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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ 

 สาขาเกษตรประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25481971103128 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agribusiness 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร) 
 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (ธุรกิจเกษตร) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agribusiness) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agribusiness) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ   
 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางการศึกษา 

 กับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564  
   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร 
2) พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจเกษตร 
3) เจ้าของฟาร์มเกษตร 

 4) พนักงานและข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร 

 6) นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านการเกษตร  หรือ 
ด้านการบริหารธุรกิจการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

1 นางสาวจรีวรรณ   
 จันทร์คง 

5 8099 9000x xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต)์, 
        2561 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 
        2551 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 
       2548 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2 นายช านาญ  ขวัญสกลุ 
3 9302 0015x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กษ.ม. (การจัดการทรัพยากร
เกษตร), 2553 

วท.บ. (พืชศาสตร)์, 2543 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร ์
3 8415 0046x xx x 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน), 2560 

วท.ม. (พัฒนาการเกษตร), 2552 
วท.บ. (พืชศาสตร)์, 2548 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย 

4 นายปิยะ  เพชรสงค ์
3 8004 0009x xx x 

อาจารย ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร), 2543 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 2538 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 
แม่โจ ้

5 นางสาวจตุพร ฮกทา 
3 9201 0009x xx x 

อาจารย ์ D.B.A. (Business 
Administration), 2562 

M.B.A. (Business 
Administration: Finance 
Concentration), 2550 

ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน), 2547 

Universiti Sains Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เทคโนโลยี และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้น การพัฒนาที่มีฐาน
การสร้างรายได้หลากหลาย โดยเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-
2570) ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สร้างสังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน เป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เป็นประตูการค้าการลงทุน และ
เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ เชื่อมสังคมโลกให้มีความใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความคืบหน้าในการพัฒนาภาคการผลิตของจีน 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ซ่ึงได้สร้างผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาส 
อุปสรรค ความท้าทาย และความเสี่ยงต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ
อีกหลายประการ เช่น มาตรฐานของสินค้าเกษตร ความปลอดภัยของอาหาร ประเด็นพืชพลังงาน อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต เช่น การน าหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งจะเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  โลกถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่ยังคงต้อง
ค านึงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อบริบทเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งทุกประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะร่วมมือกันในการพัฒนาและจะมีประโยชน์ร่วมกัน
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนบริบทภายในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อขนาดแรงงานลดลง 
และอุปสงค์ในประเทศขยายตัวช้าลง ซึ่งจะท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพ่ึงพิงอุปสงค์  
จากต่างประเทศมากขึ้น   ความเหลื่อมล้ าในสังคมน าไปสู่ความขัดแย้งในประเทศ โดยเฉพาะ 
ความเหลื่อมล้ าในด้านเศรษฐกิจการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตร การบริการการศึกษา
และสาธารณสุข ความเป็นเมืองขยายมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการผลิตในชนบทที่จะเป็นการค้าและบริการ
มากขึ้น แรงงานภาคเกษตรลดน้อยลง ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเมือง
การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส าหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 12 คงอยู่บนพ้ืนฐาน
ของนโยบายทางการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่  11 คือ การเน้นที่การบริหารองค์กร 
ให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ยกระดับคุณภาพบัณฑิตแบบก้าวกระโดด และปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งสถานการณ์
ภายนอกและสถานการณ์ภายใน  เป็นเหตุผลส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในเชิงโครงสร้างเนื้อหาและ
รูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสากลหรือภาษา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีสมรรถนะในการท างานได้ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการผลิต การค้า และแรงงาน
ที่ไร้พรมแดน เน้นที่การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเป็นผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดที่มีการค้าแบบเสรีมากขึ้น 
ตลอดทั้งการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดสมรรถนะ 
(Competence) มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความต้องการของบัณฑิตที่จะน าไปใช้
ในการเป็นเจ้าของฟาร์ม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ตลอดทั้งการท างานในหน่วยงานของภาครัฐและ
บริษัทเอกชน มีเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสร้างสมรรถนะที่เข้มแข็งของบัณฑิต  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นวิธีการ เทคนิควิธี ในการค้นหาองค์ความรู้ 
จัดการความรู้ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในสถานการณ์ที่มี  
การแข่งขันสูงขึ้น รวมทั้งเน้นความปลอดภัยที่มีต่อผู้บริโภค และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มีความสอดคล้องกับปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม  รองรับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงพาณิชย์  รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตลอดจนสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
    1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 

 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาอ่ืนภายในคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร และสาขาเกษตรประยุกต์  จ านวน 2 รายวิชา คือ 

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่  
(Modern Agricultural Production Systems) 

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่  
(Modern Agribusiness Management) 

 13.3 การบริหารจัดการ  
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจเกษตร มีทักษะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็น
นักปฏิบัติและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็น
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาในการปรับปรุง 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้สอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการ เป็นผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสิ่งที่ต้องการให้มีการปรับปรุงการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
คือ การเป็นคนเก่งคิด เก่งงาน (ทักษะปฏิบัติ) เก่งคน เรียนรู้ตลอดเวลา การปรับตัว กล้าคิด กล้าพูด 
กล้าน าเสนอ การท างานเป็นทีม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเป็นนักขาย 
และบริการ มีความรอบรู้นอกวิชาชีพ รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ มีความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 2) ศิษย์เก่า ได้เสนอข้อคิดเห็นในการผลิตบัณฑิตในอนาคต ดังนี้
ต้องการให้นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตรมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับชุมชนได้ดี ท าการเกษตรและการค้าได้ และมีความสามารถทางธุรกิจ ควรจัดหลักสูตรให้มี 
การเรียนวิชาต่อไปนี้มากขึ้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์การฝึกภาคปฏิบัติ และเทคนิควิจัย 
3) ศิษย์ปัจจุบัน ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การมีอิสระในการเลือก
วิชาเลือกเสรี ตัดวิชาซ้ าซ้อน เช่น เพ่ิมการฝึกงานภายนอก เพ่ิมกิจกรรมสาธารณะ เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาด้านการจัดการธุรกิจเกษตร ด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร 
  จากบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าวแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
เป็นสหวิทยาการมากขึ้น ได้แก่ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร เจ้าของฟาร์มธุรกิจ
เกษตร การเป็นนักพัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่นวัตกรรมทางการเกษตร  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) มีสมรรถนะพร้อมในการท างานด้ าน การจัดการธุรกิ จ เกษตร ด้ านการท าฟาร์ม 
การพัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่นวัตกรรมทางการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
  2) สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นทีม 
  3) สามารถพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง 



มคอ.2 

8 
 

  4) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อย่างมีความสุขในสังคม 
  5) สามารถสื่อสารและน าเสนอหลากหลายรูปแบบส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผลประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ 
บัณฑิตที่มีต่อคณุภาพหลักสูตร 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  
โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือฝังตัว
ในสถานประกอบการใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอด
การบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือฝังตัวในสถานประกอบการ  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 3. ส่งเสรมิและสนับสนุน 

ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ป ี

4. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ลาศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิมพูนคณุวุฒิ
ทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงข้ึน  

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
และสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ  
อย่างน้อย 1 รางวัล/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR   
ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3. นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ 
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการช้ันน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินการภายใต้
ความร่วมมืออย่างน้อย 1 แห่ง/ปี 
 

 2. บูรณาการการเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์  
ในการท างานด้านต่าง ๆ  
ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ในการท างาน
จากหน่วยงาน มีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานและความสามารถที่แตกต่างกันทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

 2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในด้านการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่

นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะก าหนดในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 
สอนเสริมระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรก  

2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าการปรับตัวใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียน  
ในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี 
และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่ องเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว 
การปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับเงินรายได ้      
   1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 แบบเหมาจ่าย 
720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา  24,000 บาท/คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 409,440 409,440 409,440 409,440 409,440 
2. งบด าเนินงาน  80,000 100,000 150,000 200,000 300,000 
3. งบลงทุน   100,000 200,000 200,000 300,000 400,000 
4. งบอุดหนุน   50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 
5. งบรายจ่ายอื่น  50,000 80,000 120,000 140,000 150,000 

รวม 689,440 889,440 1,029,440 1,249,440 1,459,440 
จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 22,981 14,824 11,438 10,412 12,162 

     
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  7 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย      6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  29 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  48 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

7  หน่วยกิต 
 

 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 



มคอ.2 

16 
 

 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) 

 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

 00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

6  หน่วยกิต 
 

 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizens and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) 

 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

 00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

 00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Law 

3(3-0-6) 
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 00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

12  หน่วยกิต 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 และใหเ้ลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Lifelong Learning 
 

3(2-2-5) 
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 00-035-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-008 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use  
3(2-2-5) 

 00-046-002 
 

ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-003 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

 00-046-004 
 

ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 89  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 29  หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 02-213-001 สถิติพ้ืนฐาน 

Fundamental Statistics 
3(3-0-6) 

 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

 02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology  

3(3-0-6) 

 02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology Laboratory 

1(0-3-0) 

 03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Production Systems 

3(2-3-4) 

 03-212-101 การจัดการองค์การสมัยใหม่  
Modern Organization Management 

3(3-0-6) 

 03-212-102 การตลาดเกษตร  
Agricultural Marketing  

3(3-0-6) 

 03-212-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 
Agribusiness Economics 

3(3-0-6) 

 03-213-101 การผลิตสื่อและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 
Digital Media Production and Information 
Technology in Agribusiness 

3(2-3-4) 

 03-213-202 การส่งเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชน 
Agribusiness Promotion in Community  

3(2-3-4) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 03-211-202 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Crop Production Technology 
3(2-3-4) 

 03-211-203 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
Animal Production Technology 

3(2-3-4) 

 03-211-204 นวัตกรรมทางธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Innovation 

3(2-3-4) 

 03-211-305 ผลผลิตเกษตรและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
Agricultural Products and Value Added Products 
 

3(2-3-4) 
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 03-212-204 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 
Modern Farm Business Management 

3(3-0-6) 

 03-212-205 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ  
Accounting for Business Management 

3(3-0-6) 

 03-212-306 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจเกษตร 
Logistics and Supply Chain Management in 
Agribusiness 

3(2-3-4) 

 03-212-307 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Law  

3(3-0-6) 

 03-212-308 ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 
International Agribusiness 

3(3-0-6) 

 03-212-309 ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
Digital Agribusiness 

3(2-3-4) 

 03-212-310 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Entrepreneurship  

3(2-3-4) 

 03-213-303 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเกษตร 
Strategies for Agribusiness Development 

3(2-3-4) 

 03-214-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร 
Research Methodology for Agribusiness 

3(3-0-6) 

 03-214-402 สัมมนาทางธุรกิจเกษตร 
Seminar in Agribusiness 

1(0-2-1) 

 03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) 

 03-214-404 การจ าลองธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Modeling  

1(160) 
 

 และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ทางเลือกส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 

 03-214-405 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร  
Special Problems in Agribusiness 

3(0-9-0) 

 03-214-406 การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร 
Internship in Agribusiness 

3(320) 

 ทางเลือกส าหรับนักศึกษาสหกิจ 
 03-214-407 สหกิจศึกษา  

Cooperative Education  
 
 

6(640) 
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 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
 03-211-406 ธุรกิจการผลิตพืช 

Crop Production Business 
3(2-3-4) 

 03-211-407 ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ 
Livestock Production Business 

3(2-3-4) 

 03-211-408 ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Business  

3(2-3-4) 

 03-211-409 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agritourism Business 

3(2-3-4) 

 03-211-410 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
Agricultural Inputs Business 

3(2-3-4) 

 03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 

 03-213-304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
Strategic Human Resource Management 

3(2-3-4) 

 03-213-305 การวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
Standardization of Agricultural Products 

3(2-3-4) 

 03-213-306 ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร  
Agriculture and Food Security 

3(2-3-4) 

 03-213-307 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจเกษตร 
Communication for Agribusiness Development 

3(2-3-4) 

    
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 1(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา  3(2-2-5) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
03-212-101 การจัดการองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 3(T-P-E) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
02-213-001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-212-102 การตลาดเกษตร 3(3-0-6) 
03-213-101 การผลิตสื่อและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
03-211-202 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-3-4) 
03-212-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
03-213-202 การส่งเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชน 3(2-3-4) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  3(T-P-E) 
03-211-203 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3(2-3-4) 
03-211-204 นวัตกรรมทางธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
03-212-204 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
03-212-205 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-211-305 ผลผลิตเกษตรและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 3(2-3-4) 
03-212-306 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
03-212-307 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
03-212-308 ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  
03-212-309 ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 3(2-3-4) 
03-212-310 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
03-213-303 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
03-214-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
 



มคอ.2 

25 
 

ปีการศึกษาที่ 4  
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-214-402 สัมมนาทางธุรกิจเกษตร 1(0-2-1) 
03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
03-214-404 การจ าลองธุรกิจเกษตร* 1(160) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
 รวม 9  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-214-405 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร 3(0-9-0) 
03-214-406 การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร 3(320) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-214-407 สหกิจศึกษา  6(640) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *  หมายถึง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (WiL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

26 
 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
 00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 03 คือ คณะเกษตรศาสตร์  
ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
 0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
 1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
 2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
 3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
 1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
 2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
 3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
 4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
 5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
 6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
 7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
 8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
 0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
 1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
 2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
 3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
 4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
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ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
 V หมายถึง สาขา   
 1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
 2 สาขาเกษตรประยุกต์  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชายอ่ย  
 10 คือ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
  11 คือ วิชาย่อยเกษตร 
  12 คือ วิชาย่อยการจัดการธุรกิจเกษตร 
  13 คือ วิชาย่อยพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
  14 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 

ทางธุรกิจเกษตร 
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา หรือระดับการศึกษา 
 0 แทนรายวิชาที่ศึกษาในชั้นปีใดก็ได้ 
 1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1 
 2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2 
 3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3 
 4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
C(T-P-E)  
 C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
 T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
 E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก าหนดชั่วโมง
ภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 
00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอล   
การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in football; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of football; organizing and arranging football competition. 

  
00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาว่ายน้ า  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาว่ายน้ า  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in swimming; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of swimming; organizing and arranging swimming competition. 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน  ลักษณะและรูปแบบ
ของดนตรีประกอบการลีลาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ  องค์ประกอบของ 
การลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา   
การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา  ดุลยภาพระหว่างการ 
การท างานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and practices in standard and Latin dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances; footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes. 

 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย  
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับข่ีเกี่ยวกับการ
เบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่อย่าง
ปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและการ
บ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills; braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms 
and bike maintenance. 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in basketball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of basketball; organizing and arranging basketball competition. 

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อ  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in takraw; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of takraw; organizing and arranging takraw competition. 
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00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
แบดมินตัน  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in badminton; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of badminton; organizing and arranging badminton competition. 

  
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล  การจัดและการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in volleyball; 
relevant sports science knowledge behind physical fitness; rules, 
regulations, etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in 
the game of volleyball; organizing and arranging volleyball competition. 
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00-011-009 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตซอล  ความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตซอล  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in futsal; relevant 
sports science knowledge behind physical fitness; rules, regulations, 
etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in the game of 
futsal; organizing and arranging futsal competition. 

  
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาเทนนิส  ความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬาเทนนิส  การจัด
และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic fundamentals, physical skills and techniques used in tennis; relevant 
sports science knowledge behind physical fitness; rules, regulations, 
etiquettes, strategies, techniques, tactics, and development in the game of 
tennis; organizing and arranging tennis competition. 
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00-011-011 กอล์ฟ 
Golf 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ  การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ  วงสวิง  การเลือกใช้ไม้กอล์ฟที่เหมาะสม  การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและกรณี
พิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit from 
golf; golf swing; how to choose the correct golf clubs; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; hitting 
special shots; rules and etiquettes of golf. 

  
00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงามของ
มนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของความงามและ
สุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing art, 
and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health cares; 
Thai etiquette and peaceful co-existence. 
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00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและรูปแบบของ
ดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัด
และเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง การเล่น
และแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
Western music, Thai music and folk music; music reading skills; individual 
practice and performing a particular instrument; playing techniques; 
ensemble playing; recital and performance of a variety forms of music. 

  
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย  
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี  
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  โครงการ
พระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ์สิทธิ์และ
ผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  เศรษฐศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการ  
กระบวนการวางแผนทางการเงิน  การบริหารรายได้ รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การเงิน
และการธนาคาร  กลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; economics for entrepreneurs; financial planning process; 
income, expenditure, and debt management; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations. 

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชีวิตและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาสต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจและโครงการ
พัฒนาที่ส าคัญ  ความหมาย หลักการ แนวคิด และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การน าไปประยุกต์ใช้  มูลนิธิโครงการหลวง  หลักการและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพ   
The life and work of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej; royal 
guidances of His Majesty the King in various occasions; distinctive royal 
duties and royal development projects; meaning, principle, concept, and 
goal of the philosophy of sustainable development and its applications; 
the Royal Project Foundation of Thailand; principle and concept of the 
King’s philosophy of sufficiency economy; applications of the King’s 
philosophy for livings. 
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00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยมของมนุษย์  คุณค่าทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม ความ
ตลกขบขัน และความเศร้าสลด  ศิลปะวิจักษ์  คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่าทางปัญญา
ของงานศิลปะ  การพัฒนาและการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ
กับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation of beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, and 
dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; aesthetic 
experience development and judgment; culture and art interaction. 

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

Health Promotion and Exercise 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต หลักการและวิธีการออกก าลังกาย เกมส์ กีฬา และการ
พักผ่อนหย่อนใจ ปัญหาทางสุขภาพเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ  ยาและสารเสพติด  
การวางแผนและการประเมินสุขภาพ  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการ
กีฬา  การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
Overview of health promotion; physical fitness components; physical and 
mental health; health and life; principles and methods of exercise, games, 
sport, and recreation; health problems involving with food and nutrition; 
drugs and addictions; health promotion planning and evaluation; exercise 
and sport program design; health promotion development at the local 
and national level. 
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00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ  บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม  การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ  การจัดการความปลอดภัย
และความเสี่ยง 
Knowledge and skills for recreation leadership; roles of leader in 
interpersonal and organizational communication; motivation theories and 
group dynamics; preparation for outdoor activities and trips; recreation 
management; safety and risk management. 

  
00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ  การฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ  คุณประโยชน์ 
ที่ได้จากการท าสมาธิ  รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการท าสมาธิ  การรับรู้ อารมณ์ 
และการปรับแนวคิด  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญสติ  
การวางท่าที่เหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพื่อน าทาง
ไปสู่การรู้แจ้ง  การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพื่อความสุขของร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; patterns, methods, and steps of meditation; feelings, emotion 
and proper mind set; mindfulness and meditation; proper meditation 
postures, breathing and relaxation techniques; meditation on the path to 
enlightenment; meditation practice in everyday life for a happy body 
mind and soul. 
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00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจริยศาสตร์  ค าถามและปัญหาในทางจริยปรัชญา  
ระดับชั้นการพัฒนาจริยธรรม  การก าหนดเกณฑ์ความผิด-ถูก ชั่ว-ดี  การไตร่ตรองและ
การแก้ปัญหาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีที่มีบทบาทเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางจริยธรรม  ขั้นตอนในการตัดสินใจทางจริยธรรม  ปัญหาเชิงคุณธรรม 
ค าถามทางจริยธรรม และพฤติกรรมทางจริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน 
Introduction to ethical theories; questions and problems in moral 
philosophy; stages of moral development; the standards of right and 
wrong; analyzing and solving moral dilemmas; cultures, traditions and 
their roles in ethical behavior; steps of ethical decision making process; 
moral problems, ethical questions, and ethical behavior in contemporary 
society. 

  
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Human Relations and Personality Development 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  บทบาท
ของการสื่อสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาทักษะใน
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; role of communication in interpersonal relationship; self-
improvement to create relationship within organization and society; 
principles of personality development; interpersonal interaction skills 
development; social manners and recreational activities. 
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00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ  
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน  ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุขและความ
เป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์  เทคนิคของการ
สร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and 
characteristics of personality, beliefs, attitudes, and behavior; life skills 
and self-belief skills; leadership and teamwork; the power of positive 
thinking to improve well-beings and happiness; psychological theories in 
developing human relations in life and work; skill-building techniques in 
attitude creation of human relations; influential factors and related 
problems of human life. 

  
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การดูแลสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการออก
ก าลังกาย โภชนาการ สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต สุขภาพ และความผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic approach to health and wellbeing; life and environment; the role 
of exercise, nutrition, society, economy, spirituality, and environment in 
lifestyle, health and well-being; life skills of public mind development; 
sufficiency economy and folk wisdoms; pluralism and democratic ways 
of life; life-long learning for sustainable development. 
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00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การเชื่อม่ันในตัวเองและการจูงใจผู้อื่น  การเรียนรู้ที่จะผิดพลาดหรือผิดพลาดที่จะ
เรียนรู้  การยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  การมองโลกในแง่ดี การให้อภัย 
ความกตัญญู และความเมตตา  การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอื่น  การเชื่อมต่อ
ระหว่างร่างกายและจิตใจ  การท าตนเองให้เป็นที่รู้จัก  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
พฤติกรรมและแนวคิด 
Self-confidence and influence others; learning to fail or failing to learn; 
recognizing the values of human beings; optimism, forgiveness, gratitude, 
and kindness; mind-body connection; being known by others; changing 
behavior and thought pattens. 

  
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 

Psychology in Working  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาร่วมสมัย  พฤติกรรม และกระบวนการทางจิตในเชิง
ชีวภาพและสังคม  องค์การและระบบการท างานในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  ทฤษฎี
ผู้น า  การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการท างานเป็นทีม  การบริหารเวลา  แรงจูงใจในการ
ท างาน  การจัดการความเครียด  หลักการทางจิตวิทยาเชิงบวกและการท างานอย่างมี
ความสุข 
Basic concepts within contemporary psychology, biological and social 
aspects of behavior and mental process; organization and work systems; 
organization theories; leadership theories; conflict resolution and 
teamwork skills; time management; motivation in working; stress 
management; principles of positive psychology and happiness at work. 
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00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทของผู้น าและภาวะผู้น า  คุณลักษณะและความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
คุณภาพงาน  เทคนิคและกลยุทธ์ในการท างานเป็นทีม  แนวทางและเทคนิคการจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 
Roles of leaders and leadership; characteristics and responsibility for 
enhance work quality; techniques and strategies for successful teamwork; 
guidelines and techniques of modern management with information 
technology; organizational management in accordance with current 
situations. 

  
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

Citizens and Public Consciousness 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม   
สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง  การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  หน้าที่ของ
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต้านทุจริต  จิตสาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; human 
rights; recognition of diversity and difference; social responsibility; 
equality and self-reliance; discerning of self interest and public interest; 
intolerance and ashamed to involve in corruption; civic duty and 
responsibility for anti-corruption; public mind and moral consciousness of 
citizen by learning and practicing good manners. 
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00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและรูปแบบ
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์ทาง
การเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคใน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms of 
government; democratic government; political concepts, theories, and 
ideology; political institutions and processes; supporting factors and 
obstacles to social and political changes. 

  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

Thai Civilization in Globalization Context 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความแตกต่างระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาท 
ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวัฒนธรรมไทย 
The difference between Western and Eastern civilizations; prehistoric Thai 
civilization and ancient empires; political, social and economic conditions 
from Sukhothai period to the present; country development according to 
global trends; globalization influences to changing Thai cultural patterns. 
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00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนาและ
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์และหัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 
Thai ethnic origin; Thai society, economy and government; religions and 
Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts and handicrafts; 
Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk culture and wisdom; 
relationship between Thailand and neighboring countries in political, 
social and economic aspects. 

 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 
3(3-0-6) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ  ระบบศาล
ยุติธรรม  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  กฎหมายและสิทธิตามกฎหมายที่
จ าเป็นต้องรู้  ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเฉพาะเรื่อง และกฎหมายอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
Categories of law; international law and Thai legal systems; court system; 
constitutional law and administrative law; law and legal rights everyone 
should know; criminal code, civil and commercial code, consumer 
protection law, real estate law, special law and other laws related to 
everyday life. 
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00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
Southeast Asia Studies 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท่ีโดดเด่น  ลักษณะพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล   
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประชาคม  การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยกันเอง  
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือในภูมิภาค  บทบาทของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอ่ืน 
History, sociology, and anthropology of Southeast Asia; cultural diversity, 
religious, and the prominent traditions; landforms, natural resources, and 
environment; modernization and globalization; economic systems and 
community development; intra-regional trade, trade facilitation and 
regional cooperation; roles of Southeast Asia on other regions. 

  
00-023-007 ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิด เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และสาธารณสุขของชุมชน  การวิเคราะห์ชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการ
พัฒนาชุมชน  
Concepts, techniques, methods, and tools used in community studies; 
processes of community studies involving the physical environment, 
history, economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; launching a successful community 
development project. 
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00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ คติชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ  
เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของ 
ชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
Identity of the Southerner; indigenous language, dialects, culture and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk entertainment; 
the conservation of southern traditions in contemporary contexts; field 
studies and cultural activities. 

  
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ บุคคล สังคม และประเพณี  บทบาทของ
วรรณกรรมต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของมนุษย์  การเห็นคุณค่าของภาษาและ
วรรณกรรม  แนวทางการศึกษาวรรณกรรม  ความเหมือนและและความแตกต่าง
ระหว่าง ต านาน มหากาพย์ บทกวี นิทาน บทสวดมนต์ บทเพลง ร้อยแก้ว และบทละคร  
แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ส่องสะท้อนในวรรณกรรม   
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทยและผลงานที่โดดเด่น 
Relationship of literature with humans, society and culture; the influence 
of literature on attitudes, values, and behavior; the appreciation of 
language and literature; literature study guides; similarities and differences 
in the myths, epic, poetry, fables, sacred texts, prose, and drama; 
concepts, philosophy, ideology, values and culture reflected in literatures; 
legendary Thai authors and their work. 
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00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการสื่อสาร  ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย  การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่าน
จับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสาร  การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัคร
งาน และโครงการ  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
Communication principles; basic knowledge of Thai language; listening 
discretion; reading comprehension; analysis and evaluation of substances; 
official letter, cover letter, and project paper; speaking ability in various 
occasions; use of technology in communication. 

  
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีการอ่านและการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  ภาษาโดยตรงและภาษาโดยนัย  การอ่าน
ออกเสียงเพ่ือความจ า  การฝึกทักษะในการการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความ และประเมินค่างานเขียนของไทย  ความสนใจ ความต้องการ และพ้ืนฐาน ความรู้
ที่มีบทบาทต่อการเลือกอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า 
Reading theories and reading comprehension; implicit and explicit 
language; reading aloud for improve memory retention; practical skills in 
paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and evaluating Thai 
treatises; interests, needs, and background knowledge that influence 
selecting reading materials; the use of library and Internet resources for 
study. 
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00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเขียนภาษาไทย  ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาเฉพาะกลุ่ม และการเรียบเรียงงาน
วิชาการ  การเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์  การใช้ส านวน
โวหารในการเขียน  การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียน
เชิงวิชาการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกและพัฒนาลายมือ 
Principles of Thai writing; contemporary Thai language, jargon language, 
and academic writing; proper use of spacing, punctuation marks, and 
symbols; rhetorical writing strategies; essay writing, articles writing, 
documentary writing, academic writing, and creative writing; handwriting 
practice and development. 

 
00-034-005 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฏีวัจนกรรม  ประเภทการพูด  การวิเคราะห์ผู้ฟัง  การเลือกหัวข้อในการพูด  
ขั้นตอนการเตรียมการพูด  การพัฒนาสมรรถภาพการพูด  การฝึกทักษะการพูด 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดกล่าวน าในฐานะพิธีกร 
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและมารยาท 
ในการพูด 
Speech act theory; types of speech delivery; audience analysis, selecting 
a speech topic; steps for preparing a speech; speech performance 
development; speaking skills practice including greeting, presentation, 
master of ceremony opening speech, persuasive speech, business speech, 
and interviewing; ethics and manners in speaking. 
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00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  ทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหาใน
เอกสารทางวิชาการ  การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  งานที่มอบหมายในการ
อ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information and 
reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, analyzing, 
summarizing, and evaluating the academic documents; writing practice in 
various forms; reading and writing assignments. 

 
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Reading for Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  กลยุทธ์ในการอ่าน
สารคดี บันเทิงคดี นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน และงานสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วร้อย
กรอง  การอ่านตามรสนิยม  รูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงความคิด ศิลปะการอ่านและ
การบูรณาการกับศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืน ๆ 
Principles of reading compehension; literature reading of various types; 
reading strategies for fiction, non-fiction, tales, novels, short stories, 
cartoons, and creative work in both prose and poetry; reading according 
to personal taste; types and methods of linking ideas, the art of reading 
and reading integration with science and art in various fields. 
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00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การทักทาย การบอกลา และการกล่าวลาในภาษาอังกฤษ  
การแสดงความยินดี การขอบคุณ และ การขอโทษ  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ   
การแสดงความคิดเห็น  การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท์  การซื้อขายและต่อรองราคา  
การสั่งอาหาร  การสอบถามและบอกทิศทาง 
Introducing oneself and others; greetings, farewells and ways to say 
goodbye in English; congratulating, thanking, and apologizing; expressing 
empathy and sympathy; giving opinions; making an appointment; 
telephoning; purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions. 

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

English Reading and Writing 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การอ่านข่าว โฆษณา ประกาศ ค าแนะน าและข้อความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์ม  
การจดบันทึก และการเขียนข้อความสั้น ๆ  การสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
วิธีการเขียนแบบอธิบาย การเขียนแบบโน้มน้าว การเขียนเล่าเรื่อง และการเขียนแบบ
บรรยาย  การปรับปรุงและการแก้ไขงานเขียน 
Reading news, advertisements, announcements, instructions, and short 
passages; form filling, note-taking, and writing short passages; 
summarizing and synthesize information from several sources; 
expository, persuasive, narrative, and descriptive writing; revising and 
editing written work. 
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00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะพ้ืนฐานทางด้านการฟัง การออกเสียง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การแสดงความคิดเห็น อารมณ์และความรู้สึก   
การใช้กจิกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค าวลี
และประโยคที่ใช้ทั่วไป โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์
ประจ าวัน 
Basic skills in listening, pronunciation, speaking, reading, and writing English 
in order to communicate effectively; expressions of idea, opinions, 
emotions, and feeling; the use of role-play activities to develop 
communication skills; basic knowledge of common words, phrases, and 
sentences with an emphasis on using English for communication regarding 
everyday life situations. 

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ  การอ่านโฆษณาสมัครงาน  การกรอกใบสมัครงาน  การเขียนประวัติย่อ   
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน  การสื่อสารเบื้องต้นในองค์กร   
การสื่อสารทางโทรศัพท์  การส่งอีเมล 
English vocabulary, expressions, and structures for career preparation; 
reading job advertisements; filling in an application form; interviewing for 
jobs; writing resumes; writing application letter; basic communication in 
organizations; telephoning; sending emails. 
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00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค าศัพท์และเทคนิควิธีที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนอ  การใช้กลไกทางภาษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการน าเสนอ  การใช้น้ าเสียง  จังหวะ การหยุดคิด และท านองเสียง  การใช้
ค าศัพท์ ส านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ส าหรับการน าเสนอ การสื่อสาร
ด้วยการใช้ถ้อยค าและไม่ใช้ถ้อยค า  การเตรียมเนื้อหา  การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  
เทคนิคการน าเสนอ  การจัดการกับค าถาม 
The necessary English vocabulary and techniques for presentation; using 
linguistic devices to improve presentation skills; effective use of voice, 
rhythm, pausing, and intonation; English words, expressions, and 
sentence patterns used in presentation; verbal and non-verbal 
communication; content preparation; using media for presentation; 
presentation techniques; question handling. 

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

English for Lifelong Learning 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทั้งส าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ผ่านการศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อที่สนใจ  การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง  การพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อมูล  การน าเสนอผลการเรียนรู้  การประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
English language skills and self-learning strategies necessary for lifelong 
learning; creating a positive attitude in learning English both for personal 
and professional development through self-study on topics of interest; 
searching relevant information; evaluating information; presenting 
learning outcomes; evaluating one’s own learning. 
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00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในจีน  ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง  รูปแบบอักษร
ภาษาจีน  การออกเสียงภาษาจีน การวางต าแหน่งค าและไวยากรณ์  โครงสร้าง
ประโยคภาษาจีนกลาง ค าวลี และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Introduction to everyday language used in China; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in general 
situations; basic knowledge of Mandarin; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; word orders and grammar; Mandarin sentences 
structure; words, phrases, and expressions for everyday use. 

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในมาเลเซีย  ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
การสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี   
ค าและวลีที่ใช้ทั่วไป  โครงสร้างค า วลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยถ้อยค าและภาษาท่ีถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Malaysia; essential 
vocabulary, expressions, and sentence structures for communication in 
general situations; basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; 
common words and expressions; words, phrases, and sentences 
structure; basic skills in everyday conversation with appropriate words 
and expressions. 
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00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในญี่ปุ่น  ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ   
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ค าวลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและภาษาท่ีถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Japan; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in general 
situations; character sets used in Japanese language Hiragana, Katakana, 
and Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in everyday conversation with appropriate words 
and expressions. 

  
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Use 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจ านวน  การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ส าหรับจ านวนเต็ม  การใช้ตัวเลข
ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มิติ หน่วยการวัด และ
ตัวเลขนัยส าคัญ  การวัดระยะทาง พ้ืนที่ และปริมาตร  เรขาคณิตวิเคราะห์  สมการ
พีชคณิต  กราฟและไดอะแกรม  เวนไดอะแกรม  การตีความข้อมูลทางสถิติ 
Number systems; arithmetic operations with integers; using decimals, 
fractions, percentages, and ratios; arthemetic mean; dimensions, units 
and significant digits; measurement of distance, area and volume; 
analytic geometry; algebraic equations; graphs and diagrams; Venn 
diagram; interpreting statistical data and information. 
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00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 
 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะพ้ืนฐานทางตัวเลขเพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์และการใช้จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกก าลัง และ
กรณฑ์  ตัวเลขโดยประมาณและเลขนัยส าคัญ  การใช้ข้อมูล กราฟ ตาราง และ 
ฮิสโตแกรม  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน  
การกระจายความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด   
สูตรและการค านวณเก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต 
Basic numeracy skills needs for solving real life problems; arithmetic 
operations and working with whole numbers, decimals, fractions, 
percentage, exponents, and radicals; approximating number and 
significant numbers; the use of data, graphs, charts, and histograms; 
statistical processing of data, correlation, variance, frequency 
distributions, sampling, and standard error of measurement; calculations 
formulars and calculations of geometric shapes. 

  
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   
ระบบจ านวน  ฟังก์ชั่นและโมเดลทางคณิตศาสตร์  สัดส่วนและร้อยละ  อสมการและ
สมการเชิงเส้น  กราฟ พ้ืนที่ และปริมาตร  ก าไรขาดทุน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
ค่าของเงินตามเวลา การประกัน และจุดคุ้มทุน  ค่าบ าเหน็จและค่านายหน้า   
การจัดสรรทรัพยากร การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและ 
วิธีซิมเพล็กซ์ 
The mathematical skills required for problem solving and decision 
making in business; number systems; functions and mathematical 
models; proportion and percentage; inequality and linear equations; 
graphs, area, and volume; gain and loss, interest, taxes, depreciation, 
time value of money, assurance, and break-even point; pension and 
broker commission; finding the optimal value by graph and the simplex 
method. 
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00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิงศิลปะ
และสุนทรียะของคณิตศาสตร์  การรู้จ าแบบ จ านวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะหารลงตัว 
ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา เลขฟีบอนนาชี 
อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมิ 
ทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการมิติที่สี่  เน้นการ
อภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics; pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetics, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a Sixth 
Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing on class 
discussion and student presentation. 

 
00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

Information Systems for Decision Making  
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ  ศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินใจ  การใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร   
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน จัดระบบกระบวนการ และการด าเนินงานของ
องค์กร  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติและสถิติพรรณา
เพ่ือการตัดสินใจ 
Fundamentals of information systems; the art and science of decision 
making; the use of information systems to support individual, group, and 
organizational decision making; the applications of information systems in 
strategic planning, processing and operating the organizations; data 
collection and data analysis; statistical inference and descriptive statistics 
for decision making. 
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00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  สารเคมีที่
ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและสารเสพติด  เครื่องส าอาง  สารเคมีที่ใช้
ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับมวล
มนุษย์ 
The relationship between chemical agents and human life; cleaning 
products; contaminated food and food additives; drugs and addictions; 
cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and petrochemical 
products; impacts of chemical agents on human beings. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ  สมดุลของระบบนิเวศ  มลพิษสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อม   
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
Definition, types, characteristics, and boundaries of environment;  
resources management; eco-system and biodiversity; ecological balance; 
environmental pollutions; current environment problems; environmental 
conservation; environmental laws; geographic information systems 
applications in resources and environmental management. 
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00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคม  ชนิดของสารเสพติดและ
ยาที่น ามาใช้ผิดประเภท  สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยาและสารเสพติด  
วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสารเสพติด   
การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ และ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก  การใช้ชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; cases and risk factors of 
drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction; the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug abuse 
and addiction; addiction treatments by medication, detoxification, 
behavioral and cognition therapy; living a drug-free life. 

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  การลดของเสีย  ผลิตภัณฑ์
สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Introduction to green technology; energy and environment impacts on 
global climate change; sources of alternative energy; renewable energy 
and non-renewable energy; energy conservation and management; waste 
reduction; green production; carbon credit and carbon footprint; 
environmental management with modern technology for sustainable 
development. 
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00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ
ค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสีแกมมา 
ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ รางวัลโนเบล เอกซเรย์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
พิเศษของไอน์สไตน์ การสื่อสารไร้สาย ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและอะตอม รังสี
คอสมิค วิตามิน เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม คอมพิวเตอร์ การแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิด
ปรมาณู ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ เวิลด์ไวด์เว็บ และการค้นพบอนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, Nobel prize, X-ray, Einstein's 
special theory of relativity, wireless communication, Novocain, Rutherford 
and atom, cosmic rays, vitamins, Penicillin, Game theory, Computer, Fermi 
splits the atom, atomic bomb, DNA, AIDS virus, World Wide Web, and 
solar neutrinos captured. 
 

00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร คุณภาพของอาหาร การพัฒนาที่ยั่งยืน การติดต่อไร้
พรมแดน อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การบริการสุขภาพ และการขนส่ง  การใช้คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีเว็บและอินเตอร์เน็ต ส าหรับการพัฒนาคุณภาพของชีวิต 
Applications of science and technology for developing life quality, 
improving agricultural productivity, food quality, sustainable 
development, bounderless communication and Internet of Things, 
healthcare services, and transportation; the use of computer, 
mobilephone, and web/Internet based technologies for improving quality 
of life. 
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00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  นโยบายของชาติ
เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เครื่องมือส าหรับการสังเคราะห์และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการเติบโต 
ความส าเร็จ และการพัฒนาธุรกิจ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขัน  วิธีการทาง
เทคโนโลยีส าหรับนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้  อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกสิ่ง 
ปัญญาประดิษฐ์  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
The relationship between technology, innovation, and creativity; national 
policy on science, technology and innovation; tools for synthesis and 
development of technology and innovation; roles of technology and 
innovation for business growth, success, and future development; 
technological innovation for competitiveness; innovative technological 
methods and their applications; Internet of Things; artificial intelligent; 
intellectual property protection. 

   
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  

Innovation Management for Entrepreneurs 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์กับการ
ด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด  ระบบการเงิน
ส าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  กระบวนการพัฒนาบริการ
ใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญา
และการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 
Concepts of entrepreneurship and innovation management; investment in 
innovation business; leadership essentials; marketing techniques; financial 
system for business; writing a business plans; processes for new service 
development; service design; new product development and branding; 
tools needed to analyze firms’innovation and technology strategies; 
human resources and innovative organization management. 
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00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเกี่ยวกับความคิดในกรอบกับความคิดนอกกรอบ  ความคิดนอกกรอบส าหรับ
การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างงาน  เทคนิคการใช้ความคิดนอกกรอบ
ประกอบด้วย การหาทางเลือกใหม่ การปรับภาพให้เห็นชัด ความท้าทาย การเข้าถึง
แบบสุ่ม การยั่วยุ การเก็บเกี่ยว และวิธีการใช้แนวคิด  เทคนิคการระดมความคิดและ
หลักการหมวกหกใบ  ตัวอย่างความคิดนอกกรอบ  การใช้เกม ปริศนา และกรณีศึกษา
เพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบอย่างไร 
Vertical thinking and lateral thinking principles; driving innovation and 
create work with lateral thinking; lateral thinking techniques including 
alternative, focus, challenge, random entry, provocation, harvesting, and 
treatment of ideas; brainstorming techniques and the six thinking hats; 
lateral thinking example; the use of games, puzzles and case studies to 
examine how lateral thinking can be developed and applied. 

   
02-213-001 สถิติพื้นฐาน 

Fundamental Statistics 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การรวบรวม การวิเคราะห์ การแปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูล  ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคสแควร์ 
Data collection, analysis, interpretation and presentation; elementary 
probability; random variables and probability distributions; estimation and 
hypothesis testing; Chi-square tests. 
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02-221-001 เคมีพื้นฐาน  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปริมาณสารสัมพันธ์และมูลฐานของทฤษฎีอะตอม  คุณสมบัติของก๊าซ ของเหลว 
ของแข็ง และสารละลาย  สมดุลเคมี  สมดุลไอออน  จลนศาสตร์เคมี  โครงสร้างของ
อะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติพิริออดิก  สารเรพรีเซนทาทีฟ  อโลหะและโลหะ 
แทรนซิชั่น 
Stoichiometry and basis of atomic theory; properties of gas, liquid, solid, 
and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; 
electronic structure of atoms; chemical bonds; periodic properties; 
representative elements; nonmetals and transition metals. 

 
02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  

Fundamental Chemistry Laboratory 
1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Prerequisite or Corequisite: 02-221-001 Fundamental Chemistry 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-221-001 Fundamental Chemistry. 

 
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamental Biology 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับชีววิทยา  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และการ
แบ่งเซลล์  โครงสร้างและการท างานของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของสิ่งมีชีวิต  
เคมีของสิ่งมีชีวิต  เมแทบอลิซึมของเซลล์  พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
Scientific method in biology; kingdoms of life; cells and cell division; 
structure and function of tissues, organs, and organ system; chemistry of 
life, cellular metabolism; fundamentals of genetics. 
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02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology Laboratory  

1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Prerequisite or Corequisite: 02-241-001 Fundamental Biology 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-241-001 Fundamental Biology. 

 
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 

Modern Agricultural Production Systems 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การผลิตเกษตรสมัยใหม่  สถานการณ์เกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ  ปัจจัย
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิตพืช การผลิต
สัตว์และสัตว์น้ า  เกษตรแม่นย า  เกษตรทฤษฎีใหม่  มาตรฐานสินค้าเกษตร  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Scientific knowledge, technologies and innovations applicable to 
agricultural production; situations of agriculture in Thailand and other 
countries; factors and environmental conditions related to agriculture; 
basic knowledge of crop, animal and fish production; precision 
agriculture; new theory agriculture; agricultural commodity standards; 
practice in related topics. 
 

 

03-211-202 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
Crop Production Technology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งก าเนิด การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์  ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชเมืองร้อน  
ดินและสภาพภูมิอากาศ  พันธุ์พืช  หลักการผลิตและผลผลิตของพืช  โรค แมลง วัชพืช 
และการป้องกันก าจัด  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืชและเทคโนโลยีหลังการ 
เก็บเก่ียว  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

Origin, geographical distribution, and economic importance of tropical 
crops; soil and climatic requirements; varieties, cultural practices and 
yield of crops; plant pathogens, insect pests and weeds in agriculture; 
modern technologies for crop production and postharvest technology; 
practice in related topics. 
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03-211-203 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
Animal Production Technology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ขอบเขตของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ า  การค้าและการตลาด  
หลักการเบื้องต้นด้านพันธุศาสตร์สัตว์และสัตว์น้ า  สายพันธุ์ การสืบพันธุ์และการ 
ผสมพันธุ์ โภชนาการ ความต้องการสารอาหาร อาหารและการให้อาหาร  โรงเรือน 
วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงของสัตว์และสัตว์น้ า  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิต 
ปศุสัตว์  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

Scope of livestock and aquatic animal industry; livestock, aquatic animal 
enterprises and marketing; basic principles of genetics; breeds, breeding 
and reproduction; nutrition, nutrient requirement and formulation of 
diets; feeds and feeding; housing, farming, facilities and equipment; 
environmental effects of livestock production; practice in related topics. 

 
03-211-204 นวัตกรรมทางธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Innovation 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  ลักษณะของนวัตกรรมที่เก่ียวกับ
องค์กร นวัตกรรมทางกระบวนการ นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมทางการตลาด  
นวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การเริ่มธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม  นวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่าในการตลาด  การใช้
โทรศัพท์มือถือในการด าเนินธุรกิจทางด้านเกษตร-อาหาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการตลาดสินค้าเกษตร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Different types of agribusiness innovation; characteristics of organizational 
innovation, process innovation, product innovation, and marketing 
innovation; innovation in SMEs; innovative start-ups and 
entrepreneurship; innovative products and services; innovation in a value 
chain; mobile phones adoption in agri-food; the utilization of information 
technology in marketing of agricultural products; practice in related 
topics. 

 
 
 
 



มคอ.2 

64 
 

03-211-305 ผลผลิตเกษตรและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
Agricultural Products and Value Added Products 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบสินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร  วิธีการแปรรูป การเก็บ
รักษา อายุการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย โลจิสติกส์ การค้า และการตั้ง
ราคาสินค้าเกษตร  ทักษะการแก้ปัญหา แนวคิด และช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จาก
อุตสาหกรรมการแปรรูป  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร  การฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร 
Major food and non-food agricultural products; processing, storing, shelf 
life, packaging, distribution, logistics and trading and pricing of agricultural 
products; problem-solving skills, concepts, and various approaches in 
value addition to agricultural products; value addition to agricultural 
products from processing industry; technology and innovation used for 
adding value to agricultural products; practices of agricultural product 
processing. 
 

03-211-406 ธุรกิจการผลิตพืช 
Crop Production Business 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ก าหนดการและการวางแผนผลิตพืช  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตพืช   
การสร้างแผนธุรกิจ  ทรัพยากรการเงิน งบด าเนินการและงบลงทุน  การรายงานทาง
การเงิน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและผลก าไร   
การควบคุมสินค้าคงคลัง  การจัดจ าหน่ายและการขนส่ง  มาตรฐานคุณภาพ   
การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค  การบริหารและการจัดการฟาร์มพืช  การประเมิน
ความเสี่ยงด้านธุรกิจพืช  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Crop production schedule and planning; technologies and innovation in 
crop production; creating a business plan; financeial resources, operating 
and capital budgets, financial report, break-even analysis, analyzing 
financial risks and benefits; inventory control; distribution and 
transportation; quality standards; market and consumer analysis; crop 
business management; risk assessment for crop business; practice in 
related topics. 

 
 
 



มคอ.2 

65 
 

03-211-407 ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์  
Livestock Production Business 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวางแผนการผลิตปศุสัตว์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์   
การวิเคราะห์อุปสงค์  รูปแบบองค์กรธุรกิจ การจัดการและภาวะผู้น า  การเขียนแผน
ธุรกิจ การจัดการด้านงบประมาณและการวิเคราะห์ผู้บริโภค  งบด าเนินงานและงบ
ลงทุน  ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และการขาย  การเงินธุรกิจและการ
บริหารการเงิน  การจัดการความเสี่ยงและการประกัน  การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์  การวิจัยตลาดและกลยุทธ์การตลาด  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
Livestock production planning; technologies and innovation in livestock 
production; demand side analysis; business organization, management 
and leadership; writing a business plan; budgetary and consumer 
analysis; operating and capital budgets; products, price, promotion, and 
selling; business finance and financial management; risk management 
and insurance; cost-benefit analysis; marketing research and marketing 
strategies; practice in related topics. 
 

03-211-408 ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Business 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การเลือกท าเลที่ตั้ง  
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ  การวางแผนธุรกิจ  ความเป็นไปได้ของตลาด  ที่ตั้งของ
ตลาดและต้นทุนการขนส่งผลิตภัณฑ์  การวางแผนการผลิตและการจัดท างบประมาณ  
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน  งบการเงิน  ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  การตั้ง
ราคาผลิตภัณฑ์  การเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจ  การวิเคราะห์กระแสเงินสด   
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ปฏบิัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Factors to consider in establishing aquaculture business; site selection; 
tools for decision making; aquaculture business planning; marketing 
feasibility; market location and logistics costs of supplying the products; 
production planning and budgeting; financial feasibility, financial 
statement; fixed cost and variable cost; pricing of aquaculture products; 
business record keeping; cash flow analysis; risk analysis; practice in 
related topics. 
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03-211-409 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
Agritourism Business 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ลักษณะและกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรแบบการตลาดทางตรง  แบบการหาประสบการณ์และการศึกษา และแบบการ
จัดกิจกรรมและนันทนาการ  ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
การวิเคราะห์ลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด  ศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การให้
ความปลอดภัยแก่นักท่องเทียว การจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Types of agrotourism; characteristics and activities of direct-market 
agrotourism, expericene and education agrotourism, and event and 
recreation agrotourism; steps in developing an agrotourism business 
venture; consumer analysis, market analysis and creating a market 
strategy; community potential in agrotourism development; agrotourism 
business management; tourism safety, disaster and emergency 
management; practice in related topics. 
 

03-211-410 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
Agricultural Inputs Business 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของธุรกิจและการเป็นเจ้าของธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรประเภท
สิ้นเปลืองและที่ใช้ในการลงทุน  องค์กรธุรกิจ การจัดการ และสภาวะผู้น า  การเขียน
แผนธุรกิจ งบประมาณ และการวิเคราะห์ผู้บริโภค  ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริม และ
การขาย  การเงินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การประกันภัย การเงินและการธนาคาร  
กระบวนการแปรรูป การจัดจ าหน่าย การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดปัจจัยการผลิต
สินค้าเกษตร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Types of businesses and business ownership of consumable inputs and 
capital inputs in agriculture; business organization, management and 
leadership; writing a business plan, budgetary and consumer analysis; 
products, price, promotion, and selling; business finance, risk 
management, insurance, money and banking; processing, distribution, 
packaging, and marketing of agricultural inputs; practice in related topics. 
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03-212-101 การจัดการองค์การสมัยใหม่  
Modern Organization Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะขององค์การสมัยใหม่  ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ  การจัดโครงสร้าง
องค์การและการอ านวยการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นทีม  การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  การบริหารความเสี่ยง   
การจัดการนวัตกรรม  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาองค์การ  การจัดการ
องค์การระหว่างประเทศ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมทางธุรกิจ 
Characteristics of modern organization; organizational theory and 
behavior; organizational structure and governance; human resource 
management; leadership and teamwork; conflict management and 
negotiation; risk management; innovation management; change 
management; organization development; international organization 
management; corporate social responsibility (CSR); business ethics. 
 

03-212-102 การตลาดเกษตร 
Agricultural Marketing 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการตลาดเกษตร  ลักษณะสินค้าเกษตร  กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด  
พฤติกรรมผู้ซ้ือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ส่วนผสมการตลาด  กลยุทธ์
การตลาด  บทบาทของราคากับการตัดสินใจด้านการตลาด  ต้นทุนการตลาด   
ส่วนเหลื่อมการตลาด  ปัญหาด้านการตลาดเกษตร  ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรโภค
ภัณฑ์ล่วงหน้า  นโยบายและการแทรกแทรงราคาของรัฐบาลในการตลาดเกษตร  
การตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ  
Principles of agricultural marketing; nature of agricultural products; 
marketing activities and marketing functions, buyer behavior in 
agricultural products; marketing mix; marketing strategies; role of price 
and marketing decisions; marketing costs; marketing margins; agricultural 
marketing problems; buying and selling agricultural commodities via a 
futures contract; government policies and intervention in agricultural 
marketing; international agricultural marketing. 
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03-212-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 
Agribusiness Economics 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  - 
Prerequisite:  - 
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ต้นทุน รายรับ ก าไร และการก าหนดขึ้นเป็น
ราคา  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์  
พฤติกรรมผู้ผลิตและอุปทาน  ความยืดหยุ่นของอุปทาน  การแสวงหาก าไรสูงสุด  
ปริมาณดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต  เงินเฟ้อ เงินฝืดและการ
ว่างงาน  รายได้ประชาชาติ  เงินและอัตราดอกเบี้ย 
Fundamental of microeconomics; cost, revenues, profit, and price 
determination; factors of production; consumer behavior and demand; 
elasticity of demand; producer behavior and supply; price elasticity of 
supply; profit maximization; equilibrium quantity of outputs and inputs 
market; inflation, deflation and unemployment; national income, money 
and interest rate. 

 
03-212-204 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม่ 

Modern Farm Business Management 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการฟาร์ม  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการธุรกิจฟาร์ม  การวางแผน การอ านวยการ การควบคุมและประเมินผลธุรกิจ
ฟาร์ม  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์ราคาและการวิเคราะห์นโยบายเชิง
ประยุกต ์ บทบาทของผู้น าในการจัดการการผลิตและด าเนินงานทางการเกษตร
สมัยใหม่ 
Concepts of farm management, economic theories applied to farm 
business management, planning, directing, controlling and evaluating 
farm business; economic analysis; price analysis and applied policy 
analysis; roles of leadership in production and operation management of 
modern agriculture. 
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03-212-205 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 
Accounting for Business Management 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน  เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือ
การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ  การวางแผนภาษีของธุรกิจ  ผลประโยชน์จาก
รายงานการตรวจสอบและการรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร 
The utilization of financial reporting; techniques and procedure for 
financial reporting analysis; the relationship between cost-volume and 
profit; accounting information used for planning, controlling and decision 
making; tax planning of business; the usefulness from accounting report 
and certifications by Certified Public Accountant or Tax Auditor. 

 
03-212-306 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจเกษตร 

Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคธุรกิจเกษตร  ระบบโลจิสติกส์ที่
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในโซ่อุปทาน  ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในโซ่อุปทาน
ของผู้จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต และผู้บริโภค  การบรรจุภัณฑ์  การบริหารสินค้า
คงคลัง  คลังสินค้า  การจัดการขนส่ง  การให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้า  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บรรทัดฐานการเลือกผู้ให้
บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม  
Roles of logistics and supply chain management in agribusiness sector; 
logistics systems to support supply chain activities; the interrelationship 
among suppliers, manufactures, and customers; packaging; inventory 
managements; warehousing; transportation; customer focused services; 
information systems for logistics and supply chain management; criteria 
for selection of third-party logistics provider. 
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03-212-307 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Law  

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: 03-212-205 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 
Prerequisite:  03-212-205 Accounting for Business Management  
หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  วิธีการประเมินภาษีอากร  ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  หลักการทางกฎหมายที่เก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจ  ศาลและกระบวนการทางศาล  ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  
กฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดทางละเมิด การท าสัญญาทางธุรกิจ การขาย การล้มละลาย 
ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายแรงงาน  
Principles of taxation under the revenue code; tax assessment 
procedures; personal income tax, corporation income tax, value added 
tax, specific business tax, stamp duty, withholding tax, customs tax, and 
excise tax; legal principles in a business activity; courts and court 
procedures; civil and commercial code, torts, contracts, sales, 
bankruptcy, intellectual property, and employment laws. 

 
03-212-308 ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ 

International Agribusiness 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและทฤษฎีด้านธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อม
ทางการค้าระหว่างประเทศ  พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ  การรวมกลุ่มทาง
การค้าโลก  กฎหมายและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ส่วนผสมการตลาดและ
การแบ่งส่วนตลาดระหว่างประเทศ  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสากล  รูปแบบและแนวโน้ม
ธุรกิจเกษตรและการค้าระหว่างประเทศ 
Concepts and theories of agribusiness and international trade; 
international trade environment; behavior of international consumers; 
world trade union; law and negotiations for international trade; marketing 
mix and international market segmentation; strategies for the access to 
international market; modes and trends of international agribusiness and 
international trade. 
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03-212-309 ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 
Digital Agribusiness  

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน:  03-213-101 การผลิตสื่อและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 
Prerequisite:   03-213-101 Digital Media Production and Information 

Technology in Agribusiness 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล  โอกาสและความท้าทายในการด าเนินการธุรกิจ
ดิจิทัล  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  การท าให้เว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพ  การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต  การวิเคราะห์
เว็บไซต์  การตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล์  การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  การตลาดด้วย
เนื้อหาและบล็อกการตลาด  การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือสร้างงานวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Fundamentals of digital business; digital business opportunities and 
challenges; digital marketing strategy; Customer Relationship 
Management; Search Engine Optimizatiom; Search Engine Marketing; Web 
Analytics; Email Marketing; Social Media Marketing; Content and Blocg 
Marketing; Mobile Marketing; defining a target group; using video 
applications to create video online through social media channels; 
practice in related topics. 

 
03-212-310 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

Agribusiness Entrepreneurship 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าเกี่ยวกับความคิดหลักและกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร
และอาหาร  กิจกรรมเชิงหน้าที่ของธุรกิจประกอบด้วย การด าเนินงาน ทรัพยากร
มนุษย์ การตลาด และการเงิน  เทคนิควิธีการสร้างแนวความคิดทางธุรกิจ  โอกาส
ทางการเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาความเป็นไปได้  การสร้างและด าเนินการ  
การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การจัดตั้งธุรกิจใหม่  การประเมินผลประกอบการ
ธุรกิจเกษตร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to key concepts and processes of entrepreneurship in 
agricultural and food sectors; functional activities in business including 
operation,human resources, marketing, and finance; techniques to 
generating business ideas; entrepreneurial opportunity and feasibility 
studies; creation and execute and action plan, market analysis, funding, 
and lunching a new business venture; agribusiness assessment; practice 
in related topics. 
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03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ  เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจ  ขั้นตอนใน
การเริ่มต้นธุรกิจเกษตร  อุปสงค์และอุปทาน  ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  การบัญชี
และภาษีอากร  การเงินธุรกิจ  เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารส าหรับธุรกิจเกษตร   
การประเมินช่องทางและโอกาสทางธุรกิจเกษตร  เทคนิคการโฆษณาสินค้า  การตลาด
ดิจิทัล แผนธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร  ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Basic business principles; business management tools; steps to start 
agribusiness venture; supply and demand; fixed and variable costs; 
accounting and taxation; business financing; communication technology 
in agribusiness; evaluating agribusiness opportunities; advertising 
techniques; digital marketing; business plan and decision making in 
agribusiness; international agribusiness; practice in related topics. 
 

03-213-101 การผลิตสื่อและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร 
Digital Media Production and Information Technology in 
Agribusiness 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจเกษตร  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้โปรแกรมเอกสาร 
โปรแกรมเสนองาน โปรแกรมตารางการค านวณและการใช้งานเครือข่ายออนไลน์เพ่ือ
ธุรกิจเกษตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสื่อดิจิทัลทางการเกษตรในรูปแบบข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง  ประโยชน์และความส าคัญของสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลทางด้านธุรกิจเกษตร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Applications of information system in agribusiness; decision support 
system; moral and ethics in information technology; the use of 
documentation programs, programs for presentation, spread sheet and 
social network for agribusiness, computer programs to create digital 
media for agriculture in text, still picture, motion picture and sound; 
benefits and significance of printed media used for agribusiness 
information dissemination; practice in related topics. 
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03-213-202 การส่งเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชน  
Agribusiness Promotion in Community 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การส่งเสริมธุรกิจเกษตรในประเทศไทย  การส่งเสริมการลงทุนในโครงการครัวไทยสู่
ครัวโลก  การส่งเสริมการเกษตรที่ฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ ซูเปอร์ฟู้ด ซูเปอร์ฟาร์ม  
การส่งเสริมการผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปุ๋ยชีวภาพ อาหารสัตว์ ยาปราบ
ศัตรูพืชชีวภาพ  สารสกัดจากธรรมชาติ ปศุสัตว์และสัตว์น้ า  การจัดการตลาดสินค้า
เกษตรส าหรับชุมชนทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก  กรณีศึกษาและการศึกษานอก
สถานที่ 
Agribusiness promotion policy in Thailand; investment promotion for the 
Kitchen of the World; promotion for climate smart agriculture, super 
foods and super farms; promotion for agricultural inputs, biofertiliers, 
animal feeds, biopesticides, natural extracts, livestock and aquatic animal 
production; agricultural marketing management by community in both 
domestic and oversea markets; case study and field trip required. 

 
03-213-303 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเกษตร 

Strategies for Agribusiness Development 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจการเกษตร  แนะน าเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ไอซีที จีไอเอสและการรับรู้จากระยะไกล  
การเฝ้าระวังติดตามและการประเมิน  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
การเกษตร  การวางแผนพัฒนาธุรกิจเกษตร  การผลิตและการตลาดของปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร  การน าผลผลิตทางการเกษตรสู่สากลและการค้าระหว่างประเทศ  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Concept and steps of agribusiness development; introduction to 
development technologies in agribusiness such as data analysis, ICT in 
agriculture, GIS and remote sensing, monitoring and evaluation in 
agriculture; resource allocation for agribusiness development; agribusiness 
development planning; production and marketing of agricultural inputs; 
globalization and international trades of agricultural products; practice in 
related topics. 
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03-213-304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  
Strategic Human Resource Management 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์
งาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรรหาและคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์และ
กฎหมายแรงงาน  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยสมรรถนะ  การจัดการคุณภาพชีวิต
ในการท างาน  การบริหารจัดการคนเก่ง  การจัดการทุนมนุษย์  องค์กรแห่งการเรียนรู้  
กรณีศึกษา  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to strategic human resource management; job analysis; 
human resource planning; recruitment and selection; human resource 
development; performance management; compensation management; 
labour relation and labour law; competency-based human resource 
management; Quality of Work Life; talent management; human capital 
management; learning organization; case studies; practice in related 
topics. 

 
03-213-305 การวางมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

Standardization of Agricultural Products 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับการคัดแยก มาตรฐาน เอกสารรับรอง การรับรอง และการติดฉลาก  
กฏข้อบังคับที่เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตร  การก าหนด
มาตรฐานทางด้านคุณภาพ ปริมาณ คุณสมบัติ น้ าหนัก สี ขนาด และรูปร่าง  กระบวน 
การก าหนดมาตรฐาน  ขั้นตอนการออกใบรับรองสินค้าเกษตร  การออกใบรับรองโดย 
ไอเอสโอ จีเอพี จีเอ็มพี และหน่วยงานอื่น ๆ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
Concepts of grading, standards, certifications, accredition, and labelling; 
rules and regulations relating to the standardization of agricultural 
products; factors on the basis of which standards are set such as basis of 
quality, quantity, properties, weight, color, size and shape; the process of 
standardization; certification procedures of agricultural products; 
agricultural products certification by ISO,GAP, GMP and other standard 
certification bodies; practice in related topics. 
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03-213-306 ความม่ันคงทางอาหารและการเกษตร  
Agriculture and Food Security 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับความมั่นคงทางอาหาร  การปฏิวัติสีเขียวส าหรับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย เชื่อถือได้ ราคายอมรับได้ เพ่ือประชากรที่เพ่ิมขึ้นใน
อนาคต  กลยุทธ์ความมั่นคงทางอาหารของโลก  แผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหาร
ของอาเซียน  สถานภาพอาหารปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหารในประเทศไทย  
บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร  เครื่องมือ
และวิธีการส าหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหาร  ปฏบิัติการที่สอดคล้องในหัวข้อ
ที่เก่ียวข้อง 
Food security concepts; green revolution for agricultural production that 
provide, safe, reliable, and affordable food supply for future growth of 
human population; the global food security strategy (GFSS); strategic plan 
of action on food security in the ASEAN region; status of food safety and 
food security in Thailand; the role of technology and innovation in 
promoting food security; tools and methods used to analyze food 
security; practice in related topics. 

 
03-213-307 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจเกษตร 

Communication for Agribusiness Development 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบของการสื่อสาร  กระบวนการการสื่อสาร  ประเภท
และบทบาทของสื่อในงานพัฒนาธุรกิจเกษตร  ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการสื่อสาร
ในงานพัฒนาการเกษตร  การฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาธุรกิจการเกษตร  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Concept, theory, and components of communication; communication 
process; types and roles of communication media in agribusiness; 
communication problems and solutions in agribussiness development; 
practice in communication for agribussiness development; practice in 
related topics. 
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03-214-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจเกษตร 
Research Methodology for Agribusiness 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงร่างพ้ืนฐานของกระบวนการวิจัย  การออกแบบและเทคนิควิธีวิจัย  แหล่งข้อมูล
ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม  วิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  การก าหนด
หัวข้อปัญหาการวิจัย  สถิติและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การก าหนดสมมุติฐานการ
วิจัย  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  การเขียนรายงาน การสรุป การอ้างอิง และภาคผนวก  
ประเด็นทางจริยธรรมส าหรับงานวิจัย 
Basic framework of research process; research design and techniques; 
sources of information for literature review; methods of data collection 
and analysis; defining the research problem; research statistics and tools; 
formulation of the research hypothesis; sampling techniques; report 
writing, conclusion, reference and appendices; ethical issues in 
conducting research. 
 

03-214-402 สัมมนาทางธุรกิจเกษตร 
Seminar in Agribusiness 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การน าเสนอและการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันทางด้านธุรกิจเกษตร  
กิจกรรมสัมมนาประกอบด้วย การสังเกต การตั้งค าถาม การวิจารณ์ การวิจัย และการ
น าเสนอ  ให้นักศึกษามีทักษะในการทบทวนและวิจารณ์วรรณกรรม การเขียนบทความ
ทางวิชาการ การเตรียมและการด าเนินการน าเสนอแบบบรรยาย 
Presentation and discussion on contemporary issues related to 
agribusiness; seminar activities including observation, quation, critique, 
research, and presentation; students are also expected to review and 
critique professional literature, technical and professional writing, 
preparation and conducting effective oral presentation. 
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03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative Education 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน 
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 

 
03-214-404 การจ าลองธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Modeling 
1(160) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจเกษตรภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยใช้สถานการณ์จ าลองในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่นแบบจ าลองการตัดสินใจ แบบจ าลองการบริหาร แบบจ าลองทางการเงิน 
แบบจ าลองต้นทุน หรือแบบจ าลองการด าเนินงาน  การน าเสนอกรรมวิธีการออกแบบ 
และเทคนิคการจ าลองสถานการณ์เพ่ือสร้างแบบจ าลองที่พร้อมใช้งาน  ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 160 ชัว่โมง 
Practical skills to design and construct agribusiness models under the 
supervision of an advisor and establishment in various forms such as 
decision-making model, management model, financial model, costing 
model, or operation model; presentation of design methodology, and 
simulation techniques necessary to build models that are clear to use; 
the period of practical time not less than 160 hours. 
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03-214-405  ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร 
Special Problems in Agribusiness 

3(0-9-0) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การสืบค้นข้อมูลหัวข้อส าหรับการวิจัยทางด้านธุรกิจเกษตร การวางแผนโครงงานวิจัย  
การเขียนโครงร่างงานวิจัยภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  การน าเสนอโครง
ร่างงานวิจัย  การด าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น าเสนอ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และการน าเสนอ 
Literature survey for research topics in agribusiness; research project 
planning; writing a research proposal under the supervision of course 
advisor; research proposal presentation; research operation relevant to 
work plan; final research report writing and presentation. 
 

03-214-406 การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร 
Internship in Agribusiness 

3(320) 

วิชาบังคับก่อน: 03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  03-214-403 Preparation for Internship and Cooperative  

  Education 
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ การจัดท ารายงานสรุปและ
การน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an 
approved internship provider and a faculty advisor for a period not less 
than 320 hours or 8 weeks; a final written report and oral presentation 
for evaluation. 
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03-214-407 สหกิจศึกษา  
Cooperative Education 

6(640) 

วิชาบังคับก่อน: 03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา      
Prerequisite:  03-214-403 Preparation for Internship and Cooperative 
                                     Education 
การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากการท างาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์   
การจัดท ารายงานสรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการณ์และอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project based learning resolution with co-op employers to integrated 
knowledge and skills on working for a period not less than 640 hours or 
16 weeks; writing the final report, oral presentation and work 
performance evaluation by job supervisor and co-op advisor. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง 

5 8099 9000x xx x 
ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2561 
2551 
2548 

อาจารย ์ 465 465 465 465 

2 นายช านาญ  ขวัญสกุล 
3 93020 015x xx x 

กษ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

525 525 525 525 

3 นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร ์
3 8415 0046x xx x 

 

ปร.ด.  
วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
พัฒนาการเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2552 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นายปยิะ  เพชรสงค์ 
3 8004 0009x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้

2543 
2538 

อาจารย ์ 90 90 90 90 

5 นางสาวจตุพร ฮกทา 
3 9201 0009x xx x 

D.B.A. 
M.B.A. 

 
ศศ.บ. 

Business Administration 
Business Administration: 
Finance Concentration 
วิเทศธุรกิจ: จีน 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
2550 

 
2547 

อาจารย ์ 150 150 150 150 
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            3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง 

5 8099 9000x xx x 
ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2561 
2551 
2548 

อาจารย ์ 465 465 465 465 

2 นายช านาญ  ขวัญสกุล 
3 93020 015x xx x 

กษ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

525 525 525 525 

3 นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร ์
3 8415 0046x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 
พัฒนาการเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2552 
2548 

อาจารย ์ 450 450 450 450 

4 นายปยิะ  เพชรสงค์ 
3 8004 0009x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้

2543 
2538 

อาจารย ์ 90 90 90 90 

5 นางสาวจตุพร ฮกทา 
3 9201 0009x xx x 

D.B.A. 
M.B.A. 

 
ศศ.บ. 

Business Administration 
Business Administration: 
Finance Concentration 
วิเทศธุรกิจ: จีน 

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
2550 

 
2547 

อาจารย ์ 150 150 150 150 

6 นายสาธิต บวัขาว 
3 8501 0018x xx x 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
 
นิเทศศาสตร์เกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
 

2548 

อาจารย ์ 150 150 150 150 

7 นางสาวจารพีร เพชรชิต 
1 8415 0008x xx x 

กษ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร 
พัฒนาธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2558 
2556 

อาจารย ์ 150 150 150 150 

8 นางสาวณปภัช  ช่วยชูหน ู
3 8602 00007 xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การเกษตร 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2561 
2551 
2542 

อาจารย ์ 75 75 75 75 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
9 นายสิริพงษ์  วงศ์พรประทีป 

3 1012 0271x xx x 
ปร.ด. 
วท .ม.  

 
วท .บ.  

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
วิทยาศาสตร์การประมง 
 
ประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2564 
2552 

 
2547 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

10 นางสาวโสพิศพิไล  ทองใส 
3 8009 0114x xx x 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2552 
2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

45 45 45 45 

11 นางสาวณพิชญา เฉิดโฉม 
3 8417 0023x xx x 
 

ปร.ด. 
 

กจ.ม. 
บธ.บ. 

การพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2560 
 

2552 
2549 

อาจารย ์ 45 45 45 45 

12 นางสาวชนิสรา  ปานทอง 
1 8009 0014x xx x 

บธ.บ. 
ศศ.บ. 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2560 
2558 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

13 นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค 
3 8013 0043x xx x 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
บธ.บ. 

สารสนเทศศึกษา 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2556 
2548 
2538 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

14 นายนิธพิัฒน์ รัตนบุร ี
3 8009 0045x xx x 

น.บ. 
น.ม. 
น.ด. 

นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2545 
2552 
2558 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

45 45 45 45 

15 นางสาวกลิ่นสุคนท์ นิ่มกาญจนา 
3 8009 0051x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

16 นางเพ็ญศรี เพ็ญประไพ 
3 9007 0008x xx x 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

เคมีเชิงฟิสิกส์ 
เคมี-อุตสาหกรรม 
 
เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2542 

 
2535 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

90 90 90 90 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
17 นางอังคณา ใสเกื้อ 

3 8006 0035x xx x 
ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

2552 
2545 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

90 90 90 90 

18 นายธนากรณ์ ด าสุด 
3 9202 0021x xx x 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีวเคมี 
สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2556 
2551 
2549 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

90 90 90 90 

19 นางสาวสุวิจกัขณ ์ห่านศรีวิจิตร
3 6005 0023x xx x 

M.Phill 
วศ.ม. 
วท.บ. 
 

Chemical Engineering 
วิศวกรรมเคมี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

University of Birmingham, United Kingdom 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2562 
2546 
2540 
 

อาจารย ์ 75 75 75 75 
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             3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 

1 นางนัทธ์หทัย เครบส ์
3 9201 0010x xx x 

ปร.ด. โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

อาจารย์คณะบริหารธรุกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 
หัวหน้างานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 
 

Krebs, N. and Boonsub, P. (2019). Optimal 
Route in International Transportation of 
Thailand-Guangxi (China). Global Journal of 
Business and Social Science Review.7(1), 33-47. 
 
 

2 นางสาวเกศสดุา 
สิทธิสันติกลุ 
3 9097 0010x xx x 

Ph.D. Environmental 
Management 

Edith Cowan 
Univeristy 

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
 

Sitthisuntikul, K., Yossuck, P., and Limnirankul, 
B. (2018). How does organic agriculture 
contribute to food security of small land 
holders?: a case study in the north of Thailand. 
Cogent Food and Agriculture, 4(1), 1-12. 
 
Sitthisuntikul, K. and Horwitz, P. (2015). 
Collective Rituals as Meaningful Expressions of 
the Relationships between People, Water and 
Forest: A Case Study from Northern Thailand. 
Journal of Intercultural Studies, 36(1), 88-103.  
 

 
 
 
 



 
 

 

85 
 มคอ.2 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 
3 นางสาวอัญชลี สนด ี

3 9303 0030x xx x 
 

บธ.ม. การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและควบคมุ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

-เศรษฐกร ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง 
-พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
-อาจารย์สาขาการบญัช ี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรีวิชัย 
-ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การลงทุน (IC)  
บริษัทกรุงไทย แอกซ่า จ ากัด 
(มหาชน) 
-กรรมการผู้จดัการบริษัท  
ร้านซ้อนเกาะทองสม จ ากัด 
-ผู้จัดการทัว่ไป บริษัท เอซีวิน 
จ ากัด 
 

- 
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มคอ.2 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 การฝึกงาน 

 4.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางวิชาชีพใน 

สถานประกอบการ สามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน จึงก าหนดรายวิชา 
การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร เพ่ือเตรียมทักษะพ้ืนฐานในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ด้านการจัดการธุรกิจเกษตร 

 4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
 4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 7) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  และส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 8) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 9) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  

 4.1.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาที่ 4 

 4.1.4 การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-214-406  การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร  จัดเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
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 4.2 สหกิจศึกษา 
 4.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการก่อนเข้าสู่ระบบการท างาน และสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากการท างานในการ
แก้ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ จึงได้จัดให้นักศึกษามีการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ด้านการ
จัดการธุรกิจเกษตร 

 4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
  4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
  5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
  7) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
  8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  9) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่  ๆ จากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 
  10) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 
  11) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  12) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  13) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  14) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 4.2.3 ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาท่ี 4 

 4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-214-407  สหกิจศึกษา   จัดเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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มคอ.2  4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน 
 4.3.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะขั้นพ้ืนฐานในงานธุรกิจเกษตร การตลาดผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
และการเงินฟาร์ม การขายสินค้าเกษตร การฝึกปฏิบัติบูรณาการงานด้านธุรกิจเกษตร โดยใช้
สถานการณ์จ าลองมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจเกษตร ด้านการตลาด การผลิต การ เงิน และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ จึงได้จัดให้นักศึกษามีการศึกษารายวิชาการจ าลองธุรกิจเกษตร 

 4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
7) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

10) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 

11) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
12) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
13) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
14) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ประมวลผล  

แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 4.3.3 ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 4 
 4.3.4  การจัดเวลาและตารางสอน  

รายวิชา 03-214-404 การจ าลองธุรกิจเกษตร จัดเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 
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 4.4 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 4.4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ทางวิชาชีพในชุมชน 
ด้านพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคม การบูรณาการความรู้ 
ทางทฤษฎี ทักษะ และสามารถคิดวิเคราะห์ น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกันกับชุมชน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติงานจริงในชุมชนได้  จึงได้จัดให้นักศึกษามีการศึกษา
รายวิชาการส่งเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชน 

 4.4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

วัฒนธรรม 
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
8) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
9) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
10) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  และส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
11) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
12) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่ เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 4.4.3 ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาท่ี 2 
 4.4.4 การจัดเวลาและตารางสอน  

      รายวิชา 03-213-202  การส่งเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชน  จ านวน 3 หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเลือกการฝึกงาน ศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร  
โดยท าการวิจัยกลุ่มละ 2-3 คน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
รายงานและวาจาและต้องผ่านการประเมิน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
 4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 6) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 7) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 8) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  รายวิชา 03-214-405  ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร จ านวน 3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

 1) อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ 

 2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

การประเมินผลรายวิชาปัญหาพิเศษ มีการแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษโดยพิจารณาจากความตั้งใจในการท างาน
และความรับผิดชอบต่องานความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มความเข้าใจในงานที่ท าความเพียร
พยายามในการหาความรู้และคุณภาพของงาน 
 ส่วนที่ 2 คะแนนจากการสอบ หรือการจัดแสดงป้ายนิทรรศการซึ่งคณะกรรมการสอบปัญหา
พิเศษเป็นผู้พิจารณาให้คะแนน โดยพิจารณาจากความสามารถในการเสนอผลงานมีความรู้ในงานที่ท า
และมีความรอบรู้ในแขนงวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 3 คะแนนจากอาจารย์ประจ าวิชา โดยพิจารณาจากการตรงต่อเวลารูปแบบของรายงาน
และคุณภาพของรายงาน 



มคอ.2 

91 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ผลิตได้ ขายเป็น  1. ส่งเสริมให้มีการลงทุนและการฝึกปฏิบัติการผลิตทางการเกษตร 
ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรในฟาร์มขนาดย่อม  
2. จัดให้มีการจ าลองธุรกิจเกษตร ซ่ึงด าเนนิการโดยนกัศึกษาสาขาวชิา
ธุรกิจเกษตรเพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรเป็นรายได้
ของนักศึกษา 

2. มีความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ
เกษตร 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเกษตรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีการมอบหมายงานในรายวิชาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการประกอบธุรกิจเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
2. การฝึกทักษะปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการตลาดดิจิทัล 
3. การฝึกเทคนิคการขาย และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ 

3. มีความเป็นผู้น า 
ทางธุรกิจเกษตร 
เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นในด้าน
การเกษตร 

1. จัดให้มีการน าเสนอในชั้นเรียนทางด้านธุรกิจเกษตรเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การสื่อสารและภาวะการเป็นผู้น า 
2. จัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน และการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 
3. จัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      2) ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
      3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

และมีความสุข 
      4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
     2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่าง

สถานการณ์จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ 
     3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม 

และความเสียสละ เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
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มคอ.2     1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม

กิจกรรม 
     4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ

ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
     2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
     3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
     4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

    1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

    2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์โลก  
    3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
    4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    5) เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
    1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
    2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
    3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
     4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
     5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
 3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 

  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
       1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้

แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 

       2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์  จากรูปแบบการสอน 
ที่หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
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       3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

          1) ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
    2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
    3) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน  

ที่ได้รับมอบหมาย 
          4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

    5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
    6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
   3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  

    2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
    3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
    4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ

เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
   1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
   2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   3) ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
   4) ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ 
 4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการ

ตัดสินใจได้ 
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มคอ.2   5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 

 2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ
น าเสนอ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม 
 3) ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่

ได้รับมอบหมาย 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
        3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ 
        4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
        5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
      1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ให้ตรงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
      2) ก าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
      3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เสียสละ 
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    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
       1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน   การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
        2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
       3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 
       4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. ความรู้ 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
        2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
        3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
        1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 
        2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
        3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ศิษย์เก่า ที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา 
        4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย 
ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ จัดท าเป็น
โครงงานหรือสหกิจศึกษา ให้สามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
      1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
      2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
      5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
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มคอ.2  3.  ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 
        2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 
        3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
         1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
         2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
         3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ  เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
         4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
         5) ก าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
      1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
      2) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย 
      3) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
      4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
      5) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
      6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
      7) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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 4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  และส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
         1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
         2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
         3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
         4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ
เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
      1) ประเมินพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
      2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
      3) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
      4) ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน าเสนอของนักศึกษา 
      5) ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

 2 ) สามารถใช้ เทคโน โลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล 
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
 4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2) จัดการเรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสมและ
ทันสมัย  

 3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
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มคอ.2   5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์

และสถิต ิ
 3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันและสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษา  ด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) พัฒนานิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2)  ปลูกจิตส านึกในความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ และตรงต่อเวลา 
3) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ 

มีความสุข 
4)  สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

  2. ความรู้ 
1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

  3. ทักษะทางปัญญา 
     1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
     2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
     3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สืบค้นและน าเสนอข้อมูลตามหลักการ ทฤษฎี ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ ์
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจได้ 
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
   3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
   4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
   5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  2. ความรู้ 

   1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
   2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  3. ทักษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่  ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

   2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

   3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
   3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
   2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
   3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
   4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

ได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข                   
00-011-001 ฟุตบอล             

00-011-002 ว่ายน้ า          

00-011-003 กีฬาลีลาศ           

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ           

00-011-005 บาสเกตบอล                

00-011-006 ตะกร้อ           

00-011-007 แบดมินตัน           

00-011-008 วอลเลย์บอล           

00-011-009 ฟุตซอล            

00-011-010 เทนนิส             

00-011-011 กอล์ฟ             

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม                 

00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต                

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
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101 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  (ต่อ)                   
00-018-001 ศาสตร์พระราชา            

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                

00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย             

00-018-004 ผู้น านันทนาการ          

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต              

กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   

00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์         

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ           

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต           

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต             

00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                 

00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน               

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   

00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  (ต่อ)                   
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                   

00-023-004 ไทยศึกษา                   

00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                    

00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา               

00-023-007 ชุมชนศึกษา                   

00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้                  

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                  

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย              

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                

00-034-005 ศิลปะการพูด                 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ               

00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต                   

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  (ต่อ)                   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   

00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                   

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ                    

00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข             

00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ             

00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์             

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ             

00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ต่อ)                   
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                   

00-047-003 ยาและสารเสพตดิ               

00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว                   

00-047-005 ปรากฏการณส์ าคัญทางวิทยาศาสตร ์                   

00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภาพชีวิต                   

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ             

00-048-003 การพัฒนาทักษะการคดินอกกรอบ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                      
02-213-001 สถิติพื้นฐาน                      

02-221-001 เคมีพื้นฐาน                       

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                       

02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน                      

02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                      

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม ่                      

03-212-101 การจัดการองค์การสมัยใหม ่                      

03-212-102 การตลาดเกษตร                      

03-212-203 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจการเกษตร                      

03-213-101 การผลิตสื่อและสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร                      

03-213-202 การส่งเสริมธรุกิจเกษตรในชุมชน                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ                       
03-211-202 เทคโนโลยีการผลติพืช                      

03-211-203 เทคโนโลยีการผลติสตัว ์                      

03-211-204 นวัตกรรมทางธุรกจิเกษตร                      

03-211-305 ผลผลติเกษตรและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต                      

03-212-204 การจัดการธุรกิจฟาร์มสมัยใหม ่                      

03-212-205 การบัญชีเพื่อการจดัการธรุกิจ                      

03-212-306 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ในธุรกิจเกษตร 

                     

03-212-307 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                       

03-212-308 ธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ                      

03-212-309 ธุรกิจเกษตรดิจิทัล                      

03-212-310 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร                      

03-213-303 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเกษตร                      

03-214-301 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจเกษตร                       

03-214-402 สัมมนาทางธุรกิจเกษตร                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  (ต่อ)                      

03-214-403 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

                     

03-214-404 การจ าลองธุรกิจเกษตร                      

03-214-405 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจเกษตร                      

03-214-406 การฝึกงานทางธุรกิจเกษตร                        

03-214-407 สหกิจศึกษา                        

กลุ่มวชิาชีพเลือก                      

03-211-406 ธุรกิจการผลิตพืช                      

03-211-407 ธุรกิจการผลิตปศุสตัว ์                      

03-211-408 ธุรกิจเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า                      

03-211-409 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร                      

03-211-410 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร                      

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่                      

03-213-304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                       

03-211-305 การวางมาตรฐานผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตร                      

03-213-306 ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร                      

03-213-307 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจเกษตร                      
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มคอ.2 หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้ พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้ งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่ อสิ้ นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อย  
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจาก
อาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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มคอ.2 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการเรียน
การสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
  3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ก่อนประกาศผลสอบ 
  4) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาการฝึกงาน 
ทางธุรกิจเกษตร และ/หรือรายวิชาสหกิจศึกษา 
  5) ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
  6) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใช้
การประเมินต่อไปนี้ 
  1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้งด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งาน อ าชี พ  เงิ น เดื อ น ที่ ได้ รั บ  แ ล ะก า ร ได้ ง าน ท า ต ร งต าม ส าข า วิ ช าที่ ส า เร็ จ ก า รศึ ก ษ า 
โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   
  2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความคิดเห็น
ของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึ งพอใจในบัณ ฑิตที่ จบการศึกษาและเข้ าท างาน  
ในหน่วยงาน หรือองค์การ โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้ง  
  3) การประเมินจากบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาข าวิชา 
ที่เรียนรวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
  4) การสัมภาษณ์บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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มคอ.2 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
1) นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า  
ทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

2) เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 

3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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มคอ.2 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรายละเอียด

หลักสูตรและการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) รวมถึงเทคนิคการสอนที่ เน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคัญ และการประเมินผล ซึ่งการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ดังกล่าวอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย
ห รื อ ค ณ ะ   โด ย อ าจ า ร ย์ ให ม่ ทุ ก ค น ต้ อ งผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ภ าย ใน  1 ปี ที่ ได้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ 
และแต่งตั้ง 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ ์

3) ให้ข้อมูลและความรู้แก่อาจารย์ใหม่/อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่สอนและ
หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เกิดการ
เรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยหรือบริการวิชาการที่บูรณาการกับ 
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกระบวนการสอน 
ทักษะการสอน และการวัดประเมินผล  

3) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา 
และการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์ 
เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเอง 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท างานวิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ หรือเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 

3) ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
4) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
5) ให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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มคอ.2 หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
ก า ร เรี ย น ก า รส อ น  ตั้ ง แ ต่ ก า ร ว า งแ ผ น  ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ าพ  ก า รติ ด ต าม ป ร ะ เมิ น ผ ล 
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
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มคอ.2 

 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์ รับ เข้าที่ โปร่ งใสชัด เจน การคัด เลือกนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติและ 
ความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้าน วิชาการก่อนเข้าศึกษา 
มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ 
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิ และต าแหน่ งทางวิชาการ รวมทั้ งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการ  
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคง
อยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
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มคอ.2 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ

หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษาที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การ
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่
ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการ เรี ยน รู้ ใน รายวิ ช า  ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ  25 ของวิ ช าที่ เปิ ด สอน ใน แต่ ล ะปี ก ารศึ กษ า 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่ อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ของหลั กสู ตร มี คุณ ภาพพร้อม ใช้ งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่จ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1 ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการใช้อาคารเรียนศรีนวล ดังนี้ 
1. ห้องบรรยาย ขนาด      30 ที่นั่ง  จ านวน 3 ห้อง 
2. หอ้งปฏิบัติการ ขนาด    30  ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 
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มคอ.2 

6.2 ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

1. หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   30,659 เล่ม 
2. หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ    4,345 เล่ม 
3. วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ         397 เล่ม 
4. รายงานการวิจัย                550 เล่ม 
5. ดรรชนีวารสาร      9,653 เล่ม 
6. สิ่งพิมพ์รัฐบาล       1,110 ฉบับ 

6.3 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
1. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
2. ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
3. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
4. ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
5. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
6. ฐานข้อมูล Web of Science 
7. ฐานข้อมูล Science Direct 

6.4 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติการสื่อกราฟฟิก มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ส าหรับตัดต่อภาพและเสียง (พร้อมโต๊ะวาง และเก้าอ้ี) 16 ชุด 
2 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 1 ชุด 
3 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ 1 ชุด 
4 กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 1 ชุด 
5 เครือ่งพิมพ์ภาพโฆษณา 1 ชุด 

 
2. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 โฮมเทียเตอร์ (ประกอบด้วยโทรทัศน์สี 60 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น 
VCD/DVD) 

1 ชุด 

2 โฮมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
3 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 1 ชุด 
4 Opaque Projector  1 ชุด 
5 เก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับนักศึกษา 30 ชุด 
6 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับอาจารย์ 1 ชุด 
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มคอ.2 3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์  30 ชุด 
2 โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับวางคอมพิวเตอร์ 30 ชุด 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

    
X 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตโดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

     (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้               
     (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    
X 
 

 5)  มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และผลการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    
X 
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มคอ.2 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุม

ประเด็น (1) การรับและการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา (2) การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
(3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการด าเนินงานตามระบบมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

4. อาจารย์  
 

 

7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุม
ประเด็น (1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์  
และ (3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
และผลการด าเนินงาน ตามระบบมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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มคอ.2 องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน 
   ผู้เรียน 

12) มรีะบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุม
ประเด็น (1) การออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
(2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละ 
ปีการศึกษา (3) การก าหนดผู้สอน  
(4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียน 
การสอน (5) การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และ (7) การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

 13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์   
 ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค  
 การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ 
 ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5  
 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
 ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 15) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร         
     ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

 16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม        
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ  มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

 17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 
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 18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

6. สิ่ง  
 สนับสนุน   
 การเรียนรู้ 

 

19) มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติของหลักสูตร และผลการด าเนินงาน 
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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มคอ.2 หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมนิกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางไว้ ประกอบด้วย 
  1) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องประเมินผู้เรียน  
โดยเน้นผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยระดับใด  ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ 
  2) พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่จัดท าเม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละปี 
  3) หัวหน้าสาขา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดประชุมโดยใช้ข้อมูล
จากข้อ (1)-(2) มาประกอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์  
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
นอกจากนี้ยังประเมินจากผลการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านธุรกิจเกษตรหรือรายวิชา 
สห กิ จ ศึ ก ษ า เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ น า เส น อ รายล ะ เอี ย ด เกี่ ย วกั บ ค ว าม รู้ แ ล ะป ระสบ ก ารณ์  
ที่ตนเองได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   ส่วนการประเมินจากบัณ ฑิตที่ จบการศึกษา  ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่ 
จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือส ารวจความพร้อมในการประกอบอาชีพของบัณฑิตในแง่ของความ
พร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตรวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
   ด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
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มคอ.2 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษาและปรับปรุงและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการการด าเนินการของรายวิชา  
(มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขาผ่าน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ในหมวดที่  7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและทรัพยากรการเรียน 
การสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอ
หัวหน้าสาขา/คณบดี 
  4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่างรายงาน
ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่าน
หัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 


