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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25471971103106 
 ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Landscape Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Landscape Technology) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Landscape Technology) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 
   วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 
 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 139-4/2559 
   วันที่ 29 เมษายน  2559 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1) ผู้ประกอบการธุรกิจทางภูมิทัศน์      
 2) นักเทคนคิภูมิทัศน์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านภูมิทัศน์ 
 3) นักออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน์ 
 4) นักภูมิทัศนป์ระจ ารีสอร์ท โรงแรม หน่วยงานราชการ และองค์กรส่วนท้องถิ่น 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นางวัฒนา   ณ นคร 
  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ผ.ม. (การวางผังเมือง), 2544 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์), 2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2 นายจ าเลือง   เหตุทอง 
  

อาจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2549 
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์), 2539 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3 นายจรัญ   ไชยศร 
  

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

M.S. Crop Science (Horticulture), 2542 
วท.บ. (พืชศาสตร์), 2527 

Central  Luzon  State University  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

4 นายชลชาสน์   ช่วยเมือง 
  

อาจารย์ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร), 2557 
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์), 2548 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5 นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ 
  

อาจารย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม), 2547 
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม), 2540 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

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

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางส าคัญของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบกับการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น คือ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ (1) การหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และสร้าง
สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ (3) การลดการเหลื่อมล้ าสังคม (4) การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ(5) การบริหารงานราชการแผ่นดินที่มีคุณภาพ นอกจากนี้
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกพืชพรรณที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ที่ส าคัญของภูมิภาค
อาเซียน มีการส่งออกไปตะวันออกกลาง และในภูมิภาค การเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) เป็นการเพ่ิมโอกาสทางด้านการตลาด การบริการ และการขยายขอบเขตของงาน
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มี
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ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติ และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสิ่งที่
จ าเป็น ตามเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) คือการ 
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ วิถีการด าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง 
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น การขยายตัวของสังคมเมือง การท่องเที่ยว และสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งก่อสร้างที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ล้วนมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ 
ได้แก่ ระบบการให้น้ า อุตสาหกรรมหญ้าสนาม วัสดุพืชพรรณและวัสดุตกแต่ง แรงงานและบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีความต้องการมากข้ึน นอกจากนี้การเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน ท า
ให้เกิดเสรีทางการค้า บริการ แรงงาน และเงินทุน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสั งคม 
วัฒนธรรม และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังได้กล่าวมาแล้ว มีผลให้
เกิดเปลี่ยนแปลงของลักษณะงานทางด้านภูมิทัศน์ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดสร้างและควบคุมมาก
ขึ้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความช านาญในการ
ปฏิบัติ นับเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนางานทางด้านภูมิทัศน์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและ
ภูมิภาคได้ ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความช านาญในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางที่ดี
ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
และภูมิภาค  
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   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาชีพ
บนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีคุณภาพมีความช านาญในการปฏิบัติพร้อมเข้าสู่
อาชีพ และสร้างงานได้ด้วยตัวเอง สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต  และการบริการที่
สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาอาชีพ เกิดอาชีพเสริม เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ 
การเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตกแต่งและเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อม  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืน 
 1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและ
นันทนาการ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
  3) รายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน  โดยก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตร
หรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ทางวิชาการ 
มีความช านาญในการปฏิบัติ  

1.2 ความส าคัญ 
 การพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การขยายขอบเขตของงาน
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ออกสู่ภูมิภาคอาเซียน ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานภูมิทัศน์ การผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้
ทางวิชาการและบูรณาการกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความช านาญในการปฏิบัติ และสามารถน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
ยั่งยืน เนื่องจากงานทางด้านภูมิทัศน์เป็นการเสริมสร้างธรรมชาติและออกแบบสิ่งแวดล้อม ประกอบ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ยุคสมัย และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ลักษณะงานทางด้านภูมิทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ วัสดุตกแต่ง พืชพรรณ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีการขยาย
ขอบเขตงานไปสู่ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ 
เพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้บัณฑิต 
สามารถน าความรู้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการเองได้และสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี   

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

  1) มีทักษะพร้อมท างานหรือเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
  2) มีทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
  3) มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ตนมี เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน คิดเป็น 
ท าเป็น เลือกวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
  4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวในการท างาน ทั้งในภาวะผู้น าและ
ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีในการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด 
และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ 
ความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 มีกรรมการก ากบัดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลีย่นแปลงและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับงาน
ภูมิทัศน์ 

1.1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสตูร 
 

1.2.1 รายงานการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / รายงานผล  
การวิพากย์หลักสูตร 
 

1.3.1 รายงานจากการศึกษาดูงานของ
อาจารย์ การนเิทศการฝึกงานและ/
หรือสหกิจศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกับงานภูมิ
ทัศน์ทุกปี 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2.2 ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ด้านวิชาการ 
 
 
 
2.4 สนับสนุนการท าวิจัยและเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.1.1 ปฐมนิเทศ/ใหค้ าแนะน า
อาจารย์ใหมด่้านการจดัการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
อัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1 
 

2.3.1 อาจารยม์ีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ของ
อาจารยผ์ู้สอน  
2.3.2 อาจารยม์ีต าแหน่งทางวิชาการ   
ร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้สอน 

2.4.1 อาจารยเ์ข้าร่วมสัมมนาหรือ
อบรมการเขียนโครงการ เพื่อน าเสนอ
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของอาจารย์ผูส้อน 

2.4.2 อาจารยไ์ดร้ับการสนับสนุนการ
ท าวิจัย ในด้านการจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 2.5 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

2.5.1 อาจารย์ประจ าและบคุลากรสาย
สนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง/คน/ป ี

3. พัฒนานกัศึกษา 3.1 พัฒนาทักษะทางด้านภาษา
ให้กับนักศึกษา และสมรรถนะ
ทางด้านวิชาชีพ 
 
 
 

3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักถึง
ความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบภูมิทัศน์  กับ
หน่วยงานภายนอก 

3.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน และดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
และมีนักศึกษาเข้าร่วมอยา่งน้อย  
ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท้ังหมด 
3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสตูรทางด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอยา่ง
น้อยปีละ 1 โครงการ และมีนักศึกษา
เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมด 
3.3.1 นักศึกษาเข้าร่วม/น าเสนอ  
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียน
การสอนของหลักสูตร 
และสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้ 
 

4.1 จัดท าแผนความต้องการและ
งบประมาณเพื่อการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และครุภณัฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสตูร 
4.2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
 

4.1.1 รายการครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนครุภัณฑ์ที่ต้องการ 
 
 

4.2.1 รายงานผลการตรวจประเมนิ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ (5s Plus) 

5. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

5.1 การส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/    
สหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 
 

5.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ  
โดยอาจารย์และนักศึกษามสี่วนร่วม
ในการช่วยแก้ปัญหาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับชุมชน 

5.1.1 รายงานผลการประเมินการ
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ต้องไดค้ะแนน
ประเมินจากหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
5.2.1 มีโครงการให้บริการวิชาการ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ใน
การสอบ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ และ 

ให้มรีะยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้อง หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
  - โดยวิธีรับตรงในระบบโควตา 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ทางด้านองค์ประกอบศิลปะส าหรับงานภูมิทัศน์ และทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผล
ต่อผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ให้แก่นักศึกษาศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีคณะฯ ก าหนด ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
หรือสอนเสริมระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรกหรือช่วงปิดภาคก่อนภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ในระดับสาขาหรือระดับคณะ เพ่ือแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต 
การใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี 

2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน วิธีการ
ปรับตัว และการปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

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 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได ้      

   1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

    รวมรายรับทั้งหมด 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 

 

   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 159,600 324,000 345,240 379,765 417,745 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 276,000 471,000 558,000 699,000 714,000 

รวม (ก) 435,600 795,000 903,240 1,078,765 1,131,745 

ข. งบลงทุน      

    ค่าครุภณัฑ ์ 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 

รวม (ข) 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 685,600 1,045,000 1,153,240 1,328,765 1,331,745 

จ านวนนักศึกษา (คน) 30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 22,853 17,416 12,814 11,074 11,098 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 ไม่น้อยกว่า  136     หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
      1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ไม่น้อยกว่า   32  หน่วยกิต 
       1.1 รายวิชาบังคับ              3 หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก                         ไม่น้อยกว่า   23  หน่วยกิต 
      1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
      1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
      1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   3 หน่วยกิต 
      1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
      1.2.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
      1.3 รายวิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
      2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  51 หน่วยกิต 
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต 
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
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  3.1.3  รายวิชา 
      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
      1.1 รายวิชาบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
 Citizen and Public Consciousness  

      1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก     ไม่น้อยกว่า  23 หน่วยกิต 
       1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
       ให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชา    

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Everyday English Use  
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  

            และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills  
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills  
01-011-004   ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 Art of Speaking  
01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
01-312-006   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
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01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science  
01-313-009          ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication    
01-314-010         ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
01-315-011         ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
01-316-012         ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
01-317-013         ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication  
01-318-014         ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 German for Communication  

       1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์   จ านวน 3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
 Morals and Ethics  
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and  

Personality Development 
 

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 
 General Psychology   
01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  
01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art  
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Music for Life  
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01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
 Art of Shadow Play  
01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Relations for Living  
01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context  
01-022-005  สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Peace and Human Security  
01-022-006   ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  
01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  
01-022-008   อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  
01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
01-022-010   ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
05-022-013   การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
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05-022-014        การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning  

       1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 3 หน่วยกิต 
            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Great Moments in Science  
02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  
02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products  
02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources 

Management 
 

02-031-006   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  
02-031-007   ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources  
01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 Information Technology for Study Skills 
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Technology 
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       1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     จ านวน 3 หน่วยกิต 
       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

           1.2.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ   จ านวน 2 หน่วยกิต 
       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use  
02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
 Health and Well-Being  
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Performing Art  
01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Health Care  
01-050-004 ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 
 Recreation Leadership  
01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
 DanceSport  
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football  
01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  
01-050-010 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Health Care  
01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal 
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1.3  กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน 6 หน่วยกิต 
   ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาใดใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ได้อีกไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละ
กลุ่มวิชา 

                2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า    98  หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 38 หน่วยกิต 
       ให้ศึกษาจากรายวิชา   

02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(2-3-5) 

02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Fundamental Physics 

3(2-3-5) 

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  
General Biology 

3(2-3-5) 

03-111-101 หลักการเกษตร  
Principles of Agriculture 

3(2-3-5) 

03-111-202 การขยายพันธุ์พืช 
Plant Propagation 

3(2-3-5) 

03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 
Introduction to Soil Science 

3(2-3-5) 

03-411-101 การเขียนแบบเบื้องต้น  
Introduction to Drafting  

2(1-3-3) 

01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  
01-050-013 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming  
01-050-014 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball  
01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis  
01-050-016 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
 Golf  
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03-411-102 การเขียนแบบภูมิทัศน์  
Landscape Drafting  

2(1-3-3) 

03-411-103 หลักการออกแบบภูมิทัศน์  
Fundamental Landscape Design  

3(2-3-5) 

03-411-104 ภูมิทัศน์เบื้องต้น   
Introduction to Landscape 

3(2-3-5) 

03-411-105 การน าเสนองาน 1 
Presentation I 

2(1-3-3) 

03-411-206 การน าเสนองาน 2 
Presentation II 

2(1-3-3) 

03-511-101 พ้ืนฐานช่างเกษตร 
Basic Farm Mechanics 

 3(2-3-5) 

03-613-306   การจัดการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน 51 หน่วยกิต 
       ให้ศึกษา 44 หน่วยกิต จากรายวิชา 

03-412-201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 
ส าหรับงานภูมิทัศน์ 1 
Architectural Design for Landscape I 

3(2-3-5) 

03-412-202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 
ส าหรับงานภูมิทัศน์ 2 
Architectural Design for Landscape II 

3(2-3-5) 

03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
Landscape Design I 

3(2-3-5) 

03-412-304 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
Landscape Design II 

3(2-3-5) 

03-413-201 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 
Landscape Construction I 

2(1-3-3) 

03-413-302 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2 
Landscape Construction II 

2(1-3-3) 

03-413-303 งานระบบภูมิทัศน์ 
Landscape Systems 

3(2-3-5) 

03-414-201 วัสดุพืชพรรณ 1 
 Plant Materials I 

3(2-3-5) 

03-414-302 วัสดุพืชพรรณ 2 
Plant Materials II  

3(2-3-5) 
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03-414-303 การจัดการสนามหญ้า 
Turf Grass Management 

3(2-3-5) 

03-415-201 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์  
Computer for Landscape Drafting  

3(1-6-4) 

03-415-303 การประกอบการธุรกิจภูมิทัศน์  
Landscape Entrepreneurs 

3(2-3-5) 

03-415-304 การจัดการและการดูแลรักษาภูมิทัศน์  
Landscape Maintenance and  
Management 

3(2-3-5) 

03-416-101 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  
Basic Skills  Profession in Landscape  

2(0-6-2) 

03-416-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 
Skills  Profession in Landscape I 

2(0-6-2) 

03-416-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 
Skills  Profession in Landscape II 

2(0-6-2) 

03-416-305 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 1 
Seminar in Landscape I 

1(0-2-1) 

       และให้ศึกษา 7 หน่วยกิตจากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        ทางเลือกส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  

03-416-304 ฝึกงานทางภูมิทัศน์   
Field Practice in Landscape  

3(0-40-0) 

03-416-406 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 2 
Seminar in Landscape II 

1(0-2-1) 

03-416-407 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์  
Special Problems in Landscape 

3(0-9-3) 

    ทางเลือกส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
03-416-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์ 

Preparation for Co-operative Education 
 in Landscape 

1(0-2-1) 

03-416-409 
 

สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์ 
Co-operative Education in Landscape 

6(0-40-0) 
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       2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน 9 หน่วยกิต 
       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   

03-113-307  การจัดการสถานเพาะช า 
Nursery Management 

3(2-3-5) 

03-412-305 การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
Recreation Planning and Design 

3(2-3-5) 

03-412-306  การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน 
Urban Landscape Planning and Design 

3(2-3-5) 

03-413-304 การปฏิบัติงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 
Landscape Construction Practice 

3(1-6-4) 
 

03-413-405 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ 3(1-6-4)  
 Landscape Construction and Decoration 
03-414-404 ไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์และการจัดการ 

Trees  in Landscape and Management  
3(2-3-5) 

03-415-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 
Computer for Landscape Design 

3(1-6-4) 

03-415-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ส าหรับงานภูมิทัศน์ 

3(2-3-5) 

 Geographic Information Systems for 
Landscape 

 

 
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         จ านวน     6   หน่วยกิต 
      นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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     3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
  ภาคการศึกษาที่ 1  

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(T-P-E) 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1)      1-2(T-P-E) 
03-111-101 หลักการเกษตร 3(2-3-5) 
03-411-101 การเขียนแบบเบื้องต้น 2(1-3-3) 
03-411-103 หลักการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
03-416-101 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  2(0-6-2) 
 รวม 20-21  หน่วยกิต 
   

  ภาคการศึกษาที่ 2 
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม   3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2)     1-2(T-P-E) 
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
03-411-102 การเขียนแบบภูมิทัศน์  2(1-3-3) 
03-411-104 ภูมิทัศน์เบื้องต้น  3(2-3-5) 
03-411-105 การน าเสนองาน 1 2(1-3-3) 
03-416-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1     2(0-6-2) 
 รวม 19-20  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
  ภาคการศึกษาที่ 1 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-5) 
03-111-202 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-5) 
03-411-206 การน าเสนองาน 2   2(1-3-3) 
03-412-201 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 1  3(2-3-5) 
03-415-201 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์            3(1-6-4) 
03-511-101 พ้ืนฐานช่างเกษตร 3(2-3-5) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (1) 3(3-0-6) 
03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) 
03-413-201 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 2(1-3-3) 
03-414-201 วัสดุพืชพรรณ 1 3(2-3-5) 
03-412-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 2  3(2-3-5) 
03-416-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 2(0-6-2) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
  ภาคการศึกษาที่ 1 

UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(T-P-E) 
03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3(2-3-5) 
03-413-302 การก่อสร้างภูมิทัศน์ 2 2(1-3-3) 
03-414-302 วัสดุพืชพรรณ 2 3(2-3-5) 
03-414-303 การจัดการสนามหญ้า 3(2-3-5) 
03-415-303 การประกอบการธุรกิจภูมิทัศน์  3(2-3-5) 
 รวม 20  หน่วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2  
02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-5) 
03-412-304 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 3(2-3-5) 
03-413-303 งานระบบภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
03-415-304 การจัดการและการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
03-416-305 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 1 1(0-2-1) 
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
   
หมายเหตุ  ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา 
03-416-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์ 1(0-2-1) 
   
ภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน  
03-416-404 ฝึกงานภูมิทัศน์                                         3(0-40-0) 
 รวม 3  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน) 
  ภาคการศึกษาที่ 1  

03-416-406 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 2 1(0-2-1) 
03-416-407 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3(0-9-3) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 7  หน่วยกิต 
   

  ภาคการศึกษาที่ 2 
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
03-613-306   การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม  9  หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 4 (ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา) 

  ภาคการศึกษาที่ 1  
03-416-409  สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์  6(0-40-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 
   

  ภาคการศึกษาที่ 2 
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
03-613-306   การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม  12  หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
     UU หมายถึง  คณะ 
      01 คือ  คณะศิลปศาสตร์ 
      02 คือ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      03 คือ  คณะเกษตรศาสตร์ 
              05 คือ  คณะบริหารธุรกิจ  

ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
V หมายถึง  สาขา 
 0     คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 
 3     คือ  สาขาภาษาต่างประเทศ 

     WX หมายถึง  กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
      10 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
       11  คือ  รายวิชาภาษาไทย 
       12  คือ  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
       13  คือ  รายวิชาภาษาจีน 
       14  คือ  รายวิชาภาษามลายู 
      15  คือ  รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 16  คือ  รายวิชาภาษาเกาหลี 
 17  คือ  รายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 18  คือ  รายวิชาภาษาเยอรมัน 
         20 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       21  คือ  รายวิชามนุษยศาสตร์ 
       22  คือ  รายวิชาสังคมศาสตร์ 
           30 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       31  คือ  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
       32  คือ  รายวิชาเทคโนโลยี  
         40 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
         50 หมายถึง  กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 
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     ส าหรับสาขาวิชา 
     V หมายถึง  สาขา 
      1 คือ  สาขาพืชศาสตร์ 
      2 คือ  สาขาสัตวศาสตร์ 
      3 คือ  สาขาประมง 
      4 คือ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
      5 คือ  สาขาเกษตรกลวิธาน 
      6 คือ  สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 
     WX หมายถึง  สาขาวิชา/วิชาย่อย 
      10 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
       11 คือ  วิชาย่อยพ้ืนฐานส าหรับงานภูมิทัศน์ 
       12 คือ  วิชาย่อยการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์ 
       13 คือ  วิชาย่อยการก่อสร้างและงานระบบภูมิทัศน์ 
       14 คือ  วิชาย่อยพืชพรรณส าหรับงานภูมิทัศน์ 
       15 คือ  วิชาย่อยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ส าหรับงานภูมิทัศน์ 
       16 คือ  วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางภูมิทัศน์ 
     Y หมายถึง  ปีที่ควรศึกษา 
      0 แทนรายวิชาที่ไม่ก าหนดชั้นปีที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปีใดก็ได้  
       ในระดับปริญญาตรี 
      1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1  
      2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2  
      3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3  
      4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4  
     ZZ หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
     ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
     C(T-P-E) 
      C   หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น  
      T     หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
      P     หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
      E     หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
 รายวิชาภาษาไทย  
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 วิชาบังคับก่อน:-  
 Prerequisite:-  
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียน การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การสื่อ
ความคิดด้วยการพูดและการเขียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการ
น าเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for 
main idea; speaking and writing to express ideas; applications of 
multimedia technology in presentation 
 

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Reading Skills   
 วิชาบังคับก่อน:-  
 Prerequisite:-  
 ประเภทของวรรณกรรมไทย การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ

ภาษาอุปมาอุปมัย กลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และ
ประเมินค่าวรรณกรรมไทย การฝึกทักษะในการอ่านต ารา นิยาย บันเทิงคดีและ
สารคดี ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง เทคนิค
ในการอ่านแบบเร็ว การใช้ห้องสมุดและสื่อต่างๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative 
language; strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, 
summarizing, and evaluating Thai treatises; practicing reading skills 
for textbook, novel, fiction and non-fiction pieces; differences 
between reading aloud and silent reading; speed reading 
techniques; the use of library and media resources for individual 
study 
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01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Writing Skills   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ส านวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 

ข้อความและเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สาร
คดี บทละคร และร้อยแก้ว  หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
เทคนิคในการร่าง การแก้ไขและการเรียบเรียง การฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบ
ส านวนโวหาร การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical 
styles; practical skills development in writing 
 

01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 
 Art of Speaking  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite : -  
 ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด 

การพูดตามต้นร่างและการพูดจากความจ า การกล่าวค าอวยพร การตอบรับและ
การปฏิเสธการสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การประมวลและเสนอแนวคิด การ
พูดน าเสนอ กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใช้กริยาท่าทางและ
น้ าเสียง กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, 
manuscript, and memorized speaking; greetings; accepting and 
refusing complements, job interview; negotiation; organization and 
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking 
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in 
speech 
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01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic Reading and Writing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ ความรู้พื้นฐานและทักษะ

ทางปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมิน
เนื้อหาสาระในการอ่านเชิงวิชาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่างๆ งาน
ที่มอบหมายในการอ่านและเขียน 
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 academic 
reading; practicing writing in various forms; class discussion, reading 
and writing assignments 

  
 รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ท่ีไม่

ซับซ้อน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
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01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และไวยากรณ์ที่จ าเป็นในการ

สื่อสาร การอ่านเรื่องสั้น การเขียนเพ่ือสื่อความ  
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary 
and grammar necessary for communication; reading short passages; 
writing to communicate 

  
01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Conversation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การทักทาย การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวลา การขอโทษ  การขอบคุณ 

การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย 
การพูดโทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถามและ
บอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, 
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions 
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01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Reading Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลักและรายละเอียด

สนับสนุน การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท ค าเติม 
ค าอ้างอิง การคาดการณ์และการท านายข้อความล่วงหน้า ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น การอ่าน แบบเร็ว การล าดับเหตุการณ์ การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting; 
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference 
 

01-312-005   ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Writing Skills in English  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน

ประโยค การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจ าวันและการจดข้อความ
โดยย่อ การเขียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form 
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a 
summary from reading articles 
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01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน 

การสัมภาษณ์งาน โครงสร้างองค์กร ค าศัพท์และส านวนเพื่อการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในส านักงาน การน าเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; 
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for 
working and communicating in offices; presentation 
 

01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและต าราทางวิทยาศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์ ภาษาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ค าศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในเอกสารต าราทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะรูปแบบ
ของกรรมวาจกท่ีใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์ การฝึกท าหมายเหตุประกอบภาพ การ
ฝึกอ่านและอภิปรายกลุ่มเก่ียวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; 
basic knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; 
academic language of science; common vocabulary in scientific 
texts; passive structures in scientific language; practicing writing 
annotation of diagrams; practicing reading scientific articles and 
group discussion 
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01-313-009   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออก

เสียงภาษาจีน โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางต าแหน่งค าและ
ไวยากรณ์ ค า ถ้อยค า และส านวนภาษาจีนกลางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and 
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for 
everyday use 
 

01-314-010   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี ค าท่ีใช้ทั่วไปและการอ่านออก

เสียง ค า ถ้อยค า โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์  ทักษะเบื้องต้นในการฟัง
และการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; 
basic skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 
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01-315-011   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  

ค า ถ้อยค าและประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions 
 

01-316-012   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวาง

ต าแหน่งของค าและโครงสร้างประโยค การใช้ถ้อยค าในภาษา
เกาหลี  ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and 
vowels; word order and sentence structure; Korean 
phrases; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions 
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01-317-013   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 French for Communication 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้อง  การฝึกทักษะในการอ่านบทความและการ
เขียนข้อความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 
 

01-318-014   ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 German for Communication 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การออกเสียงภาษาเยอรมัน ค าและถ้อยค าธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณ์และ

โครงสร้างประโยค ทักษะเบื้องต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวันด้วย
ถ้อยค าและส านวนภาษาที่ถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการ
เขียนข้อความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; 
German grammar and sentence structure; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 รายวิชามนุษยศาสตร์  

01-021-001   คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Morals and Ethics 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ธรรมชาติของชีวิต ความจ าเป็นที่มนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ความแตกต่าง

ระหว่างค่านิยมคุณธรรม  และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม 
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วย
คุณธรรม ทฤษฎีและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย ความเชื่อมโยง
ระหว่างศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction 
of values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; 
goal and criteria for ethical decision making and moral judgment; 
ethical theories and contemporary issues; the connection of 
religions, morals and ethics; ethical and moral criteria and 
application for understanding and proper practice for peaceful co-
existence 
 

01-021-002   มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  

การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม 
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 
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01-021-003   จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
 วิชาบังคับก่อน:-  
 Prerequisite:-  
 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทาง

จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา 
อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาท
ของสังคมต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of 
human behavior; psychological procedures for human 
development; sensation, perception, learning, intelligence, 
emotion, motivation, personality, and mental health; psychological 
factors and social influences on human behavior; personal 
adjustments for quality of life 
 

01-021-004   ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  
 วิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite : -  
 ร่างกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข 

สิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เก่ียวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความ
เชื่อ พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย 
สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของ
มนุษย์ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ สถานะทาง
สังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, 
health, pollutants, culture, community, and technology; human 
experiences in art, music, literature, philosophy, and history; the 
status in society and the need for happiness 
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01-021-005   สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม ความงาม

ของมนุษย์ ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์ คุณค่าของความ
งามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นบ้าน สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงาม
ตามคติของไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 
 

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ  3(3-0-6) 
 Aesthetics in Art   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณค่าทางสุนทรียภาพ

เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขัน และความเศร้าสลด ศิลปะวิจักษ์ คุณค่าทางคุณธรรมและ
คุณค่าทางปัญญาของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
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01-021-007   ดนตรีเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
 Music for Life   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและ

รูปแบบของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง ทักษะในการ
อ่านภาษาดนตรี การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น เทคนิคในการเล่นดนตรี 
การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms 
of classical music, popular music and music for entertainment; 
music reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 
 

01-021-008   ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 
 Art of Shadow Play  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจาก
ตุรกี รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบ
ของการเล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทาน
บทกลอน  รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; 
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman 
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in 
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the 
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of 
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang 
performance in contemporary society 
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01-021-009   มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Human Relations for Living  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

ในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท างาน เทคนิคของ
การสร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์
และปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in human relations; influential 
factors and related problems 
 

01-021-010   วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Style Enhancement  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 สุขภาวะองค์รวม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning for 
sustainable development 
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 รายวิชาสังคมศาสตร์  
01-022-001   พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 

 Citizen and Public Consciousness   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  กติกาทางสังคม 

สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หลักความเสมอภาค และพ่ึงพาตนเอง จิตสาธารณะและจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
 

01-022-002   สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อ านาจอธิปไตยและ

รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปัจจัยเกื้อหนุน
และปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
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 
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01-022-003   สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
 Society Culture and Civilization  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะค้นหาข้อมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
และศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก ประเพณีท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคม 
ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับอารย
ธรรม องค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม เช่น ระดับทางการเมืองและ
องค์กรต่างๆในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, 
and religious factors that affect societies locally and globally; 
culture as the human thought, concept and belief; material and 
immaterial culture; the relation between culture and civilization; 
factors leading to the rise of civilization: level of political and social 
organization of society, level of ethical and moral standards, 
integrity, and manners of individuals in society  
 

01-022-004   อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in Globalization Context  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary 
period; advantages and disadvantages of western-oriented 
development; Thai culture adjustment in the globalization context 
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01-022-005   สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Peace and Human Security  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความหมายและความส าคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  ปัญหา
สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การ
วิจัยด้านสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems 
of peace and human security in Southeast Asia; sustainable 
development of peace and human security in Southeast Asia; 
research on peace and human security 
 

01-022-006   ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ความเป็นมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา 
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป์  หัตถกรรม นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 
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01-022-007   กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 
 Law and Legal Systems  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: - 
 

 
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่างๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; 
constitutional law and administrative law; criminal code, civil and 
commercial code; consumer protection law; real estate law; special 
law 
 

01-022-008   อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
 ASEAN Studies  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  ความ
หลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท่ีโดดเด่น ลักษณะ
พ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและการร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล การพัฒนาและ
ความร่วมมือของอาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า ระบบ
เศรษฐกิจของอาเซียน พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนกับ
ภูมิภาคอ่ืน  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political 
and cultural diversity; religious and the prominent traditions; 
landforms, natural resources, and environment; conflicts and 
cooperation of ASEAN countries; modernization and globalization; 
agricultural, industrialized and merchandized cooperation and 
development; ASEAN economic system; ASEAN Community 
development; roles of ASEAN on other regions 
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01-022-009   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน 
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  
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 
 

 

01-022-010   ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือใน

การศึกษาชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน 
การวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of 
community studies; tools used for community studies; process of 
community studies involving the physical environment, history, 
economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; creating the community 
development project 
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01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้  3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพ้ืนเมือง ส าเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและ 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีของชาวใต้ในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures 
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 working activities 
 

01-022-012   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Economics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่า

เสียโอกาส บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  
การพิทักษ์สิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้บริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน การเป็น
ผู้ประกอบการ การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกต์ใน
ชีวิตประจ 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; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations 
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05-022-013    การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความท้าทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเป็นผู้ประกอบการ  สภาพสังคม

และมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการธุรกิจ   การบริหารจัดการและภาวะ
ผู้น า เทคนิคการตลาด การโฆษณาและการขาย ระบบและหลักการบัญชี ระบบ
การเงินส าหรับธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ   
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; 
social and human factors necessary to opening and operating a 
business; management and leadership; marketing techniques; 
advertising and sales; accounting principles and systems; business 
finance; writing a business plans 
 

05-022-014   การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Financial Planning  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงิน การ

บริหารรายได้ รายจ่ายและภาระหนี้สิน การออมและทางเลือกการลงทุน การ
วางแผนประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพ่ือการเกษียณ การ
เตรียมความพร้อมก่อนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; 
financial planning for retirement; preparation before investing 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 รายวิชาวิทยาศาสตร์  
02-031-001   ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Great Moments in Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา

เกี่ยวกับการค้นพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ เช่น รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ 
เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและ
อะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุคของไฟฟ้า เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยก
อะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู การก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟ้าพลศาสตร์
เชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory 
of Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, 
the electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, 
atomic bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, 
AIDS virus, solar neutrinos captured 
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02-031-002   มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
 Man and Biosphere  
 วิชาบังคับก่อน : -  
 Prerequisite : -  
 วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท

ของระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศ 
แหล่งพลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุ่มที่อยู่
อาศัย ตัวประกอบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติ
และมนุษย์  การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุขภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; 
ecosystem types; concepts of biosphere reserve; nature of 
ecosystems; natural energy resources; biogeochemical cycles; 
global population and communities; natural and human factors 
effecting biotic changes; creating and maintaining a healthy 
environment for human beings 
 

02-031-003   มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
 Man and Chemical Products   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์  ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและสารเสพ
ติด เครื่องส าอาง สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; 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 
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02-031-004   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน 

บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ าและมลพิษทางน้ า สารปราบศัตรูพืช สาร
ปนเปื้อนอาหาร การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทัศน
ศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources 
and geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and 
water pollution; pesticides; food additives; population, community, 
and environment systems analysis; eco field trip required 

 
02-031-005   สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ

สมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขมลพิษ มลพิษกับปัญหาสุขภาพ กฎข้อบังคับที่
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; 
preventing and solving pollution problems; pollution and health 
problems; law and regulations related to environmental impacts; 
integrated environmental management and sustainable 
development 
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02-031-006   ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Resource Sustainability  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน  มลพิษ

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืน 
พลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน  อัตราการใช้พลังงานของชาติและ
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of 
sustainability; environmental pollution and social impacts; 
sustainable management of natural resources; decision making and 
ethical issues related to sustainable design; renewable energy and 
sustainable energy resources; national energy consumption and 
renewable energy development 
 

02-031-007   ยาและสารเสพติด  3(3-0-6) 
 Drugs and Narcotics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การส ารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของ

สารเสพติดและยาที่น ามาใช้ผิดประเภท สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดยา
และสารเสพติด วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างยา สมองและพฤติกรรม อาการและสัญญาณแสดงของการ
ติดยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การ
ขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตส านึก การใช้ชีวิตปลอดสิ่ง
เสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types 
of additive substances and drugs commonly abused; case 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 
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02-031-008   ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
 Waste and Pollution  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 แหล่งก าเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ ของเสียที่ย่อยสลายได้และย่อย
สลายไม่ได้ทางชีวภาพ ของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การลดละเว้น 
การใช้ซ้ า และการแปรรูปของเสีย แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ แหล่ง
แพร่มลภาวะในเชิงฟิสิกส์   เคมีและชีวะ มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะ
ทางเสียง สารมลภาวะที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สารมลภาวะที่ย่อย
สลายได้และย่อยสลายไม่ได้ทางชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์  
ผลกระทบของของเสียและมลภาวะต่อสุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะที่
เป็นดัชนีบ่งชี้ความเป็นอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution 
on health; waste free society as an index of civilization 
 

02-031-009   แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Resources  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ   ชีวมวล น้ าขึ้น

น้ าลง ไฟฟ้าจากพลังน้ า ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยน
รูปของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก 
การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of 
energy conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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 รายวิชาเทคโนโลยี  
01-032-001   สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

 Information Technology for Study Skills  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ  วิธีแสวงหา

สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเรียบเรียงและน าเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล จริยธรรมและ
ระบบป้องกันข้อมูลสารสนเทศ  การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information 
sources; information searching; information analysis and synthesis, 
information composition and presentation; data collection and 
database management; ethics and information protection; hands-
on practice and information system applications 
 

02-032-002   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Technology   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

ประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูล อีเมล การใช้เบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา เครือข่ายสังคม 
คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ การใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers 
and search engines; social network, Cloud computing, web design, 
and web programming; using computer networks for 
communication; hands-on practice in computer applications 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
02-040-001   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics for Everyday Use  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบจ านวน คณิตศาสตร์พื้นฐานและการน าไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม 

อัตราส่วน ร้อยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พ้ืนที่และปริมาตร เรขาคณิต
วิเคราะห์ สมการเชิงเส้นและกราฟ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; 
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations and 
graphs; trigonometric ratios; mathetacal skills and process and 
applications for everyday use 
 

02-040-005   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ระบบจ านวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น อสมการและกราฟ ฟังก์ชัน

เลขชี้ก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ 
เมทริกซ์และการประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการ
น าไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic 
function; analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices 
and their application; mathematical skill and process and their 
application 
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กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  
01-050-001   สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
 Health and Well-Being  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและจิตใจ 

องค์ประกอบที่มีผลต่อสุขภาพทางกาย ความจ าเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพ เช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม 
สภาพทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพ 
ในแง่กายภาพและจิตภาวะ ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของ
มาสโลว์  พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and 
mental health; factors effecting physical health; essentials of 
emotional and mental health; domains of wellbeing: career, social, 
financial, physical, and community wellbeing; subjective and 
psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; 
contemporary health and wellbeing consideration; human behavior 
related to health and well-being 
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01-050-002   ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
 Thai Performing Art  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประเภทของศิลปะการฟ้อนร าและละครร าของไทย ลักษณะรูปแบบของการขับ

ร้องและฟ้อนร าในภูมิภาคต่างๆของไทย องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่ง
กายส าหรับการเต้นร าและฟ้อนร าในรูปแบบต่างๆ เช่น ละครร า โขน ลิเก และ
ล าตัด รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับร้องและฟ้อนร า
มโนราห์ การฝึกทักษะในการขับร้องและฟ้อนร าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ถนัด 
เช่น เพลงบอกและมโนราห์ 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns 
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions; 
forms characters and costumes for Thai dancing in central region 
such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles 
and techniques of impromptu duet and Manora dancing in 
southern region; practical skills in performing particular kind of 
singing and dancing such as impromptu duet and Manora 
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01-050-003   การรักษาสุขภาพ    2(1-2-3) 
 Health Care  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กับชีวิต หลักการและวิธีการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อน
หย่อนใจ หลักการและวิธีการฝึกสมาธิ  การบ าบัดโรคตามธรรมชาติ ธัญญาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา 
การควบคุมน้ าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, 
sociological, and environmental factors on health and wellness; 
interrelationship between health and life; principles and methods 
of physical fitness, sport, games, and recreation; theories and 
practices of meditation; natural therapy; macrobiotics and their 
effect on health; health problems involving with food and nutrition, 
drugs, weight control, smoking and other addictions 
 

01-050-004   ผู้น านันทนาการ     2(1-2-3) 
 Recreation Leadership   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้และทักษะส าหรับผู้น านันทนาการ บทบาทของผู้น าการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและองค์กร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม การเตรียมตัว
เพ่ือกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ 
การก าหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the 
recreational field; roles of leadership in interpersonal and 
organizational communication; motivational theories and group 
dynamics; outdoor activities and trips preparation; recreational 
management related to scheduling, marketing, budgeting, financing, 
and facilities;  safety and risk management 
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01-050-005   กีฬาลีลาศ     2(1-2-3) 
 DanceSport  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ

รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ 
องค์ประกอบของการลีลาศเก่ียวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า  
การเหนี่ยวรั้ง และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะ
และลีลา ดุลยภาพระหว่างการการท 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; 
 

01-050-006   จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Leisure Cycling  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ

จักรยานภูเขา ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อใช้
สอย และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย เทคนิคและทักษะในการขับขี่
เกี่ยวกับการเบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับข่ีลู่
เดี่ยว การขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับข่ีเป็นกลุ่ม กลไก
ของจักรยานและการบ 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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01-050-007   พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย การท างานเป็นทีม ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ด าเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing 
and arranging selected sport competition 
 

01-050-008   ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 Football  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 
 

01-050-009   บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
basketball competition 
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01-050-010   ตะกร้อ 1(0-2-1) 
 Takraw  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
 

01-050-011   ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

 
01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 
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01-050-013  ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
 Swimming  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางน้ า  การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
swimming competition 
 

01-050-014  วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
 Volleyball  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
volleyball competition 

 
01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1) 
 Tennis  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 
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01-050-016  กอล์ฟ 1(0-2-1) 
 Golf  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการ

เล่นกอล์ฟ วงสวิง การเลือกใช้อุปกรณ์ การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวาง
ต าแหน่งล าตัว การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional 
benefit from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper 
grips, stance, and alignment; stroke production for putting, short 
and long game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
02-221-001 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-5) 
 Fundamental Chemistry   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการและแนวคิดทางเคมีเบื้องต้น  โครงสร้างอะตอม  คุณสมบัติของธาตุ  

พันธะเคมี  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา  สมดุลเคมี  
กรด เบส และเกลือ  เคมีสิ่งแวดล้อม  เคมีนิวเคลียร์  การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย 
Basic principles and concepts of chemistry; atomic structure; 
periodic properties of the elements; chemical bonding; solution; 
chemical reaction and rate of reaction; chemical equilibrium; acid, 
base, and salt; environmental chemistry; nuclear chemistry; 
laboratory experiments coordinated with lecture materials  
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02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-5) 
 Fundamental Physics   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 
 หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์  พีชคณิตเวคเตอร์  จลนศาสตร์และพลศาสตร์

ของอนุภาค  งานและโมเมนตัม  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  การเคลื่อนที่ของวัสดุ  
การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิคส์  แม่เหล็กไฟฟ้า  
ทัศนศาสตร์ทางฟิสิกส์  การทดลองในห้องปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย 
An introduction to principles and concepts of physics; vector 
algebra; kinematics and dynamics of particles; work and 
momentum; law of conservation of energy; rigid body motions; 
simple harmonic motions; heat and thermodynamics; 
electromagnetism; physical optics; laboratory experiments 
coordinated with lecture materials 
 

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป  3(2-3-5) 
 General Biology  
 วิชาบังคับก่อน :-  
 Prerequisite :-   
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต

ประกอบด้วยเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  การจ าแนกและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต  พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์  ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อที่
สอดคล้องกับการบรรยาย 
Origin and evolution of life; structures and functions of living things: 
cells, tissues, and organs; taxonomy and biodiversity of living 
organisms; basic concepts of ecology and genetics; laboratory 
experiments coordinated with lecture materials  
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03-111-101 หลักการเกษตร  3(2-3-5) 
 Principles of Agriculture  
 วิชาบังคับก่อน :-  
 Prerequisite :-   

 ความหมายและความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการของสังคมและระบบการ
ผลิตทางการเกษตร ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พืช สัตว์ 
และสัตว์น้ า ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์และสัตว์น้ า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และตลาดสินค้าทางการเกษตร ศึกษานอกห้องเรียนเกี่ยวกับการผลิตพืช สัตว์ 
และสัตว์น้ า  
Definition and importance of agriculture; evolution of agricultural 
society and agricultural production system; factors and 
environments affecting agriculture, plants, animals and aquatic 
animals which importance for economics of Thailand; fundamental 
of plants, animals and aquatic animals production; agricultural 
products processing and marketing; field trip for plants, animals 
and aquatic animals production 
 

03-416-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Co-operative Education in landscape  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง  ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน  ความรู้พ้ืนฐานส าหรับ
การปฏิบัติงานและการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการทางภูมิทัศน์  
การสื่อสารในสถานที่ท างาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  การ
น าเสนอโครงการหรือผลงาน และการเขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of cooperative education; 
related rules and regulations; basic knowledge and techniques in 
job application; basic knowledge in working and quality 
management system in workplace landscape; workplace  
communication; personality development and human relations; 
presentation and report writing 
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03-416-409 สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in landscape  
 วิชาบังคับก่อน: 03-416-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
 Prerequisite:  03-416-306 Preparation for Co-operative Education in   

                    landscape 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ที่ศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานของสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการและ
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน  มีเกณฑ์การประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
Full-time working as an employee in the workplace related to 
landscape of study for at least 16 weeks continuously;  academic 
report submitting and presentation by the end of the course;  the 
evaluation criteria based on cooperative education advisor,  job 
supervisor and student’s academic report 
 

03-111-202 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-5) 
 Plant Propagation  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การขยายพันธุ์พืช  พัฒนาการของเมล็ดพันธุ์  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี  โรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  
การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ  การใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
Introduction to plant propagation; seed development; anatomy and 
physiology of stocks and scions; nursery house and equipment for 
plant propagation; sexual propagation; asexual propagation; plant 
growth regulators for plant propagation 
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03-113-307 การจัดการสถานเพาะช า 3(2-3-5) 
 Nursery Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การวางแผนสถานเพาะช า  วธิีการจัดสร้างโรงเรือน  การใช้เครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณ์  การขยายพันธุ์พืชสวน  การจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การ
จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพันธุ์ไม้  วิธีการจัดพันธุ์ไม้  การผลิตพันธุ์
พืชสวนให้ตรงกับความต้องการของตลาด   
Nursery house planning; nursery house building; hand tools and 
equipment; horticulture propagation; labor management; 
environmental in nursery house, plant lay out in nursery house, 
ornamental plant production for marketing 
 

03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introduction to Soil Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติและการก าเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพของดิน  ธาตุ

อาหารพืช  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  การส ารวจและจ าแนกดิน  การอนุรักษ์และการ
จัดการดิน  
Nature of soil and soil genesis; physical, chemical and biological 
properties of soils; plant nutrients; fertilizers and their utilization; 
soil survey and classification; soil conservation and soil 
management 
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03-411-101 การเขียนแบบเบื้องต้น 2(1-3-3) 
 Introduction to Drafting    
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแบบ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  การใช้เส้น การใช้

สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนภาพ อักษรมาตร รูปตัด รูปด้าน 
ทัศนียภาพ และฉายาวิทยา  การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ  ส่วนประกอบของ
อาคารโครงสร้างไม้ขนาดเล็ก 
Introduction to drafting; the use of instrument and equipment; 
symbols in drawing; drafting techniques of axonometric, section, 
elevation, perspective, projection; casting, and rendering; two-and 
three-dimensional drafting; components of small wooden buildings 
 

03-411-102 การเขียนแบบภูมิทัศน์  2(1-3-3) 
 Landscape Drafting   
 วิชาบังคับก่อน: 03-411-101 การเขียนแบบเบื้องต้น  
 Prerequisite: 03-411-101  Introduction to Drafting   
 การเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ขนาดเล็ก  การเขียนแบบองคป์ระกอบของงานภูมิ

ทัศน์  การเขียนทัศนียวิทยา  เทคนิคการเขียนแบบและการแสดงแบบทางภูมิทัศน์  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะงานสองมิติ 
Drafting of small scale landscape construction; drafting of landscape 
elements; perspective drawing; landscape design drafting and 
presentation techniques; basic knowledge for computerized drafting 
in two dimensions 
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03-411-103 หลักการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
 Fundamental Landscape Design   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  องค์ประกอบของศิลปะ และ การจัด

องค์ประกอบ  รูปแบบและแนวความคิดในการออกแบบ  การประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 
Introduction to principles of design; art elements and composition; 
style and conceptual design; application in landscape design 
 

03-411-104 ภูมิทัศน์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
 Introduction to Landscape   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักการเบื้องต้นในงานภูมิทัศน์  ขอบเขตของงานภูมิทัศน์  ประวัติและ

วิวัฒนาการงานภูมิทัศน์  รูปแบบของงานภูมิทัศน์  องค์ประกอบของงานภูมิทัศน์
และการจัดสวนขนาดเล็ก  
Principles of landscape design; scope of landscape; history and 
evolution of landscape; styles of landscape; landscape elements 
and small garden design 
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03-411-105 การน าเสนองาน 1 2(1-3-3) 
 Presentation I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเลขะศิลป์และการเขียนภาพ  การเขียนภาพร่าง วาด

ภาพจากรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ และหุ่นนิ่ง  การจัดวางภาพและ
การน าเสนองาน  การเขียนทัศนียภาพ  การเขียนภาพลายเส้น ภาพต้นไม้ และ
ภาพทิวทัศน์  ทฤษฎีสี 
Introduction to graphic art and drawing; sketching, geometric 
drawing, natural figure drawing, and still life; picture compositions 
and presentation; perspective drawing; lined design, plant and 
landscape drawing; color theories 
 

03-411-206 การน าเสนองาน 2 2(1-3-3) 
 Presentation II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-411-105  การน าเสนองาน 1  
 Prerequisite: 03-411-105  Presentation I  
 การเขียนภาพระบายสี  สัญลักษณ์ต้นไม้ ภาพทิวทัศน์ การก าหนดแนวความคิด  

การน าเสนอรูปแบบผังพ้ืน รูปด้าน รูปตัด และทัศนียภาพ  เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานสองมิติและสามมิติ  การจัดแสดงผลงาน 
Drawing and painting; plant graphic symbols; landscape drawing; 
conceptual framework; plan, elevation, section and perspective 
presentation; presentation techniques in two-and three-dimensions; 
work exhibitions 
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03-412-201 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 1 3(2-3-5) 
 Architectural Design for Landscape I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite:-  
 หลักการและขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  กระบวนการคิด 

วิเคราะห์ รูปทรง ที่ว่างและสัดส่วน และวัสดุโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน  
อิทธิพลและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กับงานภูมิทัศน์ 
Principles and process of architectural design emphasizing thinking 
and analytical process; spaces and proportions; structural materials 
for basic architecture; influences and concepts in architectural 
creation for analytical process and application to landscape work 
 

03-412-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 2 3(2-3-5) 
 Architectural Design for Landscape II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-412-201 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 1 
 Prerequisite: 03-412-201 Architectural Design for Landscape I 
 หลักการการออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  เกณฑ์การออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม  การจัดที่ว่าง ระนาบ วัสดุและพ้ืนผิวทางสถาปัตยกรรม โดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เก่ียวข้อง  การออกแบบทางสถาปัตยกรรมใน
อาคารขนาดเล็ก ศาลา บ้านพักอาศัย และการวางผังอาคาร  การประยุกต์ใช้
แนวคิดทางสถาปัตยกรรมเพ่ือการออกแบบงานภูมิทัศน์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงสร้างอาคาร 
Principles of architectural design and drafting; criteria for 
architectural design; spaces, planes, materials, and texture in 
architecture considering environment and related factors; 
architectural design in small-scale buildings, pavilions, residences, 
and construction layouts; applications of architectural concepts 
related to landscape design; basic knowledge about building 
construction 
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03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3(2-3-5) 
 Landscape Design I  
 วิชาบังคับก่อน: 03-411-104 ภูมิทัศน์เบื้องต้น  
 Prerequisite: 03-411-104  Introduction to Landscape  
 พ้ืนฐานการออกแบบภูมิทัศน์ การจัดองค์ประกอบของงานภูมิทัศน์  ขั้นตอนการ

ออกแบบภูมิทัศน์ โครงการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่ขนาดเล็ก การออกแบบภูมิ
ทัศน์บ้านพักอาศัย 
Basic landscape design; composition-laying of landscape design; 
landscape design process; landscape design project for a small area; 
home landscape design 
 

03-412-304 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 3(2-3-5) 
 Landscape Design II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน์ 1  
 Prerequisite: 03-412-303  Landscape Design I  
 การออกแบบวางผังบริเวณ  การวางผังอาคาร  การวางผังระบบสาธารณูปโภค-

สาธารณูปการ  การออกแบบวางผังพืชพรรณ  โครงการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่
ขนาดใหญ่ โดยสอดคล้องกับบริบทของภาคใต้ ได้แก่ โครงการบ้านพักอาศัย 
บ้านพักตากอากาศ สวนสาธารณะ หรือภูมิทัศน์ชุมชน 
Site planning design; building planning; infrastructure and utilities 
planning; planting design; large landscape design project in the 
context of southern Thailand, residential project, resort park or 
urban landscape  
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03-412-305 การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 3(2-3-5) 
 Recreation Planning and Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่นันทนาการ การสื่อความหมายธรรมชาติ  ขีด

ความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ธรรมชาติที่ประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ  การวางแผนและการ
ออกแบบพ้ืนที่นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   
Introduction to recreational areas; nature interpretation; loading 
capacity of area; conservation and restoration of natural 
environment; natural landscape beneficial for recreation; planning 
and design of recreational areas in natural attractions 
 

03-412-306 การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน 3(2-3-5) 
 Urban Landscape Planning and Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติ-วิวัฒนาการและการเติบโตของเมือง  การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์

เมือง กรณีศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์เมือง  
History, evolution and growth of urban; urban landscape planning 
and design; case study of urban planning and design 
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03-413-201  การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 2(1-3-3) 
 Landscape Construction I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุทดแทน วัสดุ

ตกแต่งพ้ืนผิว และมาตรฐานของวัสดุ  การเลือกใช้วัสดุเพื่อการออกแบบและการ
เขียนแบบ แสดงแบบขยาย การก าหนดวัสดุ การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ
และน าเสนอแบบโครงสร้างองค์ประกอบสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กในงานภูมิทัศน์และ
ก่อสร้าง 
Introduction to landscape construction; building materials, 
renewable materials, materials for decorating texture and standards 
of materials; materials selections for design and drafting, plan 
magnification materials setting; detail drawing; presentation of small-
scale building plan in landscape and construction work 
 

03-413-302  การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2 2(1-3-3) 
 Landscape Construction II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-413-201  การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1  
 Prerequisite:  03-413-201  Landscape Construction I  
 โครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ศาลา ซุ้มไม้เลื้อย บ่อน้ า และสะพาน 

การออกแบบและเทคนิคการเขียนแบบ แสดงแบบขยาย การก าหนดวัสดุ การ
เขียนรายละเอียดประกอบแบบ การประมาณราคา และน าเสนอแบบ การศึกษา
แบบงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์ที่พักอาศัยและการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 
Structure of small buildings, pavilions, arbors, ponds, and bridges; 
design and drafting techniques, detail drawing, material selections, 
specifications, cost estimates and presentation; study of residential 
landscape construction plan and landscape construction 
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03-413-303 งานระบบภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
 Landscape  Systems  
 วิชาบังคับก่อน: 03-413-302 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2  
 Prerequisite: 03-413-302  Landscape Construction II  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานระบบภูมิทัศน์ การรังวัดพ้ืนที่เบื้องต้น การปรับระดับ

และการออกแบบปรับระดับ ระบบการระบายน้ า ระบบการสัญจรและการใช้
ที่ดิน ระบบน้ าและการให้น้ า ระบบสปริงเกอร ์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
Introduction to landscape systems basic surveying; grading and 
grading design; drainage system; circulation and land use; water and 
irrigation systems, sprinklers; electricity and light systems 
 

03-413-304 การปฏิบัติงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 3(1-6-4) 
 Landscape Construction Practice  
 วิชาบังคับก่อน: 03-413-302 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2  
 Prerequisite: 03-413-302  Landscape Construction II  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ ประเภทและรูปแบบของวัสดุ 

วัสดุทดแทนและการเลือกใช้ แหล่งผลิตและจัดจ าหน่าย  การจัดวาง
องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ การออกแบบและการก่อสร้างองค์ประกอบในงาน
ภูมิทัศน์  
Introduction to landscape elements; types and styles; materials 
renewable materials and material selection; Source of production 
and distribution; landscape plan layouts; design and construction 
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03-413-405 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ 3(1-6-4) 
 Landscape Construction and Decoration  
 วิชาบังคับก่อน: 03-413-303  งานระบบภูมิทัศน์  
 Prerequisite: 03-413-303  Landscape Systems  
 การออกแบบเขียนแบบรายละเอียดการก่อสร้างงานภูมิทัศน์  งานระบบภูมิทัศน์ 

ระบบการระบายน้ า ระบบการสัญจรและการใช้ที่ดิน  การปรับระดับและการ
ออกแบบปรับระดับ ระบบการให้น้ า  วัสดุพืชพรรณและการปลูก สิ่งก่อสร้างใน
งานภูมิทัศน์ 
Detail design and landscape drawing construction; landscape 
system, drainage, circulation and land use; grading and level design, 
irrigation systems; plant materials and planting; landscape 
construction  
 

03-414-201 วัสดุพืชพรรณ 1 3(2-3-5) 
 Plant Materials I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืชพรรณ  การจ าแนกวัสดุพืชพรรณ  วัสดุพืชพรรณในงาน

ภูมิทัศน์ ประเภทของวัสดุพืชพรรณที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ชนิดและลักษณะทั่วไป
ของไม้ผล พืชผัก ไม้น้ า และไม้ประดับในงานภูมิทัศน์ มาตรฐานและการก าหนด
รายละเอียดพืชพรรณ การปลูกและการดูแลรักษา  การศึกษาพรรณไม้ในวิทยา
เขต  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
Introduction to plants; classification of plant materials; plant 
materials in landscape; types of plant materials in landscape; types 
and characteristics of fruit crops, vegetable, aquatic and ornamental 
plants in landscape design; standards and specifications of plants; 
planting and maintaining; study of plants on the campus; field trip 
required 
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03-414-302 วัสดุพืชพรรณ 2 3(2-3-5) 
 Plant Materials II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-414-201 วัสดุพืชพรรณ 1  
 Prerequisite: 03-414-201  Plant Materials I  
 การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ  ประเภทของวัสดุพืชพรรณ  ชนิดและลักษณะของ

วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ ไม้ระดับสูง ไม้ระดับกลาง ไม้ระดับต่ าและไม้เลื้อย  
ไม้ท้องถิ่น  การประยุกต์ใช้วัสดุพืชพรรณ  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
Selections of plant materials; types of plant materials; types and 
characteristics of plants material in landscaping, tall plants, medium 
plants, low-plants and vines, native plants; application of plant 
material; field trip required 
 

03-414-303 การจัดการสนามหญ้า 3(2-3-5) 
 Turf Grass Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติอุตสาหกรรมหญ้าสนาม  ความส าคัญของธุรกิจหญ้าสนาม  พันธุ์หญ้า

สนาม  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การผลิตหญ้าสนามเพ่ือการค้า การสร้างและ
การดูแลรักษาสนามหญ้า  สนามหญ้าเทียม  เครื่องมือในงานการจัดการสนาม
หญ้า 
History of turf grass industry; importance of turf grass business; turf 
grass varieties; botanical characteristics; commercial turf grass 
production; construction and maintenance of turf grass; artificial 
turf; equipment for turf grass management 
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03-414-404 ไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์และการจัดการ 3(2-3-5) 
 Trees in Landscape and Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ยืนต้นในงานภูมิทัศน์  การจ าแนกไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้น

ท้องถิ่น การปลูกและการดูแลรักษา  การจัดการการผลิต การขนส่งและจ าหน่าย
ไม้ยืนต้น 
Introduction to tree in landscape; classification of tree; native trees; 
planting and maintenance; management production; transportation 
and disposal of tree 
 

03-415-201 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน์  3(1-6-4) 
 Computer for Landscape Drafting   
 วิชาบังคับก่อน: 03-411-102 การเขียนแบบภูมิทัศน์   
 Prerequisite: 03-411-102  Landscape Drafting    
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ การใช้โปรแกรม Auto CAD และ

โปรแกรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง การสร้างแบบ ค าสั่งที่ใช้สร้างภาพ การเขียนลวดลาย  
รายละเอียดประกอบแบบในลักษณะสองมิติ  การประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบ
ภูมิทัศน์  การพิมพ์งานแบบ  
Computer programs for drafting; application of Auto CAD program 
and other related programs; model designing; commands for 
creating images; pattern drafting; details drawing in two-dimension; 
applications of computer programs in landscape; landscape plans 
plotting  
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03-415-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์  3(1-6-4) 
 Computer for Landscape Design  
 วิชาบังคับก่อน: 03-415-201 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบภูมิทัศน์  
 Prerequisite: 03-415-201  Computer for Landscape   Drafting  
 เทคนิคและวิธีการออกแบบภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การแก้ไขแบบ  

การออกแบบรายละเอียดประกอบแบบและการน าเสนองานภูมิทัศน์ในลักษณะ
สองมิติและสามมิติ  
Technique and design of landscape by computer programs; plan 
editing; designing detail assembles and presentation in two and 
three dimension 
 

03-415-303 การประกอบการธุรกิจภูมิทัศน์   3(2-3-5) 
 Landscape Entrepreneurs  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การด าเนินธุรกิจทางภูมิทัศน์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์  การติดต่อ

ประสานงาน  การเสนอราคางานภูมิทัศน์  การท าสัญญางานภูมิทัศน์  การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การประมาณราคางานภูมิทัศน์ การจัดท า
เอกสารส่งมอบงานและเบิกงวดงาน 
Landscape business; laws related to landscape; coordination in 
landscape, landscape bidding; contracts in landscape; environment 
impact assessment; landscape cost estimation; documentation and 
disbursement of work  
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03-415-304 การจัดการและการดูแลรักษาภูมิทัศน์  3(2-3-5) 
 Landscape Maintenance and  Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาภูมิทัศน์  หลักและวิธีการก าจัดศัตรูพืชใน

งานภูมิทัศน์  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การดูแลรักษา
สนามหญ้าและการดูแลรักษาพืชพรรณ การให้น้ า การให้ปุ๋ย และการตัดแต่งพืช
พรรณ การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง  การบริหารงานดูแลรักษาภูมิทัศน์  ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  
Introduction to landscape maintenance; principles and methods of 
pesticides control in landscape; tools and equipment for 
maintenance; turf grass and plants maintenance; watering, fertilizing 
and pruning; landscape construction maintenance; landscape 
maintenance management; field trip required 
 

03-415-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับงานภูมิทัศน์ 3(2-3-5) 
 Geography Information Systems for Landscape  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือและอุปกรณ์  โครงสร้าง

ของข้อมูลและข้อมูลในงานภูมิทัศน์  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล  
การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล  การน าเข้าข้อมูลเพ่ือการวางแผนและ
ออกแบบในงานภูมิทัศน์ 
Structures of geographic information system; data structure and 
landscape data; tools and equipment used in data collections; 
database design and creation; data input for landscape planning 
and design 
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03-416-101 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  2(0-6-2) 
 Basic Skills  Profession in Landscape  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  หลักการออกแบบภูมิทัศน์  พันธุ์ไม้ที่นิยมใช้

ในงานภูมิทัศน์ การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษาพืชพรรณ การใช้และการดูแล
รักษาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดย
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 90  ชั่วโมง 
Basic professional practice in landscape, principles of landscape 
design; common plants in landscape, plant propagation and 
maintenance, uses and maintenance of landscape tools, 
cooperation work; field practice at least 90 hours 
 

03-416-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 2(0-6-2) 
 Skills Profession in Landscape I  
 วิชาบังคับก่อน: 03-416-101 ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์   
 Prerequisite: 03-416-101 Basic Skills Profession in  

                                    Landscape 
 

 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์ การจัดดอกไม้และจัดตกแต่งสถานที่เบื้องต้น 
การจัดสวนขนาดเล็ก การดูแลรักษาภูมิทัศน์ การขุดย้ายต้นไม้  การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 90  ชั่วโมง 
Basic professional practice in landscape, flower arrangement and 
venue decorations, small gardens, landscape maintenance, 
transplanting, cooperation work; field practice at least 90 hours 
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03-416-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2 2(0-6-2) 
 Skills Profession in Landscape II   
 วิชาบังคับก่อน: 03-416-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1  
 Prerequisite:  03-416-102 Skills Profession in Landscape I  
 ปฏิบัติงานวิชาชีพภูมิทัศน์ การจัดตกแต่งสถานที่ การก่อสร้างงานภูมิทัศน์พ้ืนที่

ขนาดเล็ก การดูแลรักษาภูมิทัศน์ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม  
เขียนรายงานและน าเสนอ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง  
Professional practice in landscape, decorations, landscape 
construction for a small area, landscape maintenance, and group 
assignments, report writing and presentation; field trip required; 
field practice at least 90 hours  
 

03-416-304 ฝึกงานทางภูมิทัศน์  3(0-40-0) 
 Field Practice in Landscape   
 วิชาบังคับก่อน: 03-416-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  
 Prerequisite: 03-416-203  Skills Profession in Landscape II  

 ฝึกงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพภูมิทัศน์ในสถานประกอบการ   
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง เขียนรายงานและน าเสนอ
หัวข้อพิเศษ/กรณีศึกษาที่ได้จากสถานประกอบการ 
Workplace practice in government organizations or private sectors 
at least 250 hours in the field of landscape including report writing 
and presentation of special topics or case study in the workplace 
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03-416-305 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Landscape I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 
 
 
 
 

การสืบค้น และการเลือกหัวข้อสัมมนาทางวิชาการท่ีเป็นปัจจุบันทางด้านภูมิทัศน์  
การเตรียมเอกสารประกอบสัมมนา การเตรียมสื่อและน าเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ 
Searching and topic selection on the current situation of landscape 
technology; manuscript writing; audio-visual students to present 
their interested topics 
 

03-416-407 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Landscape II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-416-305 สัมมนาทางภูมิทัศน์ 1  
 Prerequisite: 03-416-305 Seminar in Landscape I  
 
 

การน าเสนอรายงานการศึกษาหัวข้อวิจัย โครงการภูมิทัศน์ หรือ ปัญหาพิเศษท่ีได้
จากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ออกท าการฝึกงาน 
Presentation of research topics or landscape project or special 
problems from field practice in landscape 
 

03-416-408 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ 3(0-9-3) 
 Special Problems in Landscape   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีสนใจ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลและเรียบเรียงรายงานตามหลักการ
เขียนเอกสารทางวิชาการ 
Selection of interested topics under the approval of course 
supervisor; analysis, synthesis, summary, and report writing based 
on academic writing techniques 
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03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร 3(2-3-5) 
 Basic Farm Mechanics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้และบ ารุงรักษา

เครื่องมือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม การเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุ การประเมินราคาเบื้องต้น 
Principles of workplace safety; operating skills for using and 
maintaining carpentry tools; mason tools; plumber tools; electrical 
tools; welding tools; selections of tools, equipment and materials; 
basic cost estimation 
 

03-613-306   การจัดการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
 Agribusiness Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตร  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจเกษตร  การจัดองค์กร  การลงทุน  การบริหารสินเชื่อ  การบัญชีและการ
บันทึกทางธุรกิจเกษตร  การจัดท าแผนและงบประมาณ  การตัดสินใจทางธุรกิจ
เกษตร 
Concepts and theories of agribusiness; factors influencing success of 
agribusiness; structuring organization; investment; credit 
management; accounting and records of agribusiness; planning and 
budgeting; decision making in agribusiness 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 
1 นางวัฒนา   ณ นคร 

  
ผ.ม. 

ทษ.บ. 
การวางผังเมือง 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2544 
2533 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

100 120 179 380 

2 นายจ าเลือง   เหตุทอง 
  

วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2549 
2539 

อาจารย ์ 35 200 410 440 

3 นายจรัญ   ไชยศร 
  

M.S. 
วท.บ. 

Crop Science (Horticulture) 
พืชศาสตร ์

Central Luzon State University  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

2542 
2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

30 105 105 105 

4 นายชลชาสน ์  ช่วยเมือง 
  

กษ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

2557 
2548 

อาจารย ์ 60 60 60 60 

5 นางธันย์นรีย์  โมราศิลป ์
  
 

ศศ.ม. 
คอ.บ. 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
2540 

อาจารย ์ 90 345 365 400 
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        3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 
1 นายสุรศักดิ์   ชูทอง 

  
วท.ม. 
ทษ.บ. 

อุทยานและนันทนาการ 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2548 
2538 

อาจารย ์ - - 175 275 

2 นางธันย์ญากิตต์ จันทร์เกิด 
  

ศษ.บ. ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 2532 อาจารย ์ 165 245 265 300 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานวิชาการ (ถ้ามี) 

1 นางเอื้อมพร  วีสมหมาย 
  

M.A. Landscape Design 
ศษ.บ.มัณฑนศิลป ์

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
- 

2 นายวีรพันธ์  ไพศาลนันท์ 
  

B.L.A. Landscape Architecture 
B.S. Crop Science 

กรรมการผู้จดัการบริษัท P.L. DESIGN จ ากัด - 

3 นายพิศาล  ตันสิน 
  

 วท.ม.อุทยานและนันทนาการ 
 ทษ.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน ์

อาจารย์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

- 

4 นายภูดิท โมราศลิป ์
  

 คอ.บ.สถาปัตยกรรม 
 ภ.สถ 7553  

กรรมการผู้จดัการและสถาปนิก  
บริษัทภูดิทสตูดโิอดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
ท างานจริง  จึงจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมงาน
ภูมิทัศน์ โดยสามารถเลือกฝึกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์และตัวแทน
จากสถานประกอบการ 

4.1 ฝึกงานภายนอก 
  เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
จึงก าหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพภูมิทัศน์  ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1 และ
ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2  เพ่ือเตรียมทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพในการออกไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ วิชาฝึกงานภูมิทัศน์   

4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งจะน า
กลับมาพัฒนาการเรียน และน าไปสู่และความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 

1)  สามารถใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

3) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

4) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
และผู้ร่วมงานได้ 

5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน การน าเสนอ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 

4.1.2 ช่วงเวลา 
การฝึกงานภูมิทัศน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 

   4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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4.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์

เสมือนจริงทุกประการก่อนเข้าสู่ระบบการท างาน จึงได้จัดให้มีการศึกษาในรายวิชาการเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาและวิชาสหกิจศึกษา 

4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
1)  มีประสบการณ์ท างานตรงเหมือนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถใช้หลักการแนวคิด 

ทฤษฎีประยุกต์เพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
3)  ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4)  สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมา เพื่อน าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน 

และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
5)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน การน าเสนอ และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
6)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
7)  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
4.2.2 ช่วงเวลา 

1)  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3   
2)  สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4  

  4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    ในการท าปัญหาพิเศษ หรืองานวิจัยของนักศึกษา เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มไม่มากกว่า 2 คน 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะงาน คือ 1) เป็นหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์หรือสิ่งแวดล้อม        
2) สถานที่หรือพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือการวางผังบริเวณ วางผังพืชพรรณ การออกแบบภูมิทัศน์ การ
ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยผลงานหรือผลการศึกษามีแนวโน้ม
น าไปใช้จริง 3) โจทย์ปัญหาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาท าการฝึกงาน  
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์ ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

มีการประยุกต์ และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา มาใช้โดยต้องใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง (proposal) ปัญหาพิเศษต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ มีขั้นตอนการศึกษา การเขียนรายงาน
ผลการศึกษา ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าปัญหาพิเศษของสาขาวิชา มีการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และน าส่งหรือเสนอผลงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของ
พ้ืนทีศ่ึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยหรือขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน์พ้ืนที่

ศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนมา รวมทั้งเขียนรายงานและน าเสนอผลงาน และผลงานสามารถ
ใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ศึกษา ชุมชน และสังคม 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1)  อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้แนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้

เลือกและติดต่ออาจารย์ประจ าที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจเพ่ือท าปัญหาพิเศษ 
2)  หัวหน้าสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ จ านวน 5 คน โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นประธาน และมีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  จัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา 

3) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
4)  นักศึกษาด าเนินการท าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษท่ีน าเสนอ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1)  คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลจากการน าเสนองานตามข้ันตอนที่ก าหนดตามคู่มือ

การท าปัญหาพิเศษและความก้าวหน้าของงานตามที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยประธานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

2)  คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลจากความสมบูรณ์ของผลงาน รูปเล่มรายงาน 
ความรอบรู้ ความสามารถในการน าเสนอ โดยประเมินจากการน าเสนองานครั้งสุดท้ายและหลักฐาน
การน าส่งหรือเสนอผลงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) เน้นทักษะวิชาชีพทางด้านภูมิทัศน์ 
คิดอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะด้านปฏิบัติ 
และแก้ปัญหาได้   

1) ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการฝึกปฏิบัติ การคิด
วิเคราะห์  และสนับสนุนให้ท าปัญหาพิเศษ หรือ
แก้โจทย์ปัญหาจากกรณีศึกษา 
 

2) มีพัฒนาการทางด้านวิชาชีพภูมิทัศน์
อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  เพ่ือใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
และรองรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นใน
อนาคต  

2) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นทักษะ
ทางด้านวิชาชีพภูมิทัศน์ และการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะและการแสดงผลงานทางวิชาชีพ
ภูมิทัศน์ 
 

3) มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานทั้งสองมิติ
และสามมิติ  
 

3) จดัอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบ ออกแบบ 
และน าเสนองาน 

4) มีภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ด ีมี
จรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ       
และมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 
 

4) ก าหนดกิจกรรมในรายวิชาทักษะวิชาชีพภูมิ
ทัศน์ 1,2 ต้องฝึกระบบการท างานเป็นทีม และมี
การบริหารจัดการที่ด ีและสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน เช่น ชมรมและสโมสรนักศึกษา  
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อย่างสม่ าเสมอ 
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4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคม 

5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
2) ก าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เก่ียวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพื่อฝึกความ

รับผิดชอบ  ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม   

3) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  

4) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3) ประเมินจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2  กลยุทธ์การสอน 
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ หรือท าแบบฝึกหัด 
2) งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม 
3) อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 
มคอ.2 

92 
 

 4) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

5) สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
6) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 การประเมินผล 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 
1) แบบฝึกหัด การสอบย่อย  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานที่ค้นคว้า 
3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
4) ประเมินจากรายงานการศึกษานอกสถานที่  และบันทึกการสอนรายวิชา 
5) ประเมินจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการน าเสนอ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1) งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงาน ทั้งในลักษณะรายบุคคลและ

เป็นกลุ่ม 
2) อภิปรายกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
4) ก าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและ

หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
4) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
1) ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท า

รายงาน ตลอดจนน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มท่ีดี 

2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4)  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
อยู่ในสังคม 

2.4.3 การประเมินผล 
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
2) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3) ประเมินจากรายงานการสืบค้น และการน าเสนอ 
4) ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
2) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ

บคุคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
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3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและ
กลุ่มคนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอน 

แนะน าการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2.5.3 การประเมินผล  

1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติ 
3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน และสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ  
3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม  
5) มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
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3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 

หลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการ

อยู่ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส      

โลกาภิวัตน ์
4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

สากล 
3.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ 
2) สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
3) สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
5)  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและ

สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
   3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
2) เป็นผู้น า ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐานะผู้น าและผู้ตาม 
3) รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ

ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 5) เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต เพ่ือ

การด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 

        3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทาง

คณิตศาสตร์ และสถิติ  
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้าน

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการสื่อสารระหว่างบุคคล 
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 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ  
 4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อย่างสม่ าเสมอ 
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กรและสังคม 
5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
3.2.2 ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
2) เข้าใจปัญหาและใช้ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงาน
ที่เก่ียวข้องได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารทั้งกับ

บุคคลและกลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและ

กลุ่มคนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้

อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 

            
 

         

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                        

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ            
 

 
 

         

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

              
 

       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1. กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ) 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

              
 

       

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 

          
 

 
 

         

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร ์
 

          
 

 
 

         

01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                        

01-315-011 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์                        

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        

01-021-007 ดนตรเีพื่อชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                        

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต ้                        

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

05-022-013 การเป็นผูป้ระกอบการ                        

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบคุคล                        

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

02-031-001 ปรากฏการณส์ าคัญทางวิทยาศาสตร ์                        

02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล                        

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี                        

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ                        

02-031-007 ยาและสารเสพตดิ                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา                        

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์                        

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        

02-040-005 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์                        

5. กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวสัดภิาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

5. กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและนันทนาการ (ต่อ) 

01-050-004 ผู้น านันทนาการ                        

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        

01-050-009 บาสเกตบอล                        

01-050-010 ตะกร้อ                        

01-050-011 ฟุตซอล                        

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-013 ว่ายน้ า                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

5. กลุ่มวิชาสขุพลานามัยและนันทนาการ (ต่อ) 

01-050-014 วอลเลย์บอล                        

01-050-016 เทนนิส                        

01-050-016 กอล์ฟ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

02-221-001 เคมีพื้นฐาน O 
 

 
  

 
 

O 
 

 
 

O 
 

O  
  

 O 
  

 

02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน O 
 

 
   

 
  

 
 

O 
 

O  
  

 O 
  

 

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป O O  
  

O  
  

O O  
 

O  
  

 
   

O 

03-111-101 หลักการเกษตร O O  O O  O O O  O O O O  O O O O O O O 

03-111-202 การขยายพันธ์ุพืช  O  O O    O  O  O  O  O O O O O O 

03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  O O O O O   O O   O O O O O O O O O O 

03-411-101 การเขียนแบบเบื้องต้น  
  

O 
  

 
  

O O 
 

 
 

 O 
    

O 
 

O 

03-411-102 การเขียนแบบภูมิทัศน์  
  

O 
  

 
  

O O 
 

 
 

 O 
    

O 
 

O 

03-411-103 หลักการออกแบบภมูิทัศน์  
  

O  
 

 O 
  

 O 
   

O  
 

O 
 

 O  

03-411-104 ภูมิทัศน์เบื้องต้น  O  O O 
 

 O 
   

O O 
  

O 
    

O O  

03-411-105 การน าเสนองาน 1 O O  O  O     O  O        O  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ต่อ) 

03-411-206 การน าเสนองาน 2 O O  O  
 

O  
 

O  O  O        O O 

03-511-101 พื้นฐานช่างเกษตร O O  O O O  O O O O  O O  O O O O  O O 

03-613-306   การจัดการธุรกิจเกษตร  O  O O  O  O O  O  O O  O  O O O O 

2. กลุม่วิชาชีพบังคับ 

03-416-306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์   O O O   O O O  O O O  O  O O  O  
03-416-409 สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน์        O    O  O  O  O O O   
03-412-201 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรบังานภูมิทัศน์1  O  O O    O O     O   O  O  O 

03-412-202 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรบังานภูมิทัศน์2  O  O O  O  O O     O   O    O 

03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 O   O     O   O   O   O  O   
03-412-304 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 O   O     O   O   O      O  
03-413-201 การก่อสร้างงานภมูิทัศน์ 1 O O    O      O O  O      O  

03-413-302 การก่อสร้างงานภมูิทัศน์ 2 O O    O      O   O     O   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2. กลุม่วิชาชีพบังคับ (ต่อ) 

03-413-303 งานระบบภูมิทัศน ์   O O   O     O   O     O O  
03-414-201 วัสดุพืชพรรณ 1  O O    O  O O     O     O O O 

03-414-302 วัสดุพืชพรรณ 2  O O    O  O O     O     O O  
03-414-303 การจัดการสนามหญ้า  O  O O  O  O O     O      O O 

03-415-201 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบภูมทิัศน์   O  O O    O O     O      O  
03-415-303 การประกอบการธุรกิจทางภมูิทัศน์      O O  O   O     O   O  O O O 

03-415-304 การจัดการและการดูแลรักษาภูมทิัศน์    O    O     O O  O   O  O O O 

03-416-101 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน์   O    O     O    O     O   

03-416-102 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1  O   O O     O         O   

03-416-203 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2      O     O      O   O  O 

03-416-304 ฝึกงานทางภูมิทัศน์     O  O     O     O O O O O O O 

03-416-405 สัมมนาทางภมูิทัศน ์1  O      O   O    O       O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2. กลุม่วิชาชีพบังคับ (ต่อ) 

03-416-407 สัมมนาทางภมูิทัศน์ 2  O O   O     O    O   O   O O 

03-416-408 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์   O  O O     O   O O O     O O  
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก   

03-113-307 การจัดการสถานเพาะช า  O  O O  O O  O O O O O O O  O O O O O 

03-412-305 การวางแผนและออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการ O  O      O   O   O     O   
03-412-306  การวางแผนและออกแบบภูมิทัศนชุ์มชน  O O      O   O   O      O O 

03-413-304 ปฏิบัติงานก่อสร้างงานภูมิทัศน์ O O O   O     O     O   O  O  

03-413-405 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน ์ O  O   O  O   O     O   O  O O 

03-414-404 ไม้ยืนต้นในงานภมูิทัศน์และการจดัการ  O  O O       O     O       O 

03-415-302 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมทิัศน์   O  O O    O O     O      O  
03-415-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

ส าหรับงานภูมิทัศน์ 
 O  O O    O O     O      O  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ

ร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน      
 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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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.2 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1.3 การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา  

เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ         
ของหลักสูตร ใช้การประเมินต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา  
ทั้งด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขา 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน าขอ้มูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.4 การสัมภาษณ์บัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสม ไม่ต่ ากว่า 
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนใน

หลักสูตรที่สอน 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรมดูงาน ทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

3) ให้ข้อมูลแก่อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือให้
เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ  

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
3) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้

อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและการพัฒนาตนเอง 

2) ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
3) ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1) การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดย 
มีคณะกรรมการประจ าคณะและคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า และก าหนดนโยบายปฏิบัติ  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

3) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมกา รการ
อุดมศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
ในการด าเนินการตามหลักสูตร คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียน
พร้อมครุภัณฑ์ดังนี ้

2.2.1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการใช้อาคารเรียน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะ
เกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1)  ห้องบรรยาย  ขนาด 60 ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 
2)  ห้องบรรยาย  ขนาด 30 ที่นั่ง  จ านวน 1 ห้อง 
3)  ห้องปฏิบัติการ  ขนาด 30 ที่นั่ง  จ านวน 3 ห้อง 
4)  โรงเรือนฝึกปฏิบัติการ ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางเมตร จ านวน 1 โรงเรือน 

2.2.2 พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการสถานเพาะช า พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ 
2.2.3 อุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ดังนี้ 
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1) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดเขียนแบบพ้ืนฐาน 30 ชุด 
2 ตู้เก็บอุปกรณ์ส าหรับนักศึกษา  2 ชุด 

 
2) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 2 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดเขียนแบบพ้ืนฐาน 20 ชุด 
2 ตู้เก็บอุปกรณส์ าหรับนักศึกษา 1 ชุด 

 
3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดคอมพิวเตอร์เขียนแบบ 15 ชุด 

 
2.2.4 ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 

ล าดับ รายการทรัพยากรสารเทศ พื้นที่ไสใหญ่ (เล่ม) พื้นที่ทุ่งใหญ่ (เล่ม) รวม (เล่ม) 
1 หนังสือภาษาไทย 26,927 19,045 45,972 
2 หนังสือภาษาอังกฤษ 4,141 3,483 7,624 
3 ปัญหาพิเศษ 327 520 847 
4 วิจัย 129 480 609 
5 วารสารภาษาไทย 238 67 305 
6 วารสารภาษาอังกฤษ 90 2 92 
7 ดรรชนีวารสาร 8,853 800 9,653 
8 สิ่งพิมพ์รัฐบาล 1,094 - 1,094 
9 ฐานข้อมูล 16 1 17 
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2.2.5 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
  1) Science Direct ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการแพทย์ จ านวนกว่า 1,800 ชื่อของส านักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และ
ส านักพิมพ์อ่ืนๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จ านวนกว่า 6.2 ล้าน
ระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็ม  

2) IEEE/IEE Electronic Library(IEL) สิ่ งพิมพ์ของ The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) แล ะ  Institution of Electrical Engineers (IEE) จ าน วน
มากกว่า 12,000 รายการ ได้แก่ วารสาร รายงานการประชุมและเอกสารมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 1988-
ปัจจุบัน 

3) ProQuest Dissdissertation & Theses เป็ นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ให้ข้อมูลบรรณานุกรมตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1861 ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1981 และให้ข้อมูล 4 หน้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1997 - ปัจจุบัน 

4) ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของ Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจาก
บทความวารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ข้อมูลบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ ปี 1974 - ปัจจุบัน 

5) Lexis.com and Nexis.com ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การวิจัย
การตลาด การแพทย์ และสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร ข่าว
จากหนังสือพิมพ์ ข้อมูลบริษัท เป็นต้น ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจ านวน 36,000 + รายการ ตั้งแต่  
ปี 1980 - ปัจจุบัน 

6) H.W Wilsonฐานข้อมูลบทความวารสารของบริษัท H.W. Wilson Company 
ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ชีววิทยาและ
การเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น เคมี 

7) Web of Science ชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วย
ฐานข้ อมู ลย่ อยด้ าน  Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities 
Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน 
(Records) แสดงผลในรูป text html 

8) Dissertation Full Text in PDF format เป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล วิ ท ย า นิ พ น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูปของซีดี-รอม 
และได้น าระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการ
สืบค้น 

9) Springer Link ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Springer Link (Full Text) 
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  10) ACM Digital Library ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ของ Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจาก
บทความวารสาร นิตยสาร รายงาน เอกสารการประชุมและข่าวสาร ให้ข้อมูลบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ ปี 1974 – ปัจจุบัน 

11) E-Book 
12) Net Library eBooks รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 5,962 เล่ม และ

หนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจ านวน 3,400 เล่ม ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Full Text) 

13) ฐานข้อมูล Academ Search Premier 
14) ฐานข้อมูล Business Source Premier 
15) E-Journal Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิด

จากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 204 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง
จัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

16) http://ebooks.springerlink.com/Firstsearch ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
เนื้อหารวมกันหลายสาขาวิชา อันได้แก่ บรรณานุกรมและสาระสังเขป โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตรและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

17) ALICE  for Window 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 ห้องสมุด ประสานงานกับแผนกงานวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต ารา 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่อ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย และจัดหา
ฐานข้อมูลที่ให้อาจารย์ นักศึกษาค้นคว้า 

ในส่วนของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะเกษตรศาสตร์ต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนๆเพ่ือใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด์
เป็นต้น 

2.3.2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้รองรับการท าวิจัย 
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ เพ่ือให้รองรับการเรียนการสอนและการท าปัญหาพิเศษของ
นักศึกษา โดยจัดโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยไม้ผลและไม้ยืนต้น 

2.3.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์  และโปรแกรม จัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนโปรแกรม และห้องท างานเพ่ือให้นักศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล
และท างานได้ด้วยตนเอง 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ

ผู้เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3 สรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในคณะ สาขา วิชาที่ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถใช้บริการได้ และท่ีต้องการเพิ่มเติม 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จึงมี

นโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยคณะ
เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคุณสมบัติที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด และด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของสาขา/คณะ/

มหาวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนควรมีความรู้/คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอน
ได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มี
การฝึกปฏิบัติ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ นอกจากนี้คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
ในด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องต่อ

คณะ/วิทยาลัย เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้  

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ทั้งนี้คณะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่1 ปีที2่ ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน  การสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน x x x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง x x x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0    x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0     x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้แต่ละป ี 9 10 11 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน  และปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้  เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียน  โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว  สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จ

การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินจากข้อเสนอแนะและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

1)  แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2)  การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ

รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้ทันทีซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบระหว่าง
ภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)เสนอหัวหน้าสาขาผ่าน
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 

4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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