างผลผลิตและนวัตกรรม  

2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการในชั้น
เรียน เน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ความหมาย และสะท้อนความคิดด้าน
การสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ ทั้งนี้ 
การสร้างผลงานและการด าเนินโครงการ
สามารถท าได้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท า
ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการ 
ตั้งแต่การก าหนดหัวข้อ วางแผน 
ปฏิบัติ ทบทวน และน าเสนอ  
การสังเกตพฤติกรรม การท างาน
เป็นกลุ่ม การประเมินตนเอง  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน 
โดยประเมินจากความใหม่ของ
แนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ 
คุณค่าทางสุนทรียะ เป็นต้น 
 



72 มคอ. 2 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO9: คิดวิเคราะห์ วางแผน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือ 
แก้ไขปัญหา หรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรม
ได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร่วม  
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การประเมิน
กระบวนการ เช่น การวางแผนงาน 
การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา   
หรือการออกแบบนวัตกรรม       
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์
ปัญหาด้วยการวางแผนหรือใช้
นวัตกรรม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO10: สามารถเขียนระบุ
และอธิบายกระบวนการผลิต
พืชและสัตว์เศรษฐกิจได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง (Active learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration Method) การ
สอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า และการสังเกตพฤติกรรม 

PLO11: สามารถเขียนระบุ
และอธิบายกระบวนการ
ทางการตลาดและหลักการ
บริหารธุรกิจการเกษตรได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง (Active learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration Method) การ
สอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  

2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่า และการสังเกตพฤติกรรม 

PLO12: สามารถก าหนด
และเลือกข้ันตอนแนว
ทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าเกษตรและอาหารได้ 

1) การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ และการฝึกทักษะจากการ
ปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน 
การศึกษาดูงาน และกรณีศึกษา เป็นต้น 

2) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์
ผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ 
รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรและอาหาร  

การประเมินผลจากสถานการณ์
จริง การประเมินความสามารถ
ในการคัดเลือกแนวทางการ
เพ่ิมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร 
เช่น รูปแบบการแปรรูป การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
โดยพิจารณาจากการประเมิน
มูลค่าของผลิตภัณฑ์หลังการ 
แปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO13: สามารถวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน 
เพ่ือเขียนและเลือกแผนธุรกิจ
การเกษตรได้ 

1) การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ และการฝึกทักษะจากการ
ปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน 
การศึกษาดูงาน และกรณีศึกษา เป็นต้น 

2) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแก้ไข
ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งคิด
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน และ
การเขียนแผนธุรกิจการเกษตรอย่างเป็น
ระบบ 

การประเมินผลจากสถานการณ์
จริง การประเมินความสามารถ
ในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ
การเกษตร โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ใน
การลงทุน 

PLO14: สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร 
โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
ธุรกิจการเกษตรที่ค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม และ
ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

1) การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ Life Long 
Learning  (เช่น ทักษะการสืบคน้ ทักษะการ
น าเสนอ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น) 

2) การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ และการฝึกทักษะจากการ
ปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน 
และกรณีศึกษา เป็นต้น 

3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแก้ไข
ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งคิดออก
แบบอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการธุรกิจการเกษตร 

การประเมินผลจากสถานการณ์
จริง การประเมินความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
การเกษตร เช่น การจัดสรร
ทรัพยากรในการผลิต การ
จัดการฟาร์ม การก าหนดกลยุทธ์
การตลาดให้กับธุรกิจ โดย
พิจารณาจากแผนการลดต้นทุน
ให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO15: สามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด และการ
บริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อ
สร้างสรรค์เป็นผลงานทาง
ธุรกิจการเกษตรตามหลัก
ระเบียบวิธีวิจัยได ้

1) การประยุกต์ใช้การสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเน้นการบูรณา
การความรู้ และการฝึกทักษะจากการ
ปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน 
รวมทั้งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
และพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ เป็นต้น 

2) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแก้ไข
ปัญหา ฝึกการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งคิดออก
แบบอย่างเป็นระบบ  

การประเมินกระบวนการจัดท า
โครงการวิจัยสหกิจศึกษา และ
ปัญหาพิเศษ ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล การจัดท ารายงาน และ
การน าเสนอผลงานวิจัย รวมทั้ง
การสังเกตพฤติกรรม การท างาน
เป็นกลุ่ม การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
หรือกลุ่มงาน การประเมินผลงาน 

PLO16: สามารถเขียน
อธิบาย และน าเสนอข้อมูล
ทางธุรกิจการเกษตร ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะภาษาอังกฤษได้ 

1) การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ Life Long 
Learning (เช่น ทักษะการสืบคน้ ทักษะการ
น าเสนอดว้ยภาษาอังกฤษ ทักษะการท างาน
เป็นทีม เป็นต้น) 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง (Active learning) การสอนแบบ
สาธิต (Demonstration Method) การ
สอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation)  

3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี 

การประเมินความสามารถในการ
น าเสนอข้อมูล ด้วยการเลือกใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม ด้วย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
ทักษะภาคปฏิบัติ การสอบปาก
เปล่าด้วยภาษาอังกฤษ และการ
สังเกตพฤติกรรม 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

PLO1 อธิบายความหมายและคณุค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้       
PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้        
PLO3 ระบุความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ

เป็นผู้ประกอบการได ้
      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสือ่สารได้ตรงตามวตัถุประสงค์ในบริบทการสื่อสาร 
ที่หลากหลาย 

      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถปุระสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

      

PLO6 แสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และน าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาตนเองและการ
ด าเนินชีวิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
มีระเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสรา้งผลงานหรือด าเนินโครงการได้       
PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือเพื่อออกแบบ

นวัตกรรมได ้
      

  



 

 

78 
มคอ. 2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

                           ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
การเป็น

ผู้ประกอบการ
ทางด้านธุรกิจ
การเกษตร 

PLO10 สามารถเขียนระบุและอธบิายกระบวนการผลิตพืชและสตัว์เศรษฐกิจได้       

PLO11 สามารถเขียนระบุและอธบิายกระบวนการทางการตลาดและหลักการ
บริหารธรุกิจการเกษตรได ้

      

PLO12 สามารถก าหนดและเลือกแนวทางการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสินค้าเกษตรและ
อาหารได ้

      

PLO13 สามารถวิเคราะห์ความเปน็ไปได้ในการลงทุน เพื่อเขียนและเลือกแผนธรุกิจ
การเกษตรได ้

      

PLO14 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจการเกษตร โดย
ใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรที่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

      

PLO15 สามารถบูรณาการความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร 
เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานทางธุรกิจการเกษตรตามหลักระเบียบวิธีวิจัยได้ 

      

PLO16 สามารถเขียนอธิบาย และน าเสนอข้อมลูทางธุรกิจการเกษตร ด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษได้ 

      



 

 

79 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU101  ศิลปะศิลปากร                 

SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์                

SU110  มนุษย์กับการสรา้งสรรค์                 

SU111  บ้าน                

SU112  ความสุข                 

SU113  การตั้งค าถามและวิธีการ                

SU114  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ                 

SU116  ศิลปะสมยัใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย                 

SU117  ศิลปะกับวฒันธรรมทางการเห็น                 

SU118  สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                 

SU119  การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                 

SU120  ไทยศึกษา                 

SU121  วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU122  สมาธิเชิงประยุกต ์                 

SU123  วิถีชีวิตในสังคมพหุวฒันธรรม                 

SU124  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั                

SU125  มนุษย์กับการคิด                

SU126  ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน                 

SU127  กระบวนการเรียนรู้ระบบสญัลักษณ์ในศตวรรษที่ 21                 

SU128  การตีความทางศิลปะ                

SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ                

SU130  การพัฒนาการคิด                

SU131  การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น                

SU132  โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3                

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน                 

SU134  ความรอบรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

                

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต                 

SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์                 

SU138  ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวนั                 

SU139  การพัฒนาภาวะผู้น า                 

SU140  เทคโนโลยพีลังงานทดแทน                 

SU141  การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์                

SU142  ดนตรีอาเซียน                 

SU143  สุนทรียภาพแห่งการฟงั                 

SU144  สมาธิในชีวิตประจ าวนั                 

SU145  สังคมและวฒันธรรมไทย                 

SU146  โครงการพระราชด าร ิ                

SU147  ภาพและเสียงดิจิทัล                

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจทิัล                 

SU202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ                 

SU203  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์                 

SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน้                 

SU211  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม                

SU213  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชวีิต                 

SU214  ภาษาจนีเพื่ออาชีพ                 

SU215  นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน                

SU301  พลเมืองตื่นรู ้                 

SU310  การอนุรักษ์และการจดัการมรดกทางวัฒนธรรม                 

SU311  งานสร้างสรรค์และนวตักรรมในศตวรรษที่ 21                 

SU312  เพศสภาพและเพศวิถ ี                 

SU313  ธรรมชาติวิจักษ์                 

SU314  รักษ์นก                 

SU315  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม                 

SU316  โลกของจุลินทรีย์                

SU317  อินเทอร์เน็ตสีขาว                

SU318  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                 

SU319  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

                



 

 

83 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม                 

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                 

SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง                

SU323  จิตสาธารณะ                 

SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม                

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ                

SU410  การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ                

SU411  การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ                

SU412  เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต                 

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ                

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต                

SU415  การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ                 

SU416  ธุรกิจดิจิทัล                 

714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร                 

714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร                 

714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                 

714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ                 

714 106 การผลิตปศสุัตว์เชิงธุรกิจ                 

714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น                 

714 202 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการเกษตร                 

714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจ
การเกษตร 

                

714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น                 

714 205 การผลิตสัตวน์้ าเศรษฐกิจ                 

714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร                 

714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร                 

714 211 การตลาดสนิค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                 

714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร                 

714 221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเจรจาทาง
ธุรกิจการเกษตร 

                

714 281 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป
สินค้าเกษตร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร                 

714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจ
การเกษตร 

                

714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
การเกษตร 

                

714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่                 

714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยนื                 

714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร                 

714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร                 

714 341 การวิจัยตลาดสินคา้เกษตรและอาหาร                 

714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร                 

714 343 การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร                 

714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน                 

714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรใน
อาเซียน 

                

714 346 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร                 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

714 347 เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

                

714 348 เร่ืองคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร                 

714 351 ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว ์                 

714 352 ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์                 

714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศสุัตว์                 

714 354 ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสกุร                 

714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ                 

714 361 ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ                 

714 362 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ                 

714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชงิ
ธุรกิจ 

                

714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์
ส าหรับการเกษตร 

                

714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝัง่                 

714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทาง
การเกษตร 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน                 

714 373 การจัดการพืชพลงังานอย่างยัง่ยืน                 

714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินคา้เกษตร                 

714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว ์                 

714 381 บรรจุภัณฑ์สินคา้เกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน                 

714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร                 

714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร                 

714 392 สัมมนา                 

714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ                 

714 412 นโยบายการเกษตร                 

714 421 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานและการ
สมัครงาน 

                

714 491 ปัญหาพิเศษ                 

714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ                 

714 493 สหกิจศึกษา                 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล 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 

ชั้นปีที่ 1                   

SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                

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

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

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ

3(2-2-5)  U  Ap             

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

3(3-0-6)  U  Ap Ap            

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

SU401 ความเป็นผูป้ระกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap            
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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 

714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
การเกษตร 

3(3-0-6)          U U      

714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4)          R       

714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)           U      

714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)           U      

714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(1-2-3)          U       

714 106 การผลิตปศสุัตว์เชิงธุรกิจ 2(1-2-3)          U       

ชั้นปีที่ 2                  

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

714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)           U      

714 202 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจ
การเกษตร 

3(3-0-6)           U      

714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และองค์กรธุรกิจการเกษตร 

3(3-0-6)           U      
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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 

714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การเกษตรเบื้องต้น 

3(2-3-4)          U U     U 

714 205 การผลิตสัตวน์้ าเศรษฐกิจ 2(1-2-3)          U       

714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจ
การเกษตร 

3(2-3-4)           U      

714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจ
การเกษตร 

3(3-0-6)           R      

714 211 การตลาดสนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

3(3-0-6)           U      

714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับ
ธุรกิจการเกษตร 

3(3-0-6)            Ap     

714 221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเจรจาทางธุรกิจ
การเกษตร 

2(1-2-3)                U 

714 281 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
และการแปรรูปสนิค้าเกษตร 

3(2-3-4)            Ap     
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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 

ชั้นปีที่ 3                  

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจการเกษตร 

3(3-0-6)              An   

714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุน
ทางธุรกิจการเกษตร 

3(3-0-6)             An    

714 321 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
การเกษตร 

2(1-2-3)                U 

714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรรุ่นใหม่ 

3(3-0-6)            Ap An An   

714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่าง
ยั่งยืน 

3(3-0-6)             An An   

714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ธุรกิจการเกษตร 

3(3-0-6)            An     

714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)             An    



 

 

92 
มคอ. 2 

 
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 

714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร 

3(2-3-4)               Ap  

714 392 สัมมนา 1(0-2-1)               An  

ชั้นปีที่ 4                  

714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

3(3-0-6)              An   

714 412 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6)             An    

714 421 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
งานและการสมัครงาน 

2(1-2-3)                U 

714 491 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0)               An  

714 492 การเตรียมความพร้อมสู่
สถานประกอบการ 

3(2-3-4)               Ap  

714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)              An An  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา

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

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้จัดกระบวนการประเมินผลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการประเมินผลนักศึกษาของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ที่  5 
ประกอบด้วย 

(1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร
ว่าได้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) ซึ่งจะได้มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุง
พัฒนาในรอบถัดไป  

(2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ของแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งได้
ระบุถึง ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะท าการประเมินผล , วิธีการที่จะใช้ประเมินผล, หลักเกณฑ์องค์ประกอบใน
การวัดประเมินผล, การแจกแจงคะแนนหรือค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอดสื่อสาร
ให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) 
และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
รายวิชา (CLOs) 

(3)  วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้
คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผล
นักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใข้เป็น
วิธีการวัด/มาตรวัด ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่
ก าหนดไว้ 

(4) มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในช่วง
ระหว่างการเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้มหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของ
หลักสูตรก่อนจบการศึกษา 

(5) มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์/
ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่
ได้ก าหนดไว้ 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านเป็นอย่างน้อย และสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการ ประกอบด้วย 

3.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1)  การทวนสอบข้อสอบของแต่ละรายวิชา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่

ตรวจสอบข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และการก าหนดสัดส่วน
คะแนนและวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือเป็นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการ 

(2)  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ โดยการจัดให้
มีการทดสอบระหว่างเรียน และมีการสุ่มทบทวนความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

(3)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ท าโดยการสุ่มให้นักศึกษาในหลักสูตรมาท าการน าเสนอ
ภาพรวม เพ่ือเป็นการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังจากที่สิ้นสุดการเรียนแล้ว 

(4)  ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือท าการทบทวน
และสรุปของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาใน
หลักสูตรต่อไป 

3.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตร คือ 

(1)  ผลสัมฤทธิ์ของภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาในหลักสูตร ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2)  ผลสัมฤทธิ์จากการส ารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิต โดยตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้
จากการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินโดยสถานศึกษาอ่ืน ในความพึงพอใจที่
มีต่อ ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 
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(4)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากผลการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมิน
หลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต ากว่า 2.00  
และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  

2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

และข้อก าหนดเพ่ิมเติมของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรส าหรับการจบหลักสูตรเป็น
ดังนี้ 

4.1  สอบได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต และ  
4.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00  และ 
4.3  สอบได้ค่าระดับเฉลี ่ยสะสมของทุกรายวิชาบังคับและวิชา เลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การพัฒนาคณาจารย์ (AUN-QA เกณฑ์ที่ 6) 
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดกระบวนการพัฒนาคณาจารย์โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือ

เกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีกระบวนการ
การพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตรตาม AUN-QA เกณฑ์ท่ี 6 (Academic Staff Quality) ประกอบด้วย 

(1)  จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์และคุณภาพคณาจารย์ จัดให้
มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการทดแทนจ านวนที่ขาดแคลน, การ
พัฒนาเติมเต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ, 
พัฒนาด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจของคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของคณาจารย์
ต่อนักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน (Workload / 
Teaching Load) เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการพัฒนาคณาจารย์
ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 

(3) การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนด
คุณสมบัติ, จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ, สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของ
ผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกับทางคณะวิชา เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

(4) สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะเข้ามา
สอนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มีการ
ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานอาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร 
เป็นต้น 

(5) การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของ
อาจารย์ในหลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้  ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะ
ความต้องการของหลักสูตรในการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการที่แท้จริงของหลักสูตรต่อไป 

(6) การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้มีการ
ใช้ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล, การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของ
คณาจารย์ในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย 
และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 
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(7)  กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ในหลักสูตร ได้มี
การจัดให้มีการติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรที่ได้ ผลิต / สร้างสรรค์ / 
เผยแพร่ แล้วได้รับการอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ โดยข้อมูลจะถูกส่งให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ท าการบริหารจัดการกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมทางด้าน
กิจกรรมการวิจัย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(CLOs) ในรายวิชาที่อาจารย์ใหม่ได้รับผิดชอบ 

2.2 ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  รายละเอียดหลักสูตร ซึ่ งแสดงถึงปรัชญา 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้แก่
อาจารย์ใหม่เพ่ือได้น าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีต่อไปในการพัฒนาคุณภาพ 

2.3 ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์และอาจารย์พิเศษ 

 
3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน  

3.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
(1)  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การ

วัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี  
(2)  การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมนอกสถาบัน 
(3)  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ระหว่างอาจารย์ในคณะ 
3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ และได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยทั้งนี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร ได้จัด
กระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยใช้หลักเกณฑ์ 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 และ
ตารางที่ 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, โครงสร้างของหน่ายกิต, ชื่อหลักสูตร, ผลการเรียนรู้คาดหวัง
ของหลักสูตร, คุณสมบัติการรับเข้าเรียน เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ.2 โดยที่มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับการยืนยันจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือ เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตร เป็นต้น 

(2)  มีการก าหนดให้แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นในข้อก าหนดของรายวิชา 
เช่น ชื่อวิชา, รายวิชาบังคับก่อน, ผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา, มีการแสดงวิธีการเรียน การสอน การ
ก าหนดสัดส่วนคะแนน, เกณฑ์ในการวัดประเมินผล และวันที่ได้ปรับปรุงแก้ ไขล่าสุด เป็นต้น ซึ่งมีความ
สอดคล้องตรงกันกับที่แสดงไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  โดยที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่ใช้จริง โดยได้รับ
การยืนยันจากหลักสูตร 

(3)  มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลของรายละเอียดและข้อก าหนดต่าง  ๆ 
ของหลักสูตร (Programme Specification) และรายวิชา (Course Specification) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร (Stakeholder) สามารถเข้าถึงหรือรับทราบได้ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การแสดงให้เห็นใน
เว็บเพจของหลักสูตรในคณะวิขา, การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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1.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
(1)  มีการก าหนดให้การออกแบบและจัดท าหลักสูตร มาจากผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ที่

ถูกก าหนดขึ้นมาได้มาจากการท า Gap analysis เพ่ือวิเคราะห์หาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร (Stakeholder Need) โดยที่มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
หลักสูตร โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ตาราง
ที่ 1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(2)  มีการจัดท าออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้สอดล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ผลการเรียนรู้คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร  

(3)  มีการจัดท าออกแบบหลักสูตรและการออกแบบสร้างรายวิขาในหลักสูตร เพ่ือให้มี
รูปแบบที่เป็นเหตุผล, มีความเป็นล าดับ, มีการผสมผสานกัน โดยที่มีความถูกต้องตามสาระของหลักสูตร ซึ่ง
ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล โดยได้แสดง
รายละเอียดไว้ใน ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และทางหลักสูตรได้มีการ
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดในแต่ละรอบของการ
ประเมินผลนักศึกษา ซึ่งจะมีการรายงานไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และรายงาน
ใน มคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาสาระของเนื้อหาการสอน
ในรายวิชาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยต่อไป 

1.4 แนวทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Approach) 
(1)  มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลรายละเอียดปรัชญาการศึกษาของ

หลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (Stakeholder) สามารถเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและรับทราบตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดท าหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการเผยแพร่และสื่อสาร
ผ่านช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ เช่น เช่น การแสดงให้เห็นในเว็บเพจของหลักสูตรในคณะวิขา, การจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเช้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

(2)  มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่ถูกสร้างและก าหนดขึ้นมาให้บรรลุตาม
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการออกแบบรายวิชาและหลักสูตร
ด้วยหลักการ Backward Curriculum Design โดยการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร แล้วน ามาก าหนดเป็นผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ต้องมีเนื้อหาความรู้ทั้งแบบ
ทั่วไปและความรู้เฉพาะทาง, ทักษะความสามารถ และ/หรือ รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจของผู้เรียน 
จึงเป็นที่มาของการออกแบบสร้างรายวิชาในหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)  และ
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ก าหนดเป็นโครงสร้างของหลักสูตร รวมถึงการก าหนดระดับการพัฒนาเป็นแผนการเรียนตั้งแต่ระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง ตามล าดับ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงรายละเอียดไว้ใน 
มคอ.2 หมวดที่ 2 และ หมวดที่ 4 ตามล าดับ และเป็นแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของแต่ละ
รายวิชา (CLOs) ซึ่งจะระบุแสดงรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.4 เกี่ยวกับแนวทางการสอนและการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชาต่อไป 

(3)  มีการก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการมีส่ วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมระหว่างการเรียน (Active Learning) และการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) ซึ่งได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล โดยได้แสดงรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับกลยุทธ์
การสอน และกลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผล และมีการก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท าการสรุปผลและปรับปรุงกระบวนการ
ก าหนดแนวทางการสอนและการเรียนรู้ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้
ความคาดหวังของหลักสูตรได้ต่อไป 

1.5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment) 
(1)  การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามารถของนักศึกษาที่เรียนใน

หลักสูตรว่าได้บรรลุตามเป้มหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) ซึ่งจะได้มีการสรุปและรายงานผลเพ่ือประเมินคุณภาพของการ
ประเมินผลนักศึกษาและปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป  

(2)  การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยก าหนดให้ก่อนเริ่มการเรียนการสอนต้องมีการชี้แจงอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ 
ซึ่งได้ระบุถึง ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะท าการประเมินผล, วิธีการที่จะใช้ประเมินผล, หลักเกณฑ์องค์ประกอบ
ในการวัดประเมินผล, การแจกแจงคะแนนหรือค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องอธิบายถ่ายทอด
สื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่งการให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ 
(Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชา (CLOs) 

(3)  วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใข้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการจัดแบ่ง
การให้คะแนนตามช่วงของความรู้ความสามารถ (Rubrics) และการแบ่งเกรดคะแนนที่จะได้รับในการวัด
ประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและ
สามารถใช้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด ในการประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
รายวิชาที่ก าหนดไว้ 

(4)  มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้กลับไป (Feedback) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่
ในช่วงระหว่างการเรียนในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร (CLOs และ PLOs) และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 
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(5)  มีการจัดช่องทางและแสดงขั้นตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธิ์
อุทธรณ์/ร้องเรียน ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดและประกาศไว้ 

1.6 คุณภาพบุคลากรทางวิชาการ (Academic Staff Quality) 
(1)  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาคณาจารย์

และคุณภาพคณาจารย์ จัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังของหลักสูตร โดยพิจารณาถึงอัตราการ
ทดแทนจ านวนที่ขาดแคลน, การพัฒนาเติมเต็มความพร้อมของคณาจารย์ตามความต้องการพัฒนาหลักสูตร 
ทั้งในด้านการพัฒนาทางวิชาการ, พัฒนาด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการให้บริการของหลักสูตรแก่ชุมชน
และสังคม ตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 

(2)  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ของหลักสูตร จัดให้มีการคิดค านวณสัดส่วนของ
คณาจารย์ต่อนักศึกษา (Staff-to-student ratio) โดยคิดเป็นค่า FTES และการคิดค านวณค่าภาระงาน 
(Workload / Teaching Load) เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาใช้บริหารจัดการการ
พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพ ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม 
ตามพันธกิจต่อไป 

(3)  การสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์เข้ามาประจ าในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติ, จรรยาบรรณและความเป็นอิสระทางวิชาการ, สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งสิทธิ์และ
หน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในหลักสูตร โดยทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมร่วมกันของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับทางคณะวิชา เพ่ือจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

(4)  สมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ที่จะ
เข้ามาสอนและปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก เช่น ทักษะการสอน ซึ่งหลักสูตรจึงได้มี
การก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานอาจารย์ประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะอาจารย์ในหลักสูตร 
เป็นต้น 

(5)  การฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะของ
อาจารย์ในหลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาถึงสมรรถนะ
ความต้องการของหลักสูตรในการส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความ
ต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร 

(6)  การบริหารจัดการคณาจารย์ในหลักสูตร (Performance management) ได้มีการจัดให้
มีการใช้ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีการตั้งรางวัล, การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิดการท างานที่ดีขึ้นของ
คณาจารย์ในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการ, การวิจัย 
และการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ตามพันธกิจต่อไป 
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(7)  กิจกรรมวิจัยทั้งในรูปแบบของชนิดและจ านวนของกิจกรรมวิจัยโดยคณาจารย์ใน
หลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการติดตามวัดประเมินผลของกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตร ที่ได้ผลิต / 
สร้างสรรค์ / เผยแพร่ออกไป แล้วได้รับการอ้างอิงหรือถูกใช้ประโยชน์ต่อ และการบริหารจัดการกิจกรรมวิจัย
ของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมไปถึงการจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมทางด้านกิจกรรมการวิจัย ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น    

1.7 คุณภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
(1)  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งมีฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่ ห้องสมุดและการสืบค้น, ห้องปฏิบัติการและทดลองวิจัย, ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
รวมไปถึงทางด้านสนับสนุนการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นต้น โดยจัดให้มีการวิเคราะห์จัดท าแผน
อัตราก าลังและสมรรถนะที่จ าเป็น/ความต้องการส าหรับการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทั้งทางวิชาการและ
การวิจัยตามพันธกิจ 

(2)  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพื่อมาปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนา
ของหลักสูตร ได้มีการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติ, ก าหนดสมรรถนะท่ีต้องการ, สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการ
แจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยทั้งนี้
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับทางคณะวิชา เพ่ือเสนอความต้องการของหลักสูตรใน
การก าหนดรายละเอียดจัดท าประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในการสรรหาและการ
คัดเลือกต่อไป  

(3)  สมรรถนะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ได้จัดให้มีการก าหนด
สมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ และจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงสมารถนะของ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทดแทนงานกันได้ ทั้งนี้ได้
ก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์การประเมินภาระงานของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนประจ าทุกรอบ 6 เดือน เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและใช้ปรับปรุงพัฒนาใน
รอบถัดไป 

(4)  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร ว่ามีความต้องการหรือขาดสมรรถนะใดบ้างเพ่ือที่จะพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุได้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร ทั้งนี้
ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาถึงสมรรถนะความต้องการของหลักสูตรในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตร 

(5)  การบริหารจัดการบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร (Performance management) 
ได้มีการจัดให้มีการใช้ระบบประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร 
โดยมีการตั้งรางวัล, การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเกื้อหนุนก่อนให้เกิด
การท างานที่ดีขึ้นของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านวิชาการและด้านการวิจัยตามพันธกิจของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ได้ต่อไป 
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1.8 การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา (Student Quality and Support) 
(1)  นโยบายการรับและเกณฑ์การรับนักศึกษา ได้มีการก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ 

ให้ครอบคลุมและมีความถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบถามย้อนกลับได้ และมีรายละเอียดข้อความที่เป็น
ปัจจุบันผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วโดยสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีการจัดท าประกาศและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและผู้ที่สนใจสามารถจะสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรได้  

(2)  วิธีการรับและการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเข้ามาเรียนศึกษาในหลักสูตรได้ดังแสดงใน มคอ.2 หมวดที่ 3 หัวข้อที่ 2 การด าเนินการหลักสูตร 
และได้มีการทบทวนในทุกรอบปีการศึกษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของการรับและคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเพ่ือพัฒนาต่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้
คาดหวังของหลักสูตรต่อไป จึงได้มีการจัดท าเพ่ือประกาศและเผยแพร่รายละเอียดของวิธีการรับและการ
คัดเลือกตามประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปตามล าดับ 

(3)  มีระบบการติดตามบริหารจัดการที่เหมาะสมเพียงพอ ส าหรับการติดตามการพัฒนาของ
นักศึกษาทางหลักสูตรได้มีการก าหนดให้ใช้ระบบ http://www.reg.su.ac.th ส าหรับการติดตามดูแลการ
พัฒนานักศึกษา และใช้ระบบ https://portal.su.ac.th ส าหรับการติดตามบริหารจัดการบุคลากรทาง
วิชาการและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ซึ่งทั้งสองระบบข้างต้นเป็นระบบออนไลน์ที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีการ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยมีเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะมี
คู่มือในการใช้งานของระบบซึ่งสามารถเข้าไปดูและน ามาใช้ประกอบในการบริหารจัดการดังกล่าวได้ต่อไป 
รวมถึงส าหรับกรณีบุคลากรทางวิชาการและฝ่ายสนับสนุนทางหลักสูตรยังได้ร่วมกับทางคณะวิชาในการใช้
ระบบการประเมินสมรรถนะและภาระงานของการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน 
ซึ่งได้มีการตกลงและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบกระบวนในทุก ๆ รอบ 6 เดือนของการประเมิน  

(4)  การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาในด้านกิจกรรมต่าง ๆ มีการให้บริการการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งระบบทะเบียนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาของผู้เรียนให้ได้รับความพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตร, มีการจัดกิจกรรมที่จ าเป็นและส าคัญต่อทุกคนในการเข้าร่วมเพ่ือเป็นการ
พัฒนาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้
ตามความถนัดและไม่ได้บังคับ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันพัฒนานักศึกษา ให้มี
ความสามารถตามผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้งาน 
และ/หรือ เป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถที่เกี่ยวกับงานมีความสามารถที่พร้อมจะท างานได้เพ่ิมข้ึนของ
ผู้เรียนในหลักสูตร 

(5)  การสนับสนุนพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ในทางด้านสภาพแวดล้อมทั้งทางด้าน
กายภาพ, ทางด้านสังคม และทางด้านจิตใจ โดยจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อรูปแบบและลักษณะความต้องการที่อยากจะได้รับสนับสนุนในทางด้านสภาพแวดล้อมทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการวิจัยที่ดีไปพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขไปด้วย ซึ่งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการสนับสนุนด้าน
สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ปี 

https://portal.su.ac.th/
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1.9 สิ่งสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
(1)  สิ่งสนับสนุนและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ ห้องประชุม, ห้องเรียน, 

สถานที่ฝึกปฏิบัติ, ห้องจุลนิพนธ์ เป็นต้น ได้มีการจัดให้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของสิ่ง
สนับสนุนและเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนตามล าดับความจ าเป็นส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดท าแผนการจัดหาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น 
และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับ
การสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 

(2)  ห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูล ซึ่งได้แก่ ความพร้อมในการให้บริการของห้องสมุด, 
หนังสือและวารสารทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลน์, สื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ที่
จ าเป็นส าคัญเกี่ยวข้องภายในการสนับสนุนโดยห้องสมุด ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความ
ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนโดยห้องสมุด เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน
และมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 

(3)  ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและ
ระบุถึงความต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือส าหรับปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพ่ือการจัดท าแผนล าดับความส าคัญจ าเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติมให้มี
เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
พร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและ
การวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 

(4)  สิ่งสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิค ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอและระบุถึงความต้องการที่อยากจะได้รับการ
สนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิค เพ่ือ
การจัดท าแผนล าดับความส าคัญจ าเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการจัดหามาเพ่ิมเติ มให้มี
เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียนและบุคลากรที่จะใช้งานสิ่งสนับสนุนนั้น และมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
พร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยก้าวหน้าอยู่โดยตลอด ส าหรับการสนับสนุนทางการศึกษาและ
การวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ต่อไป 

(5)  มาตรฐานในการสนับสนุนของสภาพแวดล้อม, การให้บริการด้านสุขภาพ และการรักษา
ความปลอดภัย ส าหรับผู้รับบริการทั่วไปทั้งนักศึกษา บุคลากรรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ซึ่งได้มีการจัด
และแสดงรายละเอียดให้ผู้รับบริการได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงเพียงพอเหมาะสมและมี
มาตรฐาน รวมไปถึงมีการจัดหาไว้ส าหรับบุคคลพิเศษ เช่น ห้องน้ าหรือทางเดินส าหรับผู้พิการ ผู้ป่วย และ/
หรือผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้มีการส ารวจ
และประเมินความเสี่ยงของการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อม, การให้บริการทางสุขภาพ และการรักษาความ
ปลอดภัย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสนับสนุนดังกล่าวให้มีคุณภาพต่อการส่งเสริมสนับสนุนทาง
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การศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้ต่อไป 

1.10 การพัฒนาเพิ่มคุณภาพ (Quality Enhancement) 
(1)  การพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตร จัดให้มีการน าข้อมูล/ผลสรุปของการ

ส ารวจความพึงพอใจต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholder) และการน าผลตอบกลับ (Feedback) ที่ได้มาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการ
ออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละรอบของการประเมินประจ าปี  

(2)  กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการระบุกระบวนการไว้
ใน มคอ.2 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะถูกประเมินทุก ๆ ปีการศึกษา และจะมีการปรับปรุง
ในทุกรอบของการประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับเผยแพร่ได้ต่อไป 

(3)  กระบวนการในการสอนและเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผลนักศึกษาในหลักสูตร ได้มี
การระบุกระบวนการไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมไปถึง
การก าหนดให้แสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชาไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยที่ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินผลนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว และให้มีการรายงาน
ผลไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 เพ่ือจะได้น ามาสรุปอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและรายงานผลใน มคอ.7 ต่อไป  

(4)  ผลผลิตงานวิจัยที่ถูกใช้เพ่ือการเรียนการสอน ได้ถูกก าหนดให้มีการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ส าหรับการเตรียมที่จะบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วก าหนดให้มีการประเมินผลและรายงานระบุไว้
ใน มคอ. 5 และ มคอ.6 เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้านการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอนต่อไป 

(5) คุณภาพของการสนับสนุนให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด, 
ห้องปฏิบัติการ, คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ, และการให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น ก าหนดให้มีการ
ประเมินโดยผู้ใช้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีทั้งการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรับบริการหรือใช้บริการสิ่ง
สนับสนุนนั้นแล้ว หรือการประเมินในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยทั้งนี้จะมีการก าหนดรายละเอียด
ของหัวข้อในแบบการประเมินเพ่ือวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพของการสนับสนุนให้บริการนั้น ๆ แล้วน าผล
ตอบกลับมาใช้พัฒนาปรับปรุงต่อไป  

(6)  ระบบกลไกของการรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร โดยก าหนดให้
มีระบบและกลไกในการเก็บ/รับข้อมูลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรโดยใช้หลากหลายวิธีทั้ง
การตอบแบบสอบถาม, การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยมีระบบการด าเนินงานเพ่ือรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับหลักสูตร ซึ่งจะมีการรวบรวมตลอดปีการศึกษาแล้วน ามาประมวลผล เพ่ือสรุปและหาแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกของการรับข้อมูลตอบกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชนต่อการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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1.11 ผลผลิต (Output) 
(1)  อัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการตกออก ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการ

ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบ
ทะเบียนออนไลน์ http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและ
จัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษา และหาแนวทางการลดอัตรา
การตกออก ของผู้เรียนในหลักสูตรส าหรับในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของ
หลักสูตร 

(2)  ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียน ที่สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการ
ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบ
ทะเบียนออนไลน์ http://www.reg.su.ac.th ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและ
จัดหาคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงให้มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปตามที่
หลักสูตรก าหนด เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(3)  การได้งานท าของบัณฑิตที่จบ สะท้อนผลผลิตของหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการ
ติดตามและรายงานผลของค่าดังกล่าวในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากระบบการส ารวจบัณฑิต
ใหม่ ร่วมกับการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมอัตราการได้งานท าของบัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(4)  กิจกรรมวิจัยโดยนักศึกษาของหลักสูตร ทั้งรูปแบบของการวิจัยและปริมาณจ านวนการ
วิจัยโดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของกิจกรรมวิจัยโดย
นักศึกษาของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการ
รายงานผลโดยผู้ เรียนเอง ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและจัดหาคู่เทียบที่
เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมรูปแบบของการวิจัยและเพ่ิมปริมาณจ านวนการวิจัยโดยนักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 

(5)  การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (Stakeholder) ได้
มีการก าหนดให้มีการติดตามและการรับข้อมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา ซึ่งสามารถรับข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ของผู้ใช้
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
และจัดหาคู่เทียบที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมให้ผลผลิตหรือบัณฑิตที่จบมีผลการเรียนรู้คาดหวัง
ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และมี
คุณภาพอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาของหลักสูตร 
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2. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

 ปี 
2565 

ปี 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่
เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

 ปี 
2565 

ปี 
2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยุทธ์การสอน เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ที่มีการรายงานใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้
มีประสิทธิผล ปรับปรุงการด าเนินการตามมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือการเผยแพร่ โดยจะมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสิทธิผลของการสอนจากการประเมินกลยุทธ์
การสอน ซึ่งจะมีการรายงานใน มคอ. 7 และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป ซึ่งในแต่ละ
รายวิชาจะมีการประเมินกลยุทธ์การสอนและประสิทธิผลของการสอน โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของ
กระบวนการ ประกอบด้วย 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผลการสอบกลางภาคและปลายภาค โดยน า
ผลสรุปที่ได้มาประเมินกลยุทธ์การสอนและพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา และประเมินการสอนของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งมีการ
รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในรอบถัดไป (ถ้ามี) 

1.1.3 ประเมินจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับ เทคนิคการสอน การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การสอนให้มีประสิทธิผล
ของการสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือให้มีประสิทธิผลของการสอนที่

สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) และของ
หลักสูตร (PLOs) ตามล าดับ โดยจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าการรวบรวมผลการประเมินซึ่ง
ได้มาจากการประเมินโดยนักศึกษาและผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจะมีการ
รายงานใน มคอ. 7 และจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชาในรอบปีถัดไป (ถ้ามี)  โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางของกระบวนการประเมินทักษะ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
รายวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยกองบริหารงานวิชาการ 

1.2.2 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา ส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน และ
ประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป  
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1.2.3 คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการต่าง ๆ ในการปรับปรุง
ทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมที่สะท้อนถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
กระบวนการที่ได้มาของข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับที่น ามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม ประกอบด้วย 

2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในรูป
แบบสอบถาม  

2.2 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถามและ
การสอบสัมภาษณ ์

2.3 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษาในปัจจุบันหรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้ว โดยแบบสอบถามและการสอบ
สัมภาษณ์ 

2.4 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยแบบ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรและข้อแนะน าในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา
เสนอประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

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

รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก ระดม
ความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป 

  



111 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรอาจารย์ 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
1. นายอนันท์  เชาว์เครือ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552) 
 วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ระดับชาติ) 

ชาลินี ติ้มขลิบ พรพรรณ แสนภูมิ อนันท์ เชาว์เครือ และ เสมอใจ บุรีนอก. 
(2560). การย่อยได้และผลผลิตแก๊สในหลอดทดลองของเศษเหลือ
สับปะรดหมักเพ่ือใช้เป็นอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้ง. แก่นเกษตร 
ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 26-32. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 

พรพรรณ แสนภูมิ สุภาวดี ฉิมทอง อนันท์ เชาว์เครือ เสมอใจ บุรีนอก และ 
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี. (2560). ผลของการใช้แบคทีเรียผลิตกรด 
แลคติคจากน้ าพืชหมักเป็นสารเสริมในการหมักเปลือกตาลอ่อนร่วมกับ
ฟางข้าวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้โภชนะในแพะ. 
แก่นเกษตร ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 616-623. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 

อนันท์ เชาว์เครือ ศรินยา วรโชติ และ อันธิกา ยอดตระกูล. (2559). การ
เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะ ความสามารถในการย่อยได้ และ การ
หมักย่อยของร าละเอียดและเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์. แก่นเกษตร ปี
ที่ 44 ฉบับพิเศษ 2 หน้า 483-488. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 
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อนันท์ เชาว์เครือ ฉัตรวิรุฬ มาตา และ ดาริกา ชูศรี. (2559). ผลของการใช้สาร
เสริมต่อคุณค่าทางโภชนะและคุณภาพของการผลิตยอดอ้อยหมัก. แก่น
เกษตร ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 1 หน้า 528-533. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 

  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ) 
Suzuki, T., K. Sommart, W. Angthong, T.V. Nguyen, A. Chaokaur, P. 

Nitipot, A. Phromloungsri, Y. Cai, T. Sakai, T. Nishida, f. Terada 
and T. Kawashima. (2018). Prediction of enteric methane 
emission from beef cattle in Southeast Asia. Anim Sci J. 
2018;00:1-9. https://doi.org/10.1111/asj.13058 (ScienceDirect 
database) 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี  
ระดับปริญญาตรี  
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  
710 101 หลักการผลิตสัตว์  
710 321 โภชนศาสตร์สัตว์  
710 322 อาหารสัตว์  
710 421 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ  
710 453 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
ระดับบัณฑิตศึกษา  
700 502 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์  
700 519 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง  
700 521 เทคนิควิจัยทางสัตวศาสตร์ขั้นสูง  
700 522 ปัญหาพิเศษ 
710 598 วิทยานิพนธ์  
  

https://doi.org/10.1111/asj.13058


132 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 
ชื่อ-นามสกุล 

2. นายภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วท.ม. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2543) 
 

สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ     

ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ อนันต์ เพชรล้ า ศิวพร แพงค า เกรียง
ศักดิ์ พูนสุข ไพรัช ธิติศักดิ์ และปราโมทย์ แพงค า. (2558). ผลการเสริม
แก่นตะวัน ขมิ้นขาว และสาคูขาวในอาหารไก่เนื้อ ต่อสมรรถภาพการ
ผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ. วารสารแก่นเกษตร. 43 (พิเศษ) 1: 
202-207. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 

   Proceedings  
Raksasiri B.  V. , Paengkoum, S. , Poonsuk, K. , Thitisak, P. , and 

Paengkoum, P.  (2015) . Effects of synbiotic supplemented in 
broiler diet on carcass and meat quality. Proceeding of the 5th 
International Conference on Sustainable Animal Agriculture 
for Developing Countries, October 27-30, 2015. 341-343. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  

700 143 เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 
700 243 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร 
700 341 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการณ์ 
700 441 การตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
710 101 หลักการผลิตสัตว์ 
710 332 พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์ 
710 333 สุขอนามัยอาหาร  
710 452 การผลิตเนื้อสัตว์และการจัดการโรงฆ่าสัตว์ 
710 481 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  
714 105 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
3. นางสาววิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555) 
 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
 วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ, มธุรดา กีฬา, ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ และวิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ. 
(2560). “การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการ
ฟอกหนังแพะ”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 114 หน้า. 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ และ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ. (2559). “การศึกษาความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจครัวเรือนในการผลิตทานตะวันของเกษตรกรที่อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
83 หน้า 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ, กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ และ ณัฐปคัลภ์ ธนาวิวัฒน์. 
(2561). “การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการลงทุน
โรงสีข้าว กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี.” วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การ
จัดการ 5, 1 (มกราคม-มิถุนายน): 39 - 49. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) 

Krittiya Lertchunhakiat, Mathurada Keela, Phakatip Yodmingkhwan, 
Wilaiwan Sirirotjanaput and Ajchara Rungroj. (2016). “Comparisons 
of physical characteristics of crossbred boer goat fur skin tanned by 
coffee pomace and gros michel banana bunch” Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 11 ( 2016 ) 143 – 147. (ScienceDirect 
database) 

   Proceedings  
ณัฐปคัลป์ ธนาวิวัฒน์, อิศรา ด่านวิริยะกุล, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และมธุรดา 

กีฬา (2561). “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการปลูกอ้อย
แบบใช้สารอุ้มน้ า” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับปริญญา
บัณฑิต, 56. การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5, 22-23 มีนาคม 2561. 

ภัทราพร ภุมรินทร์ พรพรรณ แสนภูมิ วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และเชิดพงษ์ ขีระ
จิตต์. (2558) “ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรม เรื่อง การฆ่า
และการขนส่งสัตว์เลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัย
สัตว์โลก” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับชาติ, 89-94. น าเสนอ
ผลงานในการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, 8-9 ธันวาคม 2558. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 
 700 202 เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 700 471 การตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร  
 714 103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 
 714 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
 714 313 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
 

ชื่อ-นามสกุล 
4. นางสาวมธุรดา  กีฬา 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 
 วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ, มธุรดา กีฬา, ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ และวิไลวรรณ สิริโรจน
พุฒิ. (2560). “การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายสู่การเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนการฟอกหนังแพะ”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 114 
หน้า. 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Krittiya Lertchunhakiat, Mathurada Keela, Phakatip Yodmingkhwan, 
Wilaiwan Sirirotjanaput and Ajchara Rungroj. (2016). “Comparisons 
of physical characteristics of crossbred boer goat fur skin tanned by 
coffee pomace and gros michel banana bunch” Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 11 ( 2016 ) 143 – 147. (ScienceDirect 
database) 
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Proceedings      
ณัฐปคัลป์ ธนาวิวัฒน์, อิศรา ด่านวิริยะกุล, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และมธุรดา 

กีฬา (2561). “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการปลูกอ้อย
แบบใช้สารอุ้มน้ า” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับปริญญา
บัณฑิต, 56. การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5, 22-23 มีนาคม 2561. 

สุธิตา สุราโสม, อรจิรา นาคมีศรี, ปณิดา ดวงแก้ว, มธุรดา กีฬา และภัทราพร 
ภุมรินทร์. (2560). “การศึกษาการปรับปรุงกากเนื้อในปาล์มน้ ามันโดย
การหมักร่วมกับกากยีสต์เบียร์และเอนไซม์เพ่ือเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีน
ในอาหารสัตว์” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับปริญญา
บัณฑิต, 55. การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 , 30-31 มีนาคม 2560.
  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 711 341 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 712 471 ลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 714 102 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 
 714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจการเกษตร 
 714 206 พฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 714 313 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
 714 331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 
 714 334 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 
 714 335 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 
 714 432 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตรี 
ชื่อ-นามสกุล 

5. นายศรัณย์พงศ์ ทองเรือง 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) 
 
สังกัด 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings   

โสภณ คชโสภณ, ตรรกวิท แสวงกิจ และ ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง. (2561). “ผล
การเปรียบเทียบผลผลิต คุณค่าทางโภชนะ และลักษณะทางพืชอาหาร
สัตว์ของหญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD58) กับหญ้ากินนี
มอมบาซา (Panicum maximum cv. Mombasa) ที่อายุตัดที่ต่างกัน” 
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับปริญญาบัณฑิต, 85. การน าเสนอ
ผลงานทางวิ ชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5, 22-23 มีนาคม 2561. 

อัครพงษ์ จ านงค์, ธีรพงศ์ ธิตะฐาน และ ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง. (2560).  “ผล
ของการศึกษาเปรียบเทียบการปลูกหญ้ากินนีสีม่ วง  ( Panicum 
maximum TD58)  แ ล ะหญ้ า ไ ข่ เ ห า  ( Panicum maximum var. 
Trichoglume) ภายใต้ร่มเงาของสวนไม้ยืนต้นที่มีผลต่อผลผลิตน้ าหนัก
แห้งและคุณค่าทางโภชนะ” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยระดับ
ปริญญาบัณฑิต, 48. การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 , 30-31 
มีนาคม 2560. 
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รัชตะวรรณ แตงข า, จารุภา ไวฉลาด, อนันท์ เชาว์เครือ, ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง 
จันทร์จิรา สิทธิยะ และ อรรถพล เทียนทอง. (2560).  “อิทธิพลของ
อัตราความถี่ของเครื่องรีดนมต่อระดับความเข้มข้นของโปรตีนนมในโค
นมลูกผสมสายพันธุ์ไทย-ฟรีเชี่ยน” ใน Proceedings รวมบทความวิจัย
ระดับปริญญาบัณฑิต, 54. การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 , 30-31 
มีนาคม 2560. 

Thongruang, S. and P. Paengkoum. (2017). Effects of forage species 
and feeding systems on rumen fermentation, microbiota and 
conjugated linoleic acid content in dairy goats.  The 6th 
International Conference on Sustainable Animal Agriculture 
for Developing Countries (SAADC 2017). The Singhasari Resort, 
Batu City, Indonesia. page 221. 16-19 October 2017. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
 710 322 อาหารสัตว์ 
 710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์ 
 710 451 การผลิตโคนมและโคเนื้อ 
 710 453 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 715 502 ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 710 515 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า 
 715 522 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 

 
  



140 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
รายงานผลการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการ 
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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 16 5 31.25 11 68.75 - - 
2558 50 22 5 22.73 - - 17 77.27 
2559 50 65 8 12.31 - - 57 87.69 
2560 70 51 4 7.84 - - 47 92.16 
2561 70 31 0 0 - - 31 100.00 

 
รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

นักศึกษา รหัส 57 จ านวน 11 คน จบการศึกษา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 หลักสูตรได้มีการ
ติดตามบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 11 - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 11 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาที่เรียน 3 27.27 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 72.72 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 9.09 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

11 100 

หมายเหตุ : ส ารวจ เดือน ตุลาคม 2561 (หลังจากบัณฑิตจบการศึกษา 5 เดือน) 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 

และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือสถานประกอบการผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่ระดับ
การผลิตจนถึงระดับขายปลีก รวมทั้งสถานประกอบการผู้ด าเนินธุรกิจที่เป็นฝ่ายสนุบสนุนธุรกิจการเกษตร 
ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จ ากัด บริษัท ไทยฟู้ดกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด  และบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและ
น้ าตาล จ ากัด เป็นต้น 

 
2. ความต้องการของสถานประกอบการ/หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 

ความต้องการด้านคุณวุฒิของบัณฑิต พบว่า ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการทั้งหมด ต้องการ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 20 ของสถานประกอบการทั้งหมด ต้องการบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

ความต้องการด้านสาขาวิชาของบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.50 ต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 30.50 ต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
บริหารธุ รกิ จ ร้ อยละ 10.00 ต้ อ งการบัณฑิตที่ ส า เ ร็ จการศึ กษา ในสาขาวิ ช า สั ตวศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามล าดับ 

 
3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) ด้านบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะส่วนตัว โดยการประเมินระดับความต้องการจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

เกณฑการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความต้องการระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความต้องการระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อยที่สุด 

  



143 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ 

สรุประดับ
ความพึงพอใจ 

1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3.90 มาก 
2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.57 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว 4.36 มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์พบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการท างานของนักศึกษาฝึกงานสหกิจ
ศึกษาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) ด้านบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะส่วนตัว โดยการประเมินระดับความต้องการจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

เกณฑการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความต้องการระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความต้องการระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความต้องการระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความต้องการระดับน้อยที่สุด 

4.1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความ
ต้องการ 

สรุประดับ
ความต้องการ 

1. ความถูกต้อง แม่นย าในการปฏิบัติงาน 4.43 มากที่สุด 
2. ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ 4.14 มาก 
3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.29 มากที่สุด 
4. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.71 มากที่สุด 
5. การศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.29 ปานกลาง 
6. การท างานอย่างเป็นระบบ 3.86 มาก 
7. การพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.57 มาก 
8. การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 4.14 มาก 
9. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.86 มาก 
10. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 4.14 มาก 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับความ
ต้องการ 

สรุประดับ
ความต้องการ 

11. ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4.29 มาก 
12. ความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพเฉพาะสาขา 3.43 มาก 
13. ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 4.00 มาก 
14. วิสัยทัศน์กว้างไกล 3.71 มาก 

รวม 3.99 มาก 

จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับความต้องการเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในด้านความถูกต้อง แม่นย าในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความต้องการในระดับมากท่ีสุด 

4.2. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับ
ความต้องการ 

สรุประดับความ
ต้องการ 

1. การตรงต่อเวลา 4.71 มากที่สุด 
2. ความเสียสละ 4.29 มากที่สุด 
3. สัมมาคารวะ 4.43 มากที่สุด 
4. ความซื่อสัตย์ 4.86 มากที่สุด 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 4.43 มากที่สุด 
6. ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ 4.86 มากที่สุด 
7. ค่านิยมท่ีดีต่อการท างาน 4.14 มาก 
8. ระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม 4.71 มากที่สุด 

รวม 4.55 มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยคุณธรรมและจริยธรรม ในด้านความซ่ือสัตย์ และด้านความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ 
สถานประกอบการจะมีความต้องการมากที่สุด โดยระดับคะแนนเฉลี่ย 4.86 
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4.3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยระดับ
ความต้องการ 

สรุประดับความ
ต้องการ 

1. ความอดทนสู้งาน 4.86 มากที่สุด 
2. ความกระตือรือร้น 4.57 มากที่สุด 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.29 มากที่สุด 
4. ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.14 มาก 
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 4.00 มาก 
6. ความตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.71 มากที่สุด 
7. ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 4.57 มากที่สุด 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.43 มากที่สุด 
9. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.14 มาก 
10. แต่งกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ 4.14 มาก 
11. พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน อ่อนน้อมถ่อมตน 3.86 มาก 
12. ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมได้ 4.57 มากที่สุด 
13. มีเจตคติท่ีดีต่องานและหน่วยงาน 4.71 มากที่สุด 

รวม 4.38 มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด บุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ในด้านความอดทนสู้งาน สถานประกอบการจะมีความ
ต้องการมากที่สุด โดยระดับคะแนนเฉลี่ย 4.86 รองลงมา คือ ความตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย และมีเจต
คติท่ีดีต่องานและหน่วยงาน โดยระดับคะแนนเฉลี่ย 4.71 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

 
 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หน่วยกิต
ที่

แตกต่าง 

 หมวดรายวิชา หน่วยกิต หมวดรายวิชา หน่วยกิต  
30 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 - 
84 2.หมวดวิชาเฉพาะ 99 2.หมวดวิชาเฉพาะ 99 - 
 2.1 วิชาแกน 36 2.1 วิชาแกน 36 - 
 2.2 วิชาบังคับ 48 2.2 วิชาบังคับ 54 +6 
 2.2 วิชาบังคับเลือก 15 2.2 วิชาเลือก 9 -6 
   กลุ่มที่ 1 วิชาบริหารธุรกิจ

การเกษตร 
  

   กลุ่มที่ 2 วิชาธุรกิจการผลิต 
ปศุสัตว ์

  

   กลุ่มที่ 3 วิชาธุรกิจการผลิต
สัตว์น้ า 

  

   กลุ่มที่ 4 วิชาธุรกิจการผลิต
พืช 

  

   กลุ่มที่ 5 วิชาการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรและ
อาหาร 

  

6 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 - 
ไม่น้อย

กว่า 120 
จ านวนหน่วยกิตรวม 135 จ านวนหน่วยกิตรวม 135 - 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
30 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
30 หน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
2.1 วิชาแกน 2.1 วิชาแกน  
714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
การเกษตร 

714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
การเกษตร 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 102 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 104 ชีววิทยาทางการเกษตร 714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 105 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 201 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจ
การเกษตร 

714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจ
การเกษตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 203 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 204 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจ
การเกษตร 

714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจ
การเกษตร 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

714 205 ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 

714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การเกษตรเบื้องต้น 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

714 206 พฤติกรรมองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

714 203 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 

- น าเนื้อหารายวิชา 714 206 
พฤติกรรมองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรเดิม) 
รวมกับรายวชิา 714 333 ภาวะ
ผู้น าและจรยิธรรมทางธุรกิจ
การเกษตร (หลักสูตรเดิม) 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 

714 207 กฎหมายและภาษีอากร
เพ่ือธุรกิจการเกษตร 

714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจ
การเกษตร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 

2.2 วิชาบังคับ 2.2 วิชาบังคับ  
714 221 การจัดการวัสดุเหลือใช้
และของเสียทางการเกษตร 

- - ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 

714 231 เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบื้องต้น 

714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตร
เบื้องต้น 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจการเกษตร 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ทางธุรกิจการเกษตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 312 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร 

714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การเกษตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 313 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร
และอาหาร 

- - ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 321 ธุรกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการ
บรรจุภัณฑ์ 

714 281 วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

- น าเนื้อหารายวิชา 714 321 
ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและการบรรจุภัณฑ์
(วิชาบังคับ-หลักสูตรเดิม) ตัด
เฉพาะในส่วนการแปรรูปไป
รวมกับรายวิชา 714 326 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
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หลักสูตรเดิม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2557 

หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

ผลผลิตทางการเกษตร (วิชา
เลือก-หลักสูตรเดิม) 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

714 331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่
อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 

714 212 การจัดการโซ่อุปทาน
ส าหรับธุรกิจการเกษตร 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 332 การตลาดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

714 211 การตลาดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 333 ภาวะผู้น าและจริยธรรม
ทางธุรกิจการเกษตร 

- ตัดออกและน าเนื้อหารายวิชา
ไปรวมกับรายวิชา 714 206 
พฤติกรรมองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรเดิม) 

714 334 การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 

714 312 การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 335 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
อย่างยั่งยืน 

714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
อย่างยั่งยืน 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 341 สัมมนา 714 392 สัมมนา - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 431 ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 432 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การเกษตร 

- - ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 441 สหกิจศึกษา 714 493 สหกิจศึกษา เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
714 442 ปัญหาพิเศษ 714 491 ปัญหาพิเศษ เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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หมายเหตุ 

- 714 221 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและเจรจาทางธุรกิจ
การเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 321 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 421 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนองานและการสมัครงาน 

รายวิชาใหม่ 

- 714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรรุ่นใหม่ 

รายวิชาใหม่ 

- 714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ธุรกิจการเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 412 นโยบายการเกษตร รายวิชาใหม่ 
- 714 492 การเตรียมความพร้อมสู่

สถานประกอบการ 
รายวิชาใหม่ 

2.3 วิชาบังคับเลือก 2.3 วิชาเลือก  
714 322 ธุรกิจอาหารสัตว์ และ
เวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 

714 352 ธุรกิจอาหารสัตว์ และ
เวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 323 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

- ตัดออก 

714 324 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 714 362 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 325 ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
และพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

714 326 วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

- ตัดออก และน าเนื้อหารายวิชา
ไปรวมกับรายวิชา 714 321 
ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและการบรรจุภัณฑ์  
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714 327 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ส าหรับการเกษตร 

714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
การเกษตร 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาใหม่ 

714 328 เครื่องจักรกลการเกษตร - ตัดออก 
714 329 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ - เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
- 714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้

และของเสียทางการเกษตร 
- ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับมาอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

- 714 341 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตร
และอาหาร 

- ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับมาอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

- 714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การเกษตร 

- ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับมาอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 

- 714 343 การจัดการความเสี่ยงทาง
การเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน รายวิชาใหม่ 
- 714 345 วัฒนธรรมกับการ

บริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 
รายวิชาใหม่ 

- 714 346 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจ
การเกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 351 ธุรกิจการผลิตพืชอาหาร
สัตว์ 

รายวิชาใหม่ 

- 714 353 เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 

รายวิชาใหม่ 

- 714 354 ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
และสุกร 

รายวิชาใหม่ 
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- 714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจ
การผลิตโคนมและโคเนื้อ 

รายวิชาใหม่ 

- 714 361 ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ 

รายวิชาใหม่ 

- 714 365 การจัดการธุรกิจประมง
ชายฝั่ง 

รายวิชาใหม่ 

- 714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน รายวิชาใหม่ 
- 714 373 การจัดการพืชพลังงาน

อย่างยั่งยืน 
รายวิชาใหม่ 

- 714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้า
เกษตร 

รายวิชาใหม่ 

- 714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร
และอาหารอย่างยั่งยืน 
 

แยกเนื้อวิชามาจากรายวิชา 
714 321 ธุรกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
การบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาเป็น
รายวิชาใหม่ 

- 714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 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 เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา 

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

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO10  สามารถเขียนระบุและอธิบายกระบวนการผลิตพืชและสตัว์เศรษฐกิจได้ 
1.  714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายและเชื่อมโยงการค านวณระบบสมการ เพื่อใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจได้  
 

2.  714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถระบหุลักการเบื้องต้นและวิวัฒนาการทางชีววิทยาของพืชและสัตว์ได้ 

 

3.  714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายทิศทางและความส าคัญของการผลิตพืชเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 
CLO2: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายกระบวนการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 

 

4.  714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายทิศทางและความส าคัญของการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 
CLO2: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายกระบวนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 

 

5.  714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้วางแผนและตัดสินใจในการผลิตสินค้าเกษตรได้ 

 

6.  714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายทิศทางและความส าคัญของการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 
CLO2: ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายกระบวนการผลิตและกระจายผลผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจในเชิงธุรกิจได้ 

 

PLO11  สามารถเขียนระบุและอธิบายกระบวนการทางการตลาดและหลักการบริหารธุรกิจการเกษตรได้ 
1.  714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

CLO2: ผู้เรียนสามารถอธิบายและเชื่อมโยงการค านวณแก้สมการเบื้องต้นและระบบสมการ เลขดัชนี อนุพันธ์ และอินทิกรัล เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการจัดการ
ด้านการตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตรได้ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

2.  714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนอธิบายบทบาทและความส าคัญของธุรกิจการเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
CLO2: ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนอธิบาย จัดกลุ่ม และยกตัวอย่างให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อยธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยได้ 

 

3.  714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ ภายใต้หลักของเศรษฐศาสตร์จุลภาคได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถอธิบายตัวแปรส าคัญทางเศรษฐกิจมหภาค และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาคได้ 

 

4.  714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะอุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรในประเทศไทยได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ากับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบสินเชื่อ สถาบันการเกษตร และนโยบายทางการเกษตรได้ 

 

5.  714 202 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถบันทึกบัญชีขั้นต้นและน าเสนอในรูปแบบงบการเงินได้ 
CLO2: ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนอธิบายข้อมูลจากงบการเงินและเครื่องมือทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจการเกษตรได้ 

 

6.  714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า จริยธรรม และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริหารองค์กรธุรกิจ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถสรุป ยกตัวอย่าง องค์กรท่ีมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

7.  714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางด้านการตลาดได้ 

 

8.  714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจการเกษตร 
CLO2: ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ในการท าธุรกิจการเกษตร 

 

9.  714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนจะต้องสามารถเขียนระบุหลักและการบังคับใช้กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการบริหารธุรกิจการเกษตรได้ 
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10.  714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการตลาดส าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
CLO2: ผู้เรียนสามารถน าเสนอแนวทางการท าการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 

PLO12  สามารถก าหนดและเลอืกขั้นตอนแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและอาหารได้ 
1.  714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

CLO1: ผู้เรียนสามารถด าเนินการวางแผนการใช้กิจกรรมโลจิสติกส์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์และบริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอาหารได้ 

 

2.  714 281 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถวางแผนและด าเนินการตามขั้นตอนการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถด าเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อถนอมอาหารและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

 

3.  714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและอาหารได้ 

 

4.  714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการใช้เพื่อด าเนินธุรกิจการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบจุดเด่นของนวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 

 

5.  714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเขียนรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมความส าเร็จของธุรกิจการเกษตรชุมชน 

 

6.  714 351 ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถด าเนินการวางแผนระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตและความต้องการของตลาดได้ 

 

7.  714 352 ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนการจ าแนกประเภทและการผลิตอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

8.  714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ในทางธุรกิจ 
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9.  714 354 ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถด าเนินการวางแผนจัดการการผลิตสัตว์ปีกและสุกรเพื่อการค้าได้ 

 

10.  714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถด าเนินการวางแผนและจัดการการผลิตโคนมและโคเนื้อได้ 

 

11.  714 361 ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

12.  714 362 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

13.  714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

14.  714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝั่ง 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดเกี่ยวกับการท าประมงชายฝั่งเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

15.  714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตรเข้ากับการด าเนินธุรกิจการเกษตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนได้ 

 

16.  714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการผลิตพืชสวนเพื่อการค้าให้เหมาะสมกับพื้นท่ีภูมิอากาศร้อนชื้นได้ 

 

17.  714 373 การจัดการพืชพลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการผลิตพืชพลังงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมได้ 

 

18.  714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

19.  714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางในการจัดการศัตรูพืชและสัตว์เพื่อการบริหารธุรกิจการเกษตรในระดับฟาร์มได้ 
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20.  714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อหน้าท่ีทางการตลาด โลจิสติกส์ และความสอดคล้องในโซ่อุปทาน 

 

21.  714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ขั้นตอนและแนวคิดระบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้พิจารณาในเชิงธุรกิจ 

 

PLO13  สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน เพ่ือเขียนและเลือกแผนธุรกิจการเกษตรได้ 
1.  714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตรท่ีมีความเป็นไปได้ในการลงทุน ตามหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุน และน าไป
จัดท าเป็นแผนธุรกิจได้ 

 

2.  714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถจ าแนกและคัดเลือกความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อจัดท าแผนธุรกิจส าหรับก่อตั้งกิจการได้ 

 

3.  714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกและคัดเลือกแนวทางการท าธุรกิจฟาร์มอย่างเป็นระบบตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์ม โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน ามาเขียนเป็นแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในระดับฟาร์มได้ 

 

4.  714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกและคัดเลือกแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรท่ีเหมาะสมในบริบทต่าง ๆ 

 

5.  714 412 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกนโยบายการเกษตรและผลกระทบท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจการเกษตรในด้านต่าง ๆ 

 

PLO14  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาธุรกิจการเกษตร โดยใช้หลักการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรที่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

1.  714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกตัวแบบเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตรได้CLO2: 

 

2.  714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
CLO3: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการเกษตรตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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3.  714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกและคัดเลือกแนวทางการท าธุรกิจฟาร์มอย่างเป็นระบบตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์ม โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน ามาเขียนเป็นแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในระดับฟาร์มได้ 

 

4.  714 341 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกเครื่องมือการวิจัยทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางการวิจัยทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับสินค้าเกษตรและอาหาร 

 

5.  714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจการเษตร ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 

 

6.  714 343 การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจการเกษตร 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและวิธีวัดและประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใช้จัดการความเสี่ยงทางการเกษตรในบริบทต่าง ๆ 

 

7.  714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชน 

 

8.  714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกวิธีการบริหารธุรกิจการเกษตรที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจท่ีด าเนินงานภายใต้ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมได้ 

 

9.  714 346 ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
CLO1: ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านการเกษตรและการท่องเท่ียวในการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้ 

 

10.  714 347 เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอย่างยั่งยืน 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกิจการเกษตร โดยค านึงถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการท าการเกษตรอย่างยั่งยืนได้ 

 

11.  714 348 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถสรุปความในเรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยอยู่ในกระแสหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

12.  714 351 ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกแนวทางในการจัดการระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมได้ 
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13.  714 352 ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของการท าธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในและระหว่างประเทศ 

 

14.  714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีจ าเป็น 

 

15.  714 354 ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกร 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบการผลิตและต้นทุนการผลิตของระบบการผลิตสัตว์ปีกและสุกรเพื่อการค้าได้ 

 

16.  714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากโคนมและโคเน้ือตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ 

 

17.  714 361 ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกรูปแบบและแนวทางการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

18.  714 362 การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกรูปแบบและแนวทางการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

19.  714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกรูปแบบและแนวทางการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

20.  714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ส าหรับการเกษตร 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหาร
จัดการธุรกิจการเกษตรได้ 

 

21.  714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝั่ง 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกรูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจประมงชายฝั่งท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

22.  714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
CLO3: ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกเทคโนโลยีในการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตรที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของธุรกิจได้ 

 

23.  714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตและธุรกิจพืชสวนเขตร้อนได้ 
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24.  714 373 การจัดการพืชพลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของประโยชน์และกระบวนการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานในด้านพลังงานทดแทนและด้านความมั่นคงทางอาหาร 

 

25.  714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

26.  714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางในการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

 

27.  714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดและการใช้งานของสินค้าเกษตรและอาหารได้ 

 

28.  714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางการการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ 

 

29.  714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถจ าแนกและคัดเลือกกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจการเกษตร 

 

30.  714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การปฏิบัตงิานจริงในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

PLO15  สามารถบูรณาการความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบวิธีวิจัยได้ 
1.  714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 

CLO1: พิจารณางานวิจัยทางด้านธุรกิจการเกษตรและน ามาใช้เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 
 

2.  714 392 สัมมนา 1(0-2-1) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกบทความวิชาการทางธุรกิจการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องสัมมนาท่ีก าหนดได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถจ าแนกสาระส าคัญท่ีได้จากการอ่านบทความวิชาการทางธุรกิจการเกษตร แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางหรือแผนภาพได้ 

 

3.  714 491 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 
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4.  714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 3(2-3-4) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถใช้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดความพร้อมสู่การท างานในสถานประกอบการ 

 

5.  714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
CLO2: ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการบริหารธุรกิจการเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจการเกษตร ตามหลักระเบียบวิธีวิจัย 

 

PLO16  สามารถเขียนอธิบาย และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะภาษาอังกฤษได้ 
1.  714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 

CLO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้วางแผนและตัดสินใจในการผลิตสินค้าเกษตรได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางด้านการตลาดได้ 

 

2.  714 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบาย และน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารท้ังภายในองค์กรและระหว่างองค์กรได้ 
CLO2: ผู้เรียนสามารถน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษในการเจรจาเบื้องต้นกับคู่ค้าทางธุรกิจการเกษตรได้ 

 

3.  714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการอ่านงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ  

 

4.  714 421 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานและการสมัครงาน 2(1-2-3) 
CLO1: ผู้เรียนสามารถเขียนใบสมัครงานและน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

 
หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 

ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ 
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ 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 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของ
นักศึกษา  การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  
โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

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. 

 

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. 
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SU111 บ้าน 3(3-0-6) 
 (Home) 

แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็น
พ้ืนที่ เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว   
โลกาภิวัตน์ 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 3(3-0-6) 
 (Happiness)  

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. 

 

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  

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 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 

ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่
ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและ
โครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ 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. 
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SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบอาหาร 
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอม
อาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of 
food; food hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and 
health; nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food 
preservatives, and packaging; food safety and consumer protection. 

 
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  

เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงาน
และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส 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 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  

ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม
จากปัจจัยของปรัชญา 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. 
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SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 

การตั้ งถิ่นฐานที่ สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิ เวศน์  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่
เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 

 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญใน
วรรณกรรม คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; 
themes in literature; literary values; benefits of literature to quality of life 
improvement. 

  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความ
เชื่อ 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 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และ
อาเซียน เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 

Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, 
in Thailand and the ASEAN countries. 
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SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 

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 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 

ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพ
และการด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกัน
และกันและการอยู่ร่วมกัน 

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. 

  
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 

การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับ
ผลกระทบต่อสังคมโลก 

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  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 

ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ 
การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 
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SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย
ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่
ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

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. 

  
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน        
ในแต่ละวัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัย
ต่าง ๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21st century through 
various contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

  
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 

ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้
ในความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทาง
จริยธรรม 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. 
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SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 

ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น 
และการคัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  
วิเคราะห์กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของ
สารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 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. 

  
SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 

ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด 
ทักษะการคิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคม 

มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; 

thinking, thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to 
develop thinking for life and social development.  

Fieldwork required. 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการ
น าเสนอ กรณีศึกษา 

Basic concepts of information management; data collection, 
preparation, analysis and presentation; data visualization; report and 
presentation; case studies. 
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SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์               
การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 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. 

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 

การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การ
อนุรักษ์น้ าใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมัก
มูลฝอย การจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

Natural lighting for household energy conservation; water conservation 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste 
separation; solid waste composting; household hazardous waste 
management. 

  
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้ พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา       
ความมั่นคง 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. 
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SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 (Art of Living)  

การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก      
การสร้างความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมใน   
การท างานและการด 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. 

  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์
พ้ืนฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 
function and basic equipment of everyday appliances. 

  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม  
ในอนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและ
ความปลอดภัย 

Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday 
life; threats and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊ส
ธรรมชาติ  การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า การประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย 
อาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม 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. 

  
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การ
พัฒนาภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ     
มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและ         
การควบคุม และการจัดการความเครียด 

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 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 

ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความ
ร้อนและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษา
ของแหล่งพลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

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. 
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SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 

ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน   
การแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิด
เชิงวิกฤตและแนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจ
ทีม่าของข้อมูล 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. 

  
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 

ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรม
หลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง 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 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  

การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ  
การพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 

Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening 
for the development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 

การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ 
ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการ
ความเครียด 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. 

  
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 

ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
ของสังคมไทย รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคม
ปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม 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 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของ
โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ
เกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 
แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 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. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 

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. 

  
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 

เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU201 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุค
ดิจิทัล 

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  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  

วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผล

การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 
ขึ้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชา SU202 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเ พ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้
ภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติ
และวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย  

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 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 

หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 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 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการ
สืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล 

Thai language skills for communication; study resources; online 
information and database search techniques; evaluating the credibility of data 
sources. 

  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับ
ภาษาสัตว์  ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ 
รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และ
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

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  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  

ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ 
ส านวนและโครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 

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

  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 

การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอ
ความคิด 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 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 

หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  
การเขียน จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้าง
และรูปประโยคง่าย 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 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน 
ปริศนา ค าทาย สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
นิทานและการละเล่นกับสังคมและวัฒนธรรม 

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 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 

ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และ
สังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 

Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and 
online society; social responsibility; community engagement; public sprit. 

 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย           
การท่องเทีย่ววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

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 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่
การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 

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 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่
นิยาม ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศ
ทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ 
และสถานการณ์เพศสภาพ 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 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต คุณค่าและ
ความงามของธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and 
beauty of nature; establishing consciousness of conservation and social 
responsibility. 

  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 

การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและ      
การสืบพันธุ์ พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 

Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 
reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
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SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบ
นิเวศและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม 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 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 

ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร
และการแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

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 3(3-0-6) 
 (White Internet) 

บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม 
แบบต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม 
ประเด็นความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย 
เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

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 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

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  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

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 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต         
การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 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. 

 
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  

การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  

General material classifications; basic properties of materials; materials 
in daily life products; material waste management; material recycling 
methods. 
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SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
ติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขาย
และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

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 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 

ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี 
จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ 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. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 

ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย 
ธุรกิจการบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 

Essential skills for enterpremeurs; awareness of the legal, business, 
mamagerial, creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting 
and running a new venture. 
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SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 

แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามข้ันตอน การ
ท าความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่
อย่างสร้างสรรค์ 

Concepts and principles of innovation creation through the design 
thinking process; understanding challenges; brainstorming; learning through 
practice and creative publicization. 

 
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 

นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ฐานข้อมูล ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือ
ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และ
ประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และ
อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

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 3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐาน
การเกษตร การท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 

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 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และ
ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ใน
ระบบหลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธ
ของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้
ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่
น่าสนใจ 

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 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  

ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน 
การเกษตร การบ าบัดน้ าเสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ 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 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน 
การหมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน      
การผลิตสิ่งทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม     
การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 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 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้าน
การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน 

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 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท า
ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ 
การท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบ
บริหารจัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล 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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714 101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Mathematics for Agribusiness) 

ระบบจ านวนจริงและการแก้สมการเบื้องต้น เลขดัชนี ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
เมตริกซ์และการแก้ระบบสมการ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อนุพันธ์ 
อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจการเกษตร 

Real numbers and basic equation solving; indexing; relationship and 
function matrix and equation system solving; limit and continuity of single 
variable function; derivative, integral, and applications for agribusiness. 

 
714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Biology for Agriculture) 

หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับเซลล์ วิวัฒนาการ
ทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ 
โภชนาการ การล าเลียง การขับถ่าย นิเวศวิทยาเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

Principles of biology; structure and function of cell; energy and cell; 
evolutionary biology; genetics; plant and animal tissues; reproduction; 
development biology; nutrition; transportation; excretion; agricultural ecology; 
environmental sciences. 

 
714 103 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Agribusiness) 
ความส าคัญและบทบาทของธุรกิจการเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ระบบย่อย

ของธุรกิจการเกษตรไทย ลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อย หลักการจัดการ
พ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจการเกษตรอย่างมีจริยธรรม และกรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Importance and roles of agribusiness on Thailand’s economy; systems 

of Thai agribusiness; relationships between systems; fundamental principles in 
ethical management of agribusiness, and case studies. 

Filed trips required. 
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714 104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics) 

ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุนการผลิตและรายได้ การก าหนดราคาผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ รัฐบาล
และการแทรกแซงตลาด รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ ตัวแปรที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการคลัง การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

Fundamental economic problems;  demand and supply; consumer 
behaviors; production theory; production cost and revenue; price 
determination in various types of market; government intervention; national 
income; components of national income; significant macroeconomic variables; 
fiscal policy; money and banking; monetary policy; economic development. 

 
714 105 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 

 (Commercial Crop Production) 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยและของโลก การวางแผนและการจัดการ

ระบบผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 
การควบคุมคุณภาพ การตลาดพืชเศรษฐกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการค้าพืชเศรษฐกิจ 

Important commercial crops of Thailand and the world; planning and 
management of commercial crop production systems; selection of 
appropriate technology for commercial crop production; quality control; 
marketing of commercial crops; regulations related to commercial crops. 

 
714 106 การผลิตปศุสัตว์เชิงธุรกิจ 2(1-2-3) 
 (Commercial Livestock Production) 

ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ทิศทางการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของใน
ประเทศและต่างประเทศ ชนิด ประเภทและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ มาตรฐานโรงเรือนและ
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อาหารสัตว์ วิธีการจัดการเลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจ  กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์เศรษฐกิจ 

Importance of commercial animal husbandry; trends in domestic and 
global livestock production; types, species and commercial animal breeds; 
standard of housing and equipment of animal husbandry; animal feed; 
management of commercial animal husbandry; regulations related to 
commercial animal husbandry. 
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714 201 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Agricultural Economics) 

ระบบเศรษฐกิจการเกษตรของไทย ลักษณะปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การ
ผลิตทางเกษตร ราคาผลผลิตการเกษตร สินเชื่อการเกษตร สถาบันการเกษตร การค้า
ผลผลิตการเกษตรระหว่างประเทศ นโยบายและการพัฒนาการเกษตรของไทย 

Thai agricultural economic system; characteristics of problem in 
agricultural economics; agricultural production; price of agricultural products; 
agricultural credit; agricultural institutes; international trade of agricultural 
products agricultural policy and development of Thailand. 

 
714 202 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Accounting and Finance for Agribusiness) 
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้น งบทดลอง งบบัญชีกระแสเงินสด งบดุล 

งบก าไรขาดทุน การจัดท ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ปัจจัยดอกเบี้ยเพ่ือการตัดสินใจ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ
จัดการธุรกิจการเกษตร 

Principles of general accounting; methods of recording transactions; 
trial balance; cash flow statement; balance sheet; profit and loss statement; 
financial report writing; statement analysis; cost-volume-profit (CVP) analysis; 
interest factors for decision making; uses of information technology for 
agribusiness accounting management. 

 
714 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Human Resource Management and Agribusiness Organizations) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าและจริยธรรมเพ่ือการบริหารองค์กรธุรกิจ

การเกษตร  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์กร และ
พฤติกรรมองค์กร แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและ
ผู้ประกอบการ 

Concepts and theory regarding leadership and ethics for agribusiness 
organization management; concepts and theory regarding human resource 
management; organizational culture and behavior; concept of responsibility in 
society and environment of organizations and entrepreneurs. 
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714 204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 3(2-3-4) 
 (Introduction to Agribusiness Information Systems) 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การจัดท าระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
ปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร การจัดการฐานข้อมูลในองค์การทางธุรกิจการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการสื่อสารทางด้านการธุรกิจการเกษตร 

Use of fundamental computer program; basic database construction; 
artificial intelligence in agriculture; database management in agribusiness 
organization with modern technology; application of information technology 
for planning and decision making; utilization of modern information 
technology for agribusiness communication. 

 
714 205 การผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 2(1-2-3) 
 (Commercial Aquaculture Production) 

หลักและวิธีปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ระบบ
การเลี้ยงแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การเลี้ยงในบ่อ การเลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน การเลี้ยง
ในบ่อน้ าไหล เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่น ามาใช้ในการให้อาหาร การควบคุมคุณภาพน้ า 
การป้องกันโรค การเก็บเกี่ยวผลผลิต การบรรจุและขนส่ง ขนส่ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

Aquaculture principles and practices for economically important 
aquatic animals; aquaculture systems including pond culture; recirculating 
culture system and raceway; engineering technology used in feeding; water 
quality control; disease prevention; harvesting; packing and transportation; 
regulations related to commercial aquaculture. 

 
714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Applied Statistics in Agribusiness) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมานส าหรับประชากรเดียว
และสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์ 

General statistics background; fundamental data analyses; random 
variables and their probability distributions; sample distribution; statistical 
inference for single and two populations; analysis of variance; Chi-Square Test; 
regression and correlation analysis.  
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714 207 กฎหมายส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Laws for Agribusiness) 

หลักกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาษีในการด าเนินธุรกิจการเกษตร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนและการแข่งขันทางการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ 

Principle of law and enforcement; labor legislation; consumer 
protection law; law related to tax administration and procedure for 
agribusiness; law of investment promotion and competition in domestic and 
international business. 

 
714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agricultural Goods and Product Marketing) 
แนวคิดและหลักการตลาดสินค้าเกษตร ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง

การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด  

Concepts and principles of agricultural product marketing; components 
of marketing; environment in marketing; market share; determining targets for 
marketing; placement of marketing; consumer behavior; marketing strategy; 
marketing ethics. 

 
714 212 การจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

 (Supply Chain Management for Agribusiness) 
การวางแผนด้านการจัดหา การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า

เกษตรจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การบริหารห่วงโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษา 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Planning for acquiring, moving, storing, and distribution of agricultural 

products from manufacturers to consumers; management of supply chain in 
agribusiness; information technology systems for logistics and supply chain 

management, and case studies. 
Filed trips required. 
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714 221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
 (English for Agribusiness Communication and Negotiation) 

ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางด้านธุรกิจการเกษตรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการเจรจาทางธุรกิจการเกษตร  

Listening, speaking, reading, and writing English for agribusiness 
communication within and between organizations; fundamental English for 
agribusiness negotiation. 

 
714 281 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสินค้าเกษตร 3(2-3-4) 

 (Post-Harvest Technology and Agricultural Product Processing) 
วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชวีวิทยาทางการเกษตร 

ความส าคัญและหลักการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะโครงสร้างของ
ผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาคุณภาพ การวางแผนและการจัดการคุณภาพ 
ความส าคัญและการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ กรรมวิธี ใน
การแปรรูปอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง การแช่เย็นและการแช่แข็ง ผลของ
วิธีการถนอมอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการ 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Importance and principles of post- harvest technology; structure of 

agricultural products; quality preservations; planning and quality management; 
importance and classification of plant and animal products; processing of raw 
products, frozen products , canned foods, chilling and freezing; effects of food 
preservation techniques on nutritional values. 

Filed trips required. 
 

714 311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis in Agribusiness) 

การพัฒนาตัวแบบส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร โปรแกรมเชิงเส้น  
ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบข่ายงาน ตัวแบบเชิงปริมาณอ่ืน ๆ การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม 

Development of model for agribusiness decision; linear programming; 
queuing model; network model; other quantitative models; decision making; 
game theory. 
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714 312 การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Investment Project Analysis in Agribusiness) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 202 บัญชีและการเงินเพ่ือธุรกิจการเกษตร 

แนวคิดและการวิเคราะห์เพ่ือเลือกลงทุนในโครงการทางธุรกิจการเกษตร ขั้นตอน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการลงทุน การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การติดตามและประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษา 

Concepts and analysis for investment selection in agribusiness; steps 
in value analysis of investment project; writing business plans; risk analysis; 
follow-up and project evaluation, and case studies. 

 
714 321 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจการเกษตร 2(1-2-3) 
 (Reading and Writing English in Agribusiness) 

หลักการอ่านภาษาอังกฤษในข่าว บทความ และงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
การหาหัวข้อเรื่อง การตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน การจับประเด็นส าคัญและรายละเอียด
ของเนื้อหา การเขียนสรุปความ เรียบเรียง และน าเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ 

Principles of English reading in news, articles and written documents 
in agribusiness; topic searching; setting reading objectives; comprehension of 
main ideas and details; systematic writing of summary, compilation, and 
presentation. 

 
714 331 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Agribusiness Entrepreneur) 

เทคนิคการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนและความคุ้มค่าของการลงทุนจัดตั้งธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ  เลือกตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือการก่อตั้งกิจการ 

Technical and information analysis for the management of modern 
agribusiness entrepreneur; business environment analysis; risk management 
plan to cover possible risks; analysis in business investment and value in 
various types of investment; making a suitable investment decision in business 
with ethical; social and environmental responsibility; writing business plan for 
business initiation. 
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714 332 การจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Farm Business Management) 

แนวคิดในการจัดการธุรกิจฟาร์มอย่างยั่งยืน ประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์
และการจัดการเพ่ือใช้ในธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผนการท าธุรกิจฟาร์ม การวัด
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การจัดการทางการเงินของธุรกิจฟาร์ม การจัดการธุรกิจ
ฟาร์มภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 

Concepts in sustainable farm management; application of principles in 
economic and management for farm business; analysis and plan of farm 
business; evaluation of success in farm operations; financial management of 
farm business; farm business management under risk and uncertainty; social 
and environmental responsibility of businesses.  

 
714 333 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Creative Innovation for Agribusiness) 

แนวคิดและการสร้างนวัตกรรมในวงการธุรกิจการเกษตร กระบวนการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจการเกษตร ประยุกต์ใช้
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจการเกษตรอย่างมีจริยธรรม 

Concepts and construction of agribusiness innovations; creative 
innovation processes and development in requirement of agribusiness; 
applications of concepts and theories in creative innovations for ethical 
agribusiness. 

 
714 334 กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Strategies) 

แนวคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ของธุรกิจการเกษตรในระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

Concepts and procedures of strategic management; components of 
strategic planning of agribusiness at enterprise and operational levels; practical 
utilizations of strategies; controls and evaluation of strategy; case studies in 
agribusiness. 
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714 341 การวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 3(3-0-6) 
 (Agricultural and Food Market Research) 
 วิชาบังคับก่อน :  714 211 การตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 

ความหมายและประเภทของการวิจัยตลาด ความส าคัญของการวิจัยตลาดสินค้า
เกษตรและอาหาร จริยธรรมในการท าวิจัยตลาด เครื่องมือในการวิจัยตลาดส าหรับธุรกิจ
การเกษตรและอาหาร  หลักการและขั้นตอนในการวิจัยตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร การ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย 

Definitions and classifications of market research; importance of food 
and agricultural product market research; ethics in market research; tools for 
market research of agribusiness and food; principles and procedures in food 
and agricultural product market research; data analysis and interpretation; 
research result presentation. 

 
714 342 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness Negotiation) 

หลักการและกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการเกษตร การสร้างกลยุทธ์ใน
การเจรจาต่อรองกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

Principles and procedures for agribusiness negotiation; construction of 
strategies for negotiation with stakeholders in business operations; strategy 
planning for conflict resolution within and between organizations; case studies 
in agribusiness. 

 
714 343 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Risk Management in Agriculture) 

ลักษณะของความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจการเกษตร เครื่องมือในการจัดการ 
ความเสี่ยง การวัดและประเมินความเสี่ยง การประกันภัยพืชผล และกรณีศึกษาในธุรกิจ
การเกษตร 

Types of risks in running agribusinesses; tools for risk management; 
measurement and assessment of risks; crop insurances; case studies in 
agribusiness.  
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714 344 ธุรกิจการเกษตรชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Agribusiness) 

แนวคิดและรูปแบบการด าเนินธุรกิจการเกษตรชุมชน หลักการบริหารจัดการ 
การตลาดและการส่งเสริมความส าเร็จในวิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อนธุรกิจการเกษตร
ชุมชนอย่างยั่งยืนและการสร้างเครือข่าย บทบาทของธุรกิจการเกษตรชุมชนต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 

Concepts and forms of community agribusiness; principles of marketing 
management and promotion for success of community enterprises; 
sustainable drives in community agribusiness and networking; roles of 
agribusiness on economic and local communities development. 

 
714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Culture and Agribusiness Administration in ASEAN) 

ทักษะภาษาท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม การด าเนินธุรกิจการเกษตรข้ามชาติที่ค านึงถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

Language skills in ASEAN countries; cross- cultural communications; 
understanding in multi- cultural societies; operations of international 
agribusiness with regards to cultural differences. 

 
714 346 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agritourism Business) 

ความรู้พ้ืนฐานและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมและการเข้าชม
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลักการตลาดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Fundamental knowledge and elements of agritourism ; sustainable 

management of agritourism; lodging and environment management; managing 
activities and visiting in agritourism; principles of marketing related to 
agritourism business. 

Filed trips required. 
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714 347 เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sufficient Economy and Sustainable Agriculture) 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การท าการเกษตรอย่างยั่งยืน การเกื้อกูลประโยชน์
ระหว่างกิจกรรมทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจ
การเกษตร 

Concepts of sufficiency economy; sustainable agricultural practice; 
complementary benefits within agricultural activities; application of sufficiency 
economy to agribusiness. 

 
714 348 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Agribusiness) 
 เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจการเกษตรในระดับปริญญาตรี  
Selected topics in agribusiness for undergraduate. 

 
714 351  ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์  3(3-0-6) 
 (Forage Crops Production Business) 

พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญของประเทศไทยและโลก การวางแผนและการจัดการระบบ
ผลิตพืชอาหารสัตว์ ต้นทุนการผลิต การตลาด กรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

Important forage crops of Thailand and the world; plan and management 
of forage crop production system; production cost; marketing; case studies in 
agribusiness. 

 
714 352  ธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Feed and Animal Medical Supplies Business) 

ความส าคัญและการจ าแนกประเภทของอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ในเชิงธุรกิจ 
การผลิต การน าเข้าและส่งออกอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ การตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ นโยบายของรัฐและประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ 

Importance and classification of animal feed and animal medical 
supplies business; production, import, and export of animal feed and animal 
medical supplies; domestic and international marketing; government policy 
and issues of animal feed and animal medical supplies business. 
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714 353 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Livestock Production Technology and Industry) 

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ระบบการท าฟาร์มเชิง
การค้า อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางปศุสัตว์ การกระจายสินค้าและ
การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตร
และปศุสัตว์ที่ดี การจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เพ่ือสภาวะสิ่งแวดล้อมโลก 

Basic in technology and industry for livestock production; commercial 
farming system; livestock production and processing industry; distribution and 
marketing in animal products; food safety and standards for good 
manufacturing process in livestock and agricultural commodity; animal 
technology management for global environment. 

 
714 354  ธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกร  3(3-0-6) 
 (Poultry and Swine Industrial Business) 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกรของประเทศไทยและโลก กลยุทธ์ในการ
จัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ต้นทุนการผลิต การตลาด ระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตสัตว์ปีก
และสุกร กรณีศึกษาในธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Overview of Thailand and global poultry and swine industry; 

management strategies of poultry and swine production; production cost; 
marketing; poultry and swine supply chain system; case studies in associated 
business. 

Filed trips required. 
 
714 355 อุตสาหกรรมและธุรกิจการผลิตโคนมและโคเนื้อ 3(3-0-6) 
 (Industry and Business of Dairy and Beef Cattle Production) 

การพัฒนาระบบการผลิตโคนมและโคเนื้อในประเทศไทย สายพันธุ์และการผสม
พันธุ์ของโคนมและโคเนื้อ อาหารและวิธีการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและควบคุมโรค 
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตโค ผลิตภัณฑ์และการตลาดในอุตสาหกรรมการผลิตโค 
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานสินค้าผลิตภัณฑ์จากโคนมและโคเนื้อ 

Development of dairy and beef cattle production system in Thailand; 
breeds and breeding of dairy and beef cattle; feed and feeding method; health 
management and diseases control; use of clean technology in cattle 
production; products and marketing in cattle production industry; business 
and supply chain of dairy and beef cattle products. 
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714 361  ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 (Commercial Fish Farming Business) 

พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การอนุบาล ระบบการเลี้ยง อาหารและการให้
อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ มาตรฐานฟาร์ม โรคและการป้องกัน การวางแผนการผลิต 
ต้นทุนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรมการผลิตปลาเศรษฐกิจครบวงจร และกรณีศึกษาใน
ธุรกิจการเกษตร 

Breeds; selections and breed improvement; nursery; aquarium systems; 
feeds and feeding regimes; housing and equipment; farm standards, disease and 
disease controls; production planning; production cost; marketing; comprehensive 
commercial fish production industry; case studies in agribusiness.  

 
714 362  การเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
 (Commercial Shrimp Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการเพาะพันธุ์และการ
อนุบาลลูกกุ้งวัยอ่อน ระบบการเลี้ยงและการจัดการ การเตรียมอาหารมีชีวิต ปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง การควบคุมคุณภาพและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์กุ้งเพ่ือการส่งออก  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Biology of economically important shrimp; breeding and larval nursing 

techniques; culture systems and management; live feed preparation; factors 
affecting cost and return in shrimp farming; quality control and marketing of 
exported shrimp products. 

Filed trips required. 
 
714 363 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 
 (Commercial Ornamental Fishes and Aquatic Plants) 

ความส าคัญของปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า ชนิดปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ า การ
เพาะพันธุ์และการอนุบาล ระบบการเลี้ยงและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง การป้องกันและ
รักษาโรค การตลาดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 

มีการศึกษานอกสถานที ่
Importance of ornamental fishes and aquatic plants; types of 

ornamental fishes and aquatic plants; breeding and nursing techniques; rearing 
systems and facilities; disease prevention and treatment; marketing of 
ornamental fishes and aquatic plants. 

Filed trips required. 



203 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

714 364 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ส าหรับการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geographical Applications for Agriculture) 

ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูล
อ้างอิงพิกัด ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่และการวิเคราะห์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะ กรณีศึกษาและโครงงาน 

Fundamental computer skills; components of geographical information 
system (GIS)  and georeferenced data; spatial relations and analyses; development 
of geo-applications; web applications; smart farming; case studies and projects. 

 
714 365 การจัดการธุรกิจประมงชายฝั่ง 3(3-0-6) 
 (Business Management of Coastal Fisheries) 

แนวคิดพ้ืนฐานด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล การท าประมงชายฝั่ง
และสัตว์ทะเลชายฝั่งที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองทรัพยากรประมง การจัดการ
ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ปัญหาแรงงานประมงและการท าประมงผิดกฎหมาย และ
กรณีศึกษา 

Fundamental concepts in marine coastal ecology and environments; 
methods in coastal fisheries and target species; fisheries resources models; fisheries 
co-management; labor issues and illegal fisheries; and case studies. 

 
714 371 การจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Residue and Waste Management) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชวีวิทยาทางการเกษตร 

ประเด็นเกี่ยวกับของเสียทางการเกษตร มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ข้อบังคับและกฎหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการจัดการของเสียทาง
การเกษตรโดยใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคมี การใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้และของเสียทางการเกษตรและพลังงานทดแทน  

มีการศึกษานอกสถานที ่
Issues in agricultural wastes; quality standard of waste water from 

aquaculture; regulations and laws on environmental protection; waste 
management technology using physical, biological and chemical processes; 
waste recovery and utilization in agriculture and alternative energy.  

Filed trips required. 
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714 372 ธุรกิจพืชสวนเขตร้อน 3(3-0-6) 
 (Tropical Orchard Business) 

ชนิดและการจัดการปลูกพืชสวนในพื้นที่ภูมิอากาศร้อนชื้น ความส าคัญของพืชสวน
เขตร้อนต่อเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการจัดการธุรกิจพืช
สวนเขตร้อนเชิงการค้า 

Types and management of orchard trees in tropical climate regions; 
importance of tropical orchard trees on national economy; concepts in added 
values and management of commercial tropical orchard. 

 
714 373 การจัดการพืชพลังงานอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Management of Energy Crops) 

ชนิด การปลูก และการกระจายพ้ืนที่ปลูกของพืชพลังงาน ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานในเชิงธุรกิจ โดย
ค านึงถึงความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

Types, planting, and area distribution of energy crop; economic 
importance of various energy crops; commercial utilization of energy crops 
with regards to energy, food, and environment sustainability.  

 
714 374 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
 (Business in Production Factors of Agricultural Goods) 

ชนิดและประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรในธุรกิจเกษตร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลเกษตรและเวชภัณฑ์สัตว์ ระบบตลาด แนวทาง
บริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศไทย การน าเข้า
และส่งออก บทบาทของรัฐที่ส่งผลต่อธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 

Types and classifications of factors in productions of agricultural 
products in agribusiness; seeds; fertilizers; pest control agents; agricultural 
machinery and veterinarian pharmaceuticals; market systems; management 
guidelines and production factor business operations in Thailand; import and 
export; government’s roles affecting agricultural production factor business. 
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714 375 การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 3(3-0-6) 
 (Pest Control) 

วิชาบังคับก่อน : 714 102 ชีววิทยาทางการเกษตร 
ชนิดศัตรูพืชและสัตว์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชและสัตว์ การ

จัดการศัตรูพืชและสัตว์  
Types of pests; impacts and damages done by pests; pest management. 
 

714 381 บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sustainable Packaging for Agricultural and Food Product) 

ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาด โลจิสติกส์ และ 
โซ่อุปทาน แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ฉลากสินค้า และ
กรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

Importance and roles of packaging on marketing; logistics, and supply 
chain; concepts of design and development of sustainable product packaging; 
labels; and case studies in agribusiness. 

 
714 382 ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Industry Business) 

การจัดการวัตถุดิบ ระบบการผลิตและการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การตลาดและการเพ่ิมมูลค่าสินค้า ระบบการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร 

Material management; production system, and plant design in food 
industry; quality system and food safety; marketing and value adding; system 
of transportation in agricultural product and processed food; technology 
utilization to expand the food industry business. 
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714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Research Methodology in Agribusiness) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 206 สถิติประยุกต์ทางธุรกิจการเกษตร 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร จรรยาบรรณของนักวิจัย การก าหนด
ปัญหา การออกแบบโครงการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
การใช้สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in agribusiness; ethics for researcher; 
identification of research problems; design of research projects; collection of 
data, data analysis and interpretation; application of statistics for research; report 
writing and reseach presentation. 

 
714 392 สัมมนา 1(0-2-1) 
 (Seminar) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
การค้นคว้าหาข้อมูลและเอกสารทางวิชาการที่สนใจทางธุรกิจการเกษตร การเขียน

เรียบเรียงเพ่ือจัดท าเอกสารสัมมนา การน าเสนอและอภิปรายต่อที่ประชุม 
Searching of data and academic documents of interest in agribusiness; 

writing and compiling of seminar papers; presentation and discussion in 
conference format. 

 
714 411 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Agribusiness) 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยน องค์กรการค้าระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การส่งออกและน าเข้าสินค้าเกษตร กลยุทธ์การค้าระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร  

Theories of international trades; currency exchange rate; international 
trading agencies; formation of economic community; export and import of 
agricultural products; international trade strategies; international trade 
investment; sources of funding for international trading; standards of 
agricultural goods and foods. 

 
  



207 มคอ. 2 

 

มคอ. 2 

714 412 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural Policy) 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจการเกษตร ผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจต่อการเกษตรและธุรกิจการเกษตร และกรณีศึกษาในธุรกิจการเกษตร 

Policies regarding agribusiness operations; impacts of economic 
policies on agriculture and agribusiness; case studies in agribusiness. 

 
714 421 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานและสมัครงาน 2(1-2-3) 
 (English for Presentation and Job Application) 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการน าเสนองาน ทักษะและ
เทคนิคการน าเสนองาน ทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และ
จดหมายสมัครงานอิเล็กทรอนิคส์ การใช้ภาษาในการสัมภาษณ์งาน 

Skills of listening, speaking, reading, and writing English in presentation; 
skills and techniques for presentation; English proficiency in writing of resumes, 
job application letter, and application email; language uses in job interview. 

 
714 491 ปัญหาพิเศษ 2(0-6-0) 
 (Special Problem) 
 วิชาบังคับก่อน : 714 391 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
การวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล 

เตรียมรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 
Planning and conducting research in agribusiness; data analyses; report 

preparation, and presentation. 
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714 492 การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 3(2-3-4) 
 (Readiness Preparation for Training in the Enterprises) 

ทักษะการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กร วัฒนธรรมในองค์กร การพูดในที่
สาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 
การเขียนโครงการวิจัย การเขียนประวัติและเอกสารสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

Communication skills within and between organizations; corporate 
culture; public speaking; personality improvement; computer and software 
usage for business management; writing research projects; writing resumes and 
job application documents; job interview; urgent problem solving skills. 

 
714 493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 
 (Co-operative Education) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
ฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา พร้อมส่งรายงานโครงการวิจัย และ

บันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
A minimum of one semester training, including a submission of the 

written reports of research project report and co-operative education diary 
note. 


