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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ 
 สาขาเกษตรประยุกต์ 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25471971103106 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Ornamental Horticulture 

and Landscaping 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวนประดับและภูมิทัศน์) 
 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (พืชสวนประดับและภูมิทัศน์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Ornamental Horticulture 

and Landscaping  
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Ornamental Horticulture and Landscaping) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ   
 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก 

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทาง  

      การศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่5/2564  และ ครั้งที่ 6/2564  
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  และ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่...../.............  
   วันที่...................................... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1) ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดสวน ได้แก่ รุกขกร ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เจ้าของ 
ร้านต้นไม้และสถานเพาะช า  ผู้รับเหมางานจัดสวนและภูมิทัศน์  ผู้ดู แลรักษางานจัดสวนและ 
ภูมิทัศน์   

 2) นักออกแบบเขียนแบบงานจัดสวนและภูมิทัศน์ 
 3) นักพืชสวนและภูมิทัศน์ประจ ารีสอร์ท สถานประกอบการของเอกชน 
 4) รับราชการในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีทีจ่บ สถาบันทีจ่บ 

1 นายสุรศักดิ์  ชูทอง 
5 8009 0000x xx x 

อาจารย ์ Ph.D. (Ornamental 
Horticulture), 2560 

วท.ม. (อุทยานและ
นันทนาการ), 2548 

ทษ.บ. (เทคโนโลยภีูมิทัศน์), 
2538 

Southwest University, China 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ ้

2 นางวัฒนา  ณ นคร 
3 4603 0009x xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

ผ.ม. (การวางผังเมือง), 2544 
ทษ.บ. (เทคโนโลยภีูมิทัศน์), 

2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

3 นายจ าเลือง  เหตุทอง 
3 9301 0092x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2549 
ทษ.บ. (เทคโนโลยภีูมิทัศน์), 

2539 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

4 นายจรัญ  ไชยศร 
3 8009 0075x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

M.S. Crop Science  
 (Horticulture), 2542 

วท.บ. (พืชศาสตร์), 2527 

Central Luzon State 
University, Philippines 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

5 นางสุวรรณษา  ชูเชิด 
5 8016 0000x xx x 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (พืชศาสตร์), 2563 
วท.ม. (พืชศาสตร)์, 2541 
ทษ.บ. (ไม้ผล), 2537 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

 

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

การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมาย
ต้องการที่จะพลิกโฉมประเทศให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือน าไทยไปสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน เป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน นับเป็นช่วงเวลา
ที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัว เป็นอย่างมาก โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก  
แต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจ านวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็วท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
ดังกล่าวก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืนในระยะยาวได้นั้ น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
เชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ 
เป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ใน
ทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จาก การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้การพัฒนาทักษะ 
และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทาง
สังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น
ในช่วงเวลานี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่าง  ๆ 
ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ทั่วถึงและเป็น
การสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายใน
สังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมือง  
ให้น่าอยู่ รวมทั้งจะต้องผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ  
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัย 
ท าให้จ านวนวัยแรงงานลดลงหากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงจะท าให้อัตราส่วน
พ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพ่ิมขึ้นตามวัย ส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็น 
ต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ก าลังแรงงานที่ลดลงยังอาจส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 
จนน าไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ซึ่งจะท าให้รูปแบบ
ของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด จากความต้องการสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้น อาทิ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนา
นวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย อาทิ 
หุ่นยนต์ส าหรับการดูแลและนวัตกรรมของใช้ภายในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการออกแบบสวนและ
การบริการทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ที่ต้องมีการพัฒนาการออกแบบการผลิ ตพืชสวนให้
สอดคล้องกับสังคมในอนาคต 

การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในหลายมิติ ทั้งความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ 
สาธารณะ และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโลกมีการย้ายถิ่นฐานของ
ประชากร เข้ามาอาศัยและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองและมีการขยายตัวของ
เมืองที่รวดเร็วมากขึ้น เมืองที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้สร้างผลกระทบ โดยตรงต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อาทิ เมืองที่มีประชากรหนาแน่น
และมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงจะมีแนวโน้มปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสูงในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมืองมี
สัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 3 ใน 4 ของโลก อีกทั้งสร้างขยะมูลฝอยและของเสียถึงร้อยละ 50  
ของโลก12 ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเมืองในหลายมิติ  
ทั้งในมิติของการด าเนินชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รูปแบบความปกติใหม่อันเป็นปัจจัย
เร่งให้เมืองต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะคนเมืองและการบริหารจัดการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเติบโตของเมืองหลักหลายพ้ืนที่ของไทยยังคงเผชิญกับความท้ าทายด้าน  
การจัดการปัญหาการปล่อยของเสียและมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการมี
สว่นร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  

นอกจากนั้นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals) 
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีก 139 ประเทศ มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืน โดยใน
ปี 2558-2573 ก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา 17 เป้าหมายโดยเป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ให้ปลอดภัย มีภูมิต้านทานที่ยั่งยืน ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองในหลายมิติ ทั้งในการ
จัดการเข้าถึงระบบการขนส่ง การยกระดับเมืองและขีดความสามารถเพ่ือการวางแผนและการบริหาร
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จัดการการตั้งถิ่นฐานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการจัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและ
เข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสถานการณ์การพัฒนาในอนาคตให้ความส าคัญกับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่ให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงที่เท่าเทียม 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ค านึงถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสนองต่อการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาลที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถทั้งในเรื่ององค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการท างานต่อการพัฒนาประเทศ ต่อความส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน
ประเทศชาติ เน้นการเป็นแรงงานในขั้นฝีมือแรงงานทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ที่ตอบโจทย์ ใน
กรณีของประเทศไทยที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานจะช่วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม
ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยอาจน าไปสู่การขาดแคลน แรงงาน
ทักษะ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ส านึกต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้หลักสูตรจัดการศึกษาที่ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเน้นสร้างความรู้ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง พร้อมกับการปฏิบัติวิชาชีพความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
ทั้งในประเทศเชื่อมต่อกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคได้ รวมทั้งการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
เมืองให้น่าอยู่ สร้างเมืองสวยงาม ที่มีการความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี 
ทั้งระบบพ้ืนที่สี เขียว ระบบการก าจัดขยะ ให้แก่เมืองและยังพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในอนาคตที่จะน าไปสู่สังคมผู้สูงวัย โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมให้
เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัยยึดหลักคิดการออกแบบสากลอย่างเท่าเทียมที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล 
ทั้งผู้สูงวัย ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทั้งนี้มุ่งหวังในการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มี
ความผาสุกและปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน  
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ มีความสอดคล้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  ประการที่หนึ่ง ผลิตบัณฑิต
ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ โดยเน้นการผลิตนักปฏิบัติ ออกแบบรายวิชาและบทปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง ประการ  
ที่สองสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ประเทศ โดยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยประการที่สาม
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน และประการที่สี่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า ในการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในทางวิชาการ
ด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความคิดสร้างสรรค์ รักสิ่งแวดล้อม
ผ่านวิชาเรียนและโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  
    1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ได้แก่  รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี  มีสุข  
กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 
   รายวิชา 03-223-409 การออกแบบจัดสวน เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียน 
ด้านการจัดสวน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้มาเลือกเรียนวิชานี้โดยหลักสูตรได้
ออกแบบรายวิชาให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้เพ่ือเสริมการท างานหลัก เป็นความรู้เพ่ิมเติมที่ท า
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้มีความสามารถพิเศษในการจัดสวนและตกแต่งบริเวณ 
   รายวิชา 03-223-410 การจัดดอกไม้ เช่นเดียวกับรายวิชาการออกแบบจัดสวน นักศึกษาที่
เรียนวิชานี้มีความสามารถพิเศษในการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่  
 13.3 การบริหารจัดการ  
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีความช านาญ 
ในการปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ได้มองถึงการพัฒนาของการผลิตก าลังคนที่ต้องมีความสามารถ และรอบรู้ ในด้านพืชพรรณและ 
การออกแบบภูมิทัศน์เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพก าลังคน ให้บูรณาการการท างานได้ จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ โดยมุ่งการ
ผลิตบุคลากรทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้ทางวิชาการ
และบูรณาการกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความช านาญในการปฏิบัติ และสามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาและปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า ยั่งยืน เนื่องจากงาน
ทางด้านพืชสวนและภูมิทัศน์เป็นการเสริมสร้างธรรมชาติและออกแบบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ยุคสมัย และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ลักษณะงานทางด้านพืชสวนและภูมิทัศน์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องทั้ง รูปแบบ วัสดุตกแต่ง พืชพรรณที่น ามาใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
ประกอบกับในปัจจุบันการพัฒนาประเทศมุ่งพัฒนาไปหลาย ๆ ด้านทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองให้สวยงาม ซึ่งการพัฒนาสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องพัฒนาคนควบคู่ไปด้วย 
หลักสูตรนี้จึงมองว่าการผลิตบัณฑิตที่สนองต่อการพัฒนาด้านดังกล่าวเป็นการพัฒนาทรัพยากรคนควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อันจะท าให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้เป็นผู้ประกอบการ
และสามารถช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไปได้เป็นอย่างดี 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) มีความรู้ความสามารถทางด้านพืชสวนประดับและภูมิทัศน์บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ตนมี เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน คิดเป็น  
ท าเป็น เลือกวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
  2) มีทักษะพร้อมท างานเป็นผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
  3) มีทัศนคติที่ดีและความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
  4) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวในการท างาน ทั้งในภาวะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม  
  5) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ไดม้าตรฐาน
ตามที่ก าหนด สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผล
ประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือบัณฑติ
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ 
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดยมี 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท า 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  
โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน เพื่อพัฒนาตนเองและ 
ต่อยอดการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  
ฝึกอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 
หรือฝังตัวในสถานประกอบการ  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 4. ส่งเสรมิและสนับสนุน 

ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรลาศึกษาต่อ 
เพื่อเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น  

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

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสตูรพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ  
อย่างน้อย 1 รางวัล/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 หรือตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3. นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุน 
การเรยีนรู ้

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการช้ันน าภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมืออย่างน้อย 1 แห่ง/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. บูรณาการการเรียนการสอน  

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ
วิชาชีพและประสบการณ์ ในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

2. รายงานผลการประเมินการ 
ฝึกทักษะวิชาชีพและประสบการณ ์
ในการท างานจากหน่วยงาน มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่สัมพันธ์ หรือ
เกี่ยวข้อง หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า  หรือ   
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอน
ผลการเรียน  
   2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะพ้ืนฐานวิชาชีพ
ทางด้านองค์ประกอบศิลปะส าหรับงานจัดสวน และทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อ
ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
   2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่
นักศึกษาศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนด ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 
หรือสอนเสริมระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรกหรือช่วงปิดภาคก่อนภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ในระดับสาขาหรือระดับคณะ เพ่ือแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต 
การใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียน วิธีการปรับตัว และการปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

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

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

 
  2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
3 30 30 30 30 30 
4  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
, 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. รายรับเงินรายได ้      
  1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย 
1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 

จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา  24,000 บาท/คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายนักศึกษาตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร   - - - - - 
2. งบด าเนินงาน   200,000 400,000 500,000 600,000 600,000 
3. งบลงทุน   300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 
4. งบอุดหนุน   100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
5. งบรายจ่ายอื่น   100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 700,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 1,900,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 11,666  10,000  10,000  10,000 10,555 

 
     2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยการเทียบโอนผล 
การเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข   7 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย       6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

7 
 

หน่วยกิต 
 

 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส  
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 
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 00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

 00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 
Health Promotion and Exercise  

3(2-2-5) 

 00-018-004 ผู้น านันทนาการ 
Recreation Leadership 

3(2-2-5) 

 00-018-005 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

6 
 

หน่วยกิต 
 

 00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 
Citizens and Public Consciousness 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 

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

 00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

 00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด ารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

 00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

 00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

 00-022-006 จติวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Law 

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

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

12 
 

หน่วยกิต 
 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-035-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
3(2-2-5) 

 00-035-004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
English for Work 

3(2-2-5) 

 00-035-005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 00-035-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
English for Lifelong Learning 
 

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

3(2-2-5) 

 00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

 00-046-002 
 

ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-003 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

 00-046-004 
 

ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน  

Fundamental Chemistry 
3(3-0-6) 

 02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

 02-231-002 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology 

3(3-0-6) 

 02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology Laboratory 

1(0-3-0) 

 03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Production Systems 

3(2-3-4) 

 03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 

 03-221-101 หลักการออกแบบและการน าเสนองาน 
Design Principles and Presentation 

3(2-3-4) 

 03-221-102 หลักการและปฏิบัติการเขียนแบบ 
Drafting Principles and Practices 

3(1-6-2) 

 03-221-203 การขยายพันธุ์พืช 
Plant Propagation 

3(2-3-4) 

 03-221-204 ภูมิทัศน์พื้นฐาน 
Fundamental Landscaping 

3(3-0-6) 

 03-221-205 หลักพืชสวนประดับเบื้องต้น 
Fundamental Ornamental Horticulture 

3(3-0-6) 

 03-221-206 ปฐพีวิทยา 
Soil Science  

3(2-3-4) 

 03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 
Agricultural Workshop Skills 

3(2-3-4) 
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 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 03-222-201 การผลิตพืชสวนประดับ 

Ornamental Plant Production 
3(2-3-4) 

 03-222-302 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
Ornamental Plants for Landscaping 

3(2-3-4) 

 03-223-201 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 
Residential Landscape Design 

3(2-3-4) 

 03-223-302 การออกแบบภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ 
Public Space Landscape Design 

3(2-3-4) 

 03-223-303 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 3(2-3-4) 
  Landscape Construction I  
 03-223-304 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2 

Landscape Construction II 
3(1-6-2) 

 03-224-301 การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
Computer-Aided Design 

3(1-6-2) 

 03-224-302 การประกอบธุรกิจการจัดสวน 
Gardening Business 

3(2-3-4) 

 03-224-303 การดูแลรักษาและการจัดการสวน 
Garden Maintenance and Management 

3(2-3-4) 

 03-224-404 รกุขกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์ 
Arboriculture and Professional Practice Landscaping 

3(320) 

 03-225-101 ทักษะพ้ืนฐานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  
Basic Skills in Ornamental Horticulture and 
Landscaping 

2(0-6-0) 

 03-225-102 การปฏิบัติงานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  
Practice in Ornamental Horticulture and 
Landscaping 

2(0-6-0) 

 03-225-303 สัมมนาทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
Seminar in Ornamental Horticulture and 
Landscaping 

1(0-2-1) 

 03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 
 
 
 

1(0-2-1) 
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 และใหเ้ลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ทางเลือกส าหรับนักศึกษาสหกิจ 

 03-225-406 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(640) 

 ทางเลือกส าหรับนักศึกษาฝึกงาน 
 03-225-405 การฝึกงานทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

Internship in Ornamental Horticulture and 
Landscaping 

3(320) 

 03-225-407 ปัญหาพิเศษทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
Special Problems in Ornamental Horticulture and 
Landscaping 

3(0-9-0) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา 9 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้   
 03-222-303 การออกแบบพืชพรรณ 

Planting Design 
3(2-3-4) 

 03-222-304 ไม้ประดับในร่มเพ่ือการจัดสวน 
Indoor Ornamental Plants for Gardening 

3(2-3-4) 

 03-222-305 พืชสมุนไพรเพื่อการจัดสวน 
Herb for Gardening 

3(2-3-4) 

 03-222-306 ไม้ดอกเพ่ือการจัดสวน 
Flowering Plants for Gardening 

3(2-3-4) 

 03-223-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 
Architecture Design for Landscaping 

3(2-3-4) 

 03-223-406 การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน 
Community Landscaping 

3(2-3-4) 

 03-223-407 วัสดุพื้นถิ่นเพ่ือการออกแบบจัดสวน 
Local Materials for Gardening 

3(2-3-4) 

 03-223-408 การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
Recreation Area Planning and Design 

3(2-3-4) 

 03-223-409 การออกแบบจัดสวน 
Gardening Design 

3(2-3-4) 

 03-223-410 การจัดดอกไม้ 
Floral Arrangements 

3(2-3-4) 

 03-224-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับงานภูมิทัศน์ 
Geographic Information Systems for Landscaping 

3(2-3-4) 

 03-224-406 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
Cultural Landscaping 

3(2-3-4) 
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 03-224-407 การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 
Flowers and Ornamental Plants Marketing 

3(2-3-4) 

     
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอน            

ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 3(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-221-101 หลักการออกแบบและการน าเสนองาน 3(2-3-4) 
03-225-101 ทักษะพ้ืนฐานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 2(0-6-0) 
 รวม 19  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-0) 
03-221-102 หลักการและปฏิบัติการเขียนแบบ 3(1-6-2) 
03-225-102 การปฏิบัติงานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 2(0-6-0) 
 รวม 21  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

25 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
02-231-001 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
02-231-002 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-221-203 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
03-221-204 ภูมิทัศน์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
03-221-205 หลักพืชสวนประดับเบื้องต้น 3(3-0-6) 
03-221-206 ปฐพีวิทยา 3(2-3-4) 
 รวม 19  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(T-P-E) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
03-222-201 การผลิตพืชสวนประดับ 3(2-3-4) 
03-223-201 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 3(2-3-4) 
03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 3(2-3-4) 
 รวม 21  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-222-302 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
03-223-302 การออกแบบภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ 3(2-3-4) 
03-223-303 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 3(2-3-4) 
03-224-301 การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(1-6-2) 
03-224-302 การประกอบธุรกิจการจัดสวน 3(2-3-4) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-223-304 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2 3(1-6-2) 
03-224-303 การดูแลรักษาและการจัดการสวน 3(2-3-4) 
03-225-303 สัมมนาทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-224-404 รุกขกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์* 3(320) 
03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 รวม 4  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-225-405 การฝึกงานทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 3(320) 
03-225-407 ปัญหาพิเศษทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 3(0-9-0) 
 รวม   6  หน่วยกิต 

 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-225-406 สหกิจศึกษา 6(640) 
 รวม   6  หน่วยกิต 

 
 
 
หมายเหตุ * หมายถึง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน (WiL) 
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   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
  00 คือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  02 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  03 คือ คณะเกษตรศาสตร์  
ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 V หมายถึง สาขา 
  0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป  
 W หมายถึง กลุ่มวิชา 
  1 คือ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  
  2 คือ กลุ่มวิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  
  3 คือ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  4 คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 X หมายถึง วิชาย่อย 
  1 คือ รายว ิชาพลศึกษา  
  2 คือ รายวิชามนุษยศาสตร์  
  3 คือ รายวิชาสังคมศาสตร์  
  4 คือ รายวิชาภาษาไทย  
  5 คือ รายวิชาภาษาต่างประเทศ  
  6 คือ รายวิชาคณิตศาสตร์  
  7 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
  8 คือ รายวิชาบูรณาการ  
 Y หมายถึง ปีที่ควรศึกษา 
  0 คือ จัดให้ศึกษาในปีการศึกษาใดก็ได้  
  1 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 1  
  2 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 2  
  3 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 3  
  4 คือ ควรจัดให้ศึกษาในชั้นปีที่ 4  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 

 
 
 



มคอ.2 

29 
 

  

ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ   
 V หมายถึง สาขา  
  1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
  2 สาขาเกษตรประยุกต์  
 WX หมายถึง สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชายอ่ย  
  10 คือ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
   11 คือ วิชาย่อยเกษตร 
   12 คือ วิชาย่อยการจัดการธุรกิจเกษตร 
   13 คือ วิชาย่อยพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจเกษตร 
   14 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 

ทางธุรกิจเกษตร 
  20 คือ สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
   21 คือ วิชาย่อยพ้ืนฐานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
   22 

23 
24 
25 

คือ 
คือ 
คือ 
คือ 

วิชาย่อยพืชพรรณ 
วิชาย่อยการจัดสวนและภูมิทัศน์ 
วิชาย่อยการจัดการและเทคโนโลยี 
วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 
ทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 

  30 คือ สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
   31 คือ วิชาย่อยพ้ืนฐานช่าง 
   32 คือ วิชาย่อยเครื่องต้นก าลังและเครื่องทุ่นแรง 
   33 คือ วิชาย่อยระบบควบคุมและการจัดการในฟาร์ม 
   34 คือ วิชาย่อยการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 
   35 คือ วิชาย่อยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ 

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

ภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 
00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

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

  
00-011-002 ว่ายน้ า 

Swimming 
1(0-2-1) 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียงตามรหัส
รายวิชา 
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00-011-003 กีฬาลีลาศ 
Dance Sport 

1(0-2-1) 

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

 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าการขับขี่จักรยานเพ่ือนันทนาการ เน้นจักรยานเพ่ือความเพลิดเพลินและจักรยาน
ภูเขา  ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย และการ
กีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะในการขับขี่เกี่ยวกับการเบรค  
การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ าหนัก และการขับขี่ลู่เดี่ยว  การขับขี่อย่างปลอดภัย
บนท้องถนนและทักษะในการขับข่ีเป็นกลุ่ม  กลไกของจักรยานและการบ ารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, utility, 
and sport under various route conditions; riding techniques and skills; 
braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; riding 
safety on open roadways and group riding skills; bike mechanisms and 
bike maintenance. 
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00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

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

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

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

  
00-011-008 วอลเลย์บอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

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

  
00-011-010 เทนนิส 

Tennis 
1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

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

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

  



มคอ.2 

38 
 

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

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

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

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



มคอ.2 

39 
 

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(2-2-5) 

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

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

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

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

3(2-2-5) 

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

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(2-2-5) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

3(3-0-6) 

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

 
00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

Life Style Enhancement 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน 

Psychology in Working  
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 

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

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

3(3-0-6) 

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

  
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 

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

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

3(3-0-6) 

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

 
00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 
3(3-0-6) 

 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-023-007 ชุมชนศึกษา 

Community Studies  
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม 

Man and Literature 
3(3-0-6) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 

Thai Reading Skills  
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

 
00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

3(2-2-5) 

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

   
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

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

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

3(2-2-5) 

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

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

 

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

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

3(2-2-5) 

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

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

3(2-2-5) 
 

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

  
00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making  

3(2-2-5) 

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

3(3-0-6) 

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

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน  การลดของเสีย  
ผลิตภัณฑ์สีเขียว  คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Introduction to green technology; energy and environment impacts on 
global climate change; sources of alternative energy; renewable energy 
and non-renewable energy; energy conservation and management; 
waste reduction; green production; carbon credit and carbon footprint; 
environmental management with modern technology for sustainable 
development. 
 
 
 
 

  



มคอ.2 

61 
 

00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  

3(2-2-5) 

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

  
00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

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

 
 
 



มคอ.2 

62 
 

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

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

  
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  

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

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

3(2-2-5) 

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

02-221-001 เคมีพื้นฐาน  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

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

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Prerequisite or Corequisite: 02-221-001 Fundamental Chemistry 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-221-001 เคมีพ้ืนฐาน 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-221-001 Fundamental Chemistry. 
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02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน  
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แรงและการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  ระบบของอนุภาค  การเคลื่อนที่เชิงเส้นและ
การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก  คลื่นทางกล  ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส  กลศาสตร์ของไหลและการประยุกต์ 
Force and motion; work and energy; systems of particles; linear motion 
and rotational motion of rigid body; harmonic motion; mechanical 
waves; kinetic theory of gas; fluid mechanics and its applications. 
 

02-231-002 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-231-001 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-231-001 Fundamental Physics 

   
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamental Biology 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับชีววิทยา  อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และการ
แบ่งเซลล์  โครงสร้างและการท างานของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะของ
สิ่งมีชีวิต  เคมีของสิ่งมีชีวิต  เมแทบอลิซึมของเซลล์  พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
Scientific method in biology; kingdoms of life; cells and cell division; 
structure and function of tissues, organs, and organ system; chemistry of 
life, cellular metabolism; fundamentals of genetics 

 
 

02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0) 
 Fundamental Biology Laboratory 
 วิชาบงัคับก่อน หรือเรียนควบคู่: 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 Prerequisite or Corequisite: 02-241-001 Fundamental Biology  

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 02-241-001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
Laboratory experiments pertaining to lecture course covered in  
02-241-001 Fundamental Biology. 
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03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Production Systems 

3(2-3-4) 

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

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ  เครื่องมือส าหรับการจัดการธุรกิจ  ขั้นตอนใน
การเริ่มต้นธุรกิจเกษตร  อุปสงค์และอุปทาน  ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร   
การบัญชีและภาษีอากร  การเงินธุรกิจ  เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารส าหรับธุรกิจ
เกษตร  การประเมินช่องทางและโอกาสทางธุรกิจเกษตร  เทคนิคการโฆษณาสินค้า  
การตลาดดิจิทัล แผนธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร  ธุรกิจเกษตรระหว่าง
ประเทศ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Basic business principles; business management tools; steps to start 
agribusiness venture; supply and demand; fixed and variable costs; 
accounting and taxation; business financing; communication technology 
in agribusiness; evaluating agribusiness opportunities; advertising 
techniques; digital marketing; business plan and decision making in 
agribusiness; international agribusiness; practice in related topics. 
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03-221-101 หลักการออกแบบและการน าเสนองาน 3(2-3-4) 
 Design Principles and Presentation 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

หลักการพื้นฐานในการออกแบบ ความสมดุล ความขัดแย้ง การเน้น สัดส่วน 
เอกภาพ ล าดับชั้น การซ้ า จังหวะ รูปแบบ การเคลื่อนไหว และพ้ืนที่ว่าง   
การออกแบบและเทคนิควิธีการจัดภูมิทัศน์  การออกแบบกราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ  
การน าเสนองาน  วิธีการออกแบบงานภูมิทัศน์เพ่ือน าเสนอด้วยบอร์ดและโมเดล  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Basic principles of design, balance, contrast, emphasis, proportion, 
unity, hierarchy, repetition, rhythm, pattern, movement, and space; 
landscape gardening idea, design and techniques; 2D and 3D graphic 
design and visual presentation; how to create landscape design 
presentation board and model; practice in related topics. 

  
03-221-102 หลักการและปฏิบัติการเขียนแบบ 3(1-6-2) 
 Drafting Principles and Practices  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การเขียนสัญลักษณ์ในการเขียนแบบและการเขียนเส้น  การเขียนแบบ ภาพแปลน 

ภาพตัด ภาพด้าน ภาพทัศนียภาพ ภาพฉายาวิทยาและการบอกระยะ  การเขียน
แบบโครงสร้างอาคารขนาดเล็ก  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Writing symbols in d drafting and line writing;, plan, drafting section, 
elevation, perspective, isometric and dimension; drafting of small 
building structures; practice in related topics. 
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03-221-203 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 Plant Propagation  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช  ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของพืช  การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ  การขยายพันธุ์ไม่อาศัยเพศ  
โรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Introduction to plant propagation; Factors and environmental 
conditions suitable for the growth of plants; sexual propagation; factor 
and environment appropriate growth; asexual propagation; 
greenhouses and plant propagation equipment; tissue culture; practice 
in related topics. 
 

03-221-204 ภูมิทัศน์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Landscaping  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

หลักการเบื้องต้น ขอบเขต  ประวัติและวิวัฒนาการของงานภูมิทัศน์  รูปแบบและ
วิวัฒนาการจัดสวน  องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างในสวน องค์ประกอบอ่อนนุ่ม 
องค์ประกอบแข็ง  องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสวนขนาดเล็ก 
Principles of landscape design; scope of landscape; history of 
gardening; styles of garden design; styles and evolution of garden; 
elements of garden design; garden buildings, softscape and hardscape 
elements in landscape design for small gardening. 
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03-221-205 หลักพืชสวนประดับเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Ornamental Horticulture   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความส าคัญของพืชสวนประดับ  พฤกษศาสตร์ของพืชสวนประดับ  เทคโนโลยีการ

ผลิตพืชสวนประดับที่สัมพันธ์กับงานภูมิทัศน์  การจ าแนกพืชสวนประดับ พืชสวน
ประดับในการภูมิทัศน์ ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินและหญ้าสนาม ไม้เลื้อย ไม้น้ าและ 
ไม้ริมน้ า พรรณไม้สกุลปาล์ม คล้ายปาล์มและไผ่  
The importance of ornamental plants; botanical of ornamental plants; 
production technology of ornamental plants related to landscaping; 
ornamental plants classification; ornamental in landscaping, trees, 
shrubs, ground cover and turf grass, vines, water plants and marginal 
plants, palm genus, palmy and bamboo. 

  

03-221-206 ปฐพีวิทยา 3(2-3-4) 
 Soil Science  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธรรมชาติและการก าเนิดดิน  สมบัติทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพของดิน  ธาตุ

อาหารพืช  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการผลิตพืช  ส ารวจและการ
จ าแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Nature and genesis of soil; physical, chemical, and biological properties 
of soil; plant nutrients; fertilizers and its use; soil improvement for crop 
production; soil survey and classification; soil and water conservation; 
practice in related topics. 
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03-222-201 การผลิตพืชสวนประดับ 3(2-3-4) 
 Ornamental Plant Production  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการผลิตพืชสวนประดับ ปัจจัยและ

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  โรงเรือนและเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การผลิตไม้ประดับ  การผลิตไม้ประดับในโรงเรือนและในแปลง  การขุดล้อมต้นไม้  
การขนส่ง  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to production technology for ornamental horticultural 
plants; environmental factors that affecting plant growth factors that 
affecting plant growth; nursery and tools ornamental production the 
production; the production of ornamental horticultural plants 
cultivation of ornamental plants in the field and greenhouses;  
burrowing plants; ornamental horticultural plants transportation; 
practice in related topics. 

 
03-222-302 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 

 Ornamental Plants for Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: 03-221-105 หลักพืชสวนประดับเบื้องต้น 

Prerequisite:  03-221-105 Fundamentals Ornamental Horticulture  
 แนวคิดเก่ียวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์  พรรณไม้ต้นในการจัดภูมิทัศน์  

พรรณไม้พุ่มในการจัดภูมิทัศน์  พรรณไม้คลุมดินและหญ้าสนามในการจัดภูมิทัศน์  
พรรณไม้สกุลปาล์ม คล้ายปาล์ม และไผ่ในการจัดภูมิทัศน์  พรรณไม้น้ าและไม้ริมน้ า
ในการจัดภูมิทัศน์  พรรณไม้ดอก ไม้ใบในร่มและไม้เลื้อยในการจัดภูมิทัศน์  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Ornamental horticultural ideas in landscaping; trees in landscaping; 
shrubs in landscaping; ground cover and turf grass in landscaping; palm 
genus palmy and bamboo in landscaping; water plants and marginal 
plants in landscaping; flowering plants foliage indoor plants and vines 
in landscaping; practice in related topics. 
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03-222-303 การออกแบบพืชพรรณ 3(2-3-4) 
 Planting Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดการเลือกใช้พืชพรรณในการออกแบบพืชพรรณ  คุณสมบัติของพืชพรรณท่ีใช้

ในการออกแบบ  กระบวนการออกแบบพืชพรรณ  การปลูกและการดูแลรักษา   
การออกแบบพืชพรรณส าหรับบ้านพักอาศัย อาคารสาธารณะ สวนสาธารณะและสวน
ชุมชน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Ideas of plant selection in planting design; plant properties used in 
design; planting design process; planting and care; planting design for 
resident, public building, park and community garden; practice in 
related topics. 

  
03-222-304 ไม้ประดับในร่มเพื่อการจัดสวน 3(2-3-4) 
 Indoor Ornamental Plants for Gardening  
 วิชาบงัคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ประดับในร่ม  ชนิดและประเภทไม้ประดับในร่ม   

เรือนโรงไม้ประดับในร่ม  การดูแลรักษา  การน ามาใช้ในงานตกแต่งสวน   
การจ าหน่ายและตลาดไม้ประดับในร่ม  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to ornamental plants indoor; kinds and types of indoor 
ornamental plants; indoor ornamental plant greenhouse; maintenance; 
used in garden decoration; indoor ornamental market; practice in 
related topics. 
 

03-222-305 พืชสมุนไพรเพื่อการจัดสวน 3(2-3-4) 
 Herb for Gardening  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร  การแบ่งประเภทของพืชสมุนไพร  พืชสมุนไพรที่

ส าคัญทางเศรษฐกิจ  การปลูกและการดูแลรักษาพืชสมุนไพร  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
น าพืชสมุนไพรมาใช้ในการจัดสวน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Introduction to medicinal plants; classification of medicinal plants; 
economic importance of medicinal plants; planting and caring for 
medicinal plants; practice in medicinal plant gardening; practice in 
related topics. 
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03-222-306 ไม้ดอกเพื่อการจัดสวน 3(2-3-4) 
 Flowering Plants for Gardening  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตไม้ดอก  การแบ่งประเภทของไม้ดอก  ปัจจัยที่เก่ียวข้อง

กับการเจริญเติบโต  การปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอก  การน าไม้ดอกมาใช้ในการ 
จัดสวน  การจัดสวนไม้ดอก  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Introduction to flowering plants; classification of flowering plants; 
factors that regulate growth; practice in planting, growing and caring of 
flowering plants; bringing flowers to be used in gardening; flowers 
gardening; practice in related topics. 

 
03-223-201 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย 

Residential Landscape Design 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 องค์ประกอบและหลักการออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยโดยยึดหลักการออกแบบที่

เท่าเทียมเพ่ือคนทั้งมวล  กระบวนการออกแบบ การวิเคราะห์และวางแผนพ้ืนที่  
การใช้รูปทรงในการออกแบบภูมิทัศน์  การเขียนแบบรายละเอียดภูมิทัศน์บ้านพัก
อาศัย การปรับแต่งระดับดินและการระบายน้ า ทางวางเดิน การวางต้นไม้  การจัดท า
งบประมาณและการประมาณราคา  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Elements and principles of residential landscape design for universal 
design; design process, site analysis and planning, using form in 
landscape design; drafting details of the residential landscape, grading 
and drainage, laying out pathways, planting design; budgeting and cost 
estimates; practice in related topics. 
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03-223-302 การออกแบบภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ 3(2-3-4) 
 Public Space Landscape Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์และพ้ืนที่สีเขียวสถานทีส่าธารณะโดยยึด

หลักการออกแบบที่เท่าเทียมเพ่ือคนทั้งมวล  องค์ประกอบภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ  
กระบวนการออกแบบภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ  การออกแบบเขียนแบบรายละเอียด
ภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ ผังพืชพรรณ ผังวัสดุ ผังระบายน้ า ผังระดับ ผังบอกระยะ 
รูปด้าน รูปตัด  หุ่นจ าลอง  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to public space landscape design and green area for 
universal design; essential elements of public space; site planning and 
design process in public space, conceptual design; detail drafting design 
of public space landscape, planting plant meterial plan, Irrigation plan, 
dimention plan, section and elevation; model; practice in related topics. 
 

03-223-303 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1 3(2-3-4) 
 Landscape Construction I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างสวน  มาตรฐานและวัสดุก่อสร้างสวน   

การเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างสวน  วัสดุทดแทน  การเขียนแบบก่อสร้างสวน  
แบบบอกระยะ แบบบอกระดับ แบบวัสดุ แบบพืชพรรณ แบบระบบน้ า แบบระบบไฟ
ส่องสว่าง  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to garden construction; garden building materials standard; 
Selection of materials for garden construction; alternative material; 
garden construction drawings, dimention plan, level plan, material plan, 
planting plan, Irrigation plan, lighting plan; practice in related topics. 

 

03-223-304 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 2 3(1-6-2) 
 Landscape Construction II  
 วิชาบังคับก่อน: 03-223-303 การก่อสร้างงานภูมิทัศน์ 1  
 Prerequisite:  03-223-303 Landscape Construction I  
 การก่อสร้างสวน การปรับระดับพื้นท่ี การวางระบบการระบายน้ า การวางระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง  การวางระบบการให้น้ าพืช  การก่อสร้างงานวัสดุแข็ง  การปลูกพืช
พรรณ  การปูหญ้าและการตกแต่งสวน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Gardening construction; grading construction, drainage construction, 
lighting construction, Irrigation construction, hardscape construction, 
planting, laying grass and decorating; practice in related topics. 
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03-223-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับงานภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 Architecture Design for Landscaping  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

หลักการและขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น กระบวนการคิด  วิเคราะห์
รูปร่าง  ที่ว่างและสัดส่วน  วัสดุโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมพ้ืนฐาน  อิทธิพลและ
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ 
งานภูมิทัศน์  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
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; practice in 
related topics. 
 

03-223-406 การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน 3(2-3-4) 
 Community Landscaping  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน  ประวัติวิวัฒนการการเติบโตของ

เมือง  ภูมิทัศน์ชุมชน  ระบบพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เว้นว่างของเมือง  การออกแบบ
และตกแต่งภูมิทัศน์ชุมชน  กรณีศึกษาการออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ชุมชน  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Introduction to community landscape design; history evolved into the 
growth of the city; community landscape; city green and openspace 
system; community landscape design and decoration; case study; 
practice in related topics. 
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03-223-407 วัสดุพื้นถิ่นเพื่อการออกแบบจัดสวน 3(2-3-4) 
 Local Materials for Gardening  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 วัสดุจัดสวนที่มีความหลากหลายในแง่ของการใช้ประโยชน์และความสวยงาม การ

ตรวจสอบวัสดุแข็งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ อิฐหิน หินกรวด วัสดุคลุมดินและไม้ 
แหล่งผลิตและจ าหน่ายวัสดุในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกและการใช้วัสดุ
พ้ืนถิ่นในการจัดสวน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Range of landscaping materials in terms of benefit and aesthics; 
Investigation of hard landscaping materials readily available in the local 
area including brick, rocks or stone, gravels, mulches, and timbers; 
sources of production and distribution of local materials; tools and 
equipment for gardening; selection and application of vernacular 
materials in gardening; practice in related topics. 

  
03-223-408 การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 3(2-3-4) 
 Recreation Area Planning and Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการและพ้ืนที่

สาธารณะเพ่ือคนทั้งมวล  ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  การประเมิน
ศักยภาพทรัพยากร  การสื่อความหมายธรรมชาติ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพ
แวดลัอม  การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทการ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
Introduction to recreation and public area planning and design for 
universal design; carrying capacity of the area; Resource potential 
assessment; conservation and rehabilitation of the environment; 
planning and design of nanthan area; practice in related topics. 
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03-223-409 การออกแบบจัดสวน 3(2-3-4) 
 Gardening Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ประวัติและวิวัฒนาการของสวน  รูปแบบและชนิดของสวน  หลักการออกแบบ 

จัดสวน  องค์ประกอบและสิ่งก่อสร้างสวน  พืชพรรณและหญ้าสนาม  ดิน น้ า ปุ๋ย 
และความเหมาะสมกับพรรณไม้  การวางแผนและกระบวนการออกแบบจัดสวน   
การจัดสวนและการดูแลรักษา  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
History and evolution of gardens; types of gardens; garden elements 
and structures; plants and turf grass; soil water fertilizers and suitability 
for plants; garden planning and design process; gardening and garden 
maintenance; practice in related topics. 

  

03-223-410 การจัดดอกไม้ 3(2-3-4) 
 Floral Arrangements  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่  รูปแบบต่าง ๆ ของการ
จัดดอกไม้ ผูกผ้า ตกแต่งสถานที่  การใช้หลักการทางศิลปะในการจัดดอกไม้  
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการจัดดอกไม้ ผูกผ้า ตกแต่งสถานที่  การจัดดอกไม้และการ
ตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to flower arrangement and space decoration; principles 
types of floral arrangement arrangement tie cloth and place decoration; 
principle of art required for floral arrangement; tools and materials 
required for floral arrangement, tie cloth and place decoration; practice 
in related topics. 
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03-224-301 การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(1-6-2) 
 Computer-Aided Design  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ส าหรับการ

เขียนแบบ  ชุดค าสั่งออโตแคด  การบอกขนาด  การสร้างรูปผังบริเวณ ผังต้นไม้   
การเขียนรูปด้าน รูปตัด การใช้สัญญลักษณ์ต้นไม้ในงานภูมิทัศน์  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to 2D and 3D Computer-Aided Design (CAD) with focus on 
landscape drafting; basic AutoCAD commands; dimensioning techniques; 
creation of site plans planting plan elevation drawing section drawing 
landscape plant symbols; practice in related topics. 
 

03-224-302 การประกอบธุรกิจการจัดสวน 3(2-3-4) 
 Gardening Business  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ธุรกิจการจัดสวน การจ าหน่ายต้นไม้และวัสดุตกแต่งสวน การรับเหมาจัดสวน การ

ดูแลรักษารักษาสวน  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดสวนและภูมิทัศน์  การติดต่อ
ประสานงาน  การเสนอราคางานจัดสวนการท าสัญญางานจัดสวน  การประมาณ
ราคาและการเสนอราคา  การขนส่งและจ าหน่ายไม้ต้น  การจัดท าเอกสารส่งมอบงาน
และเบิกงวดงาน  การออกแบบเว็บไซด์ส าหรับการตลาดออนไลน์  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Gardening business, distribution of plants and garden decoration 
materials, business contractor business, maintenance business; laws; 
liaison; estimating and bidding; transportation and distribution of trees; 
documentation delivery and disbursement of work; advertising 
techniques for gardening business; practice in related topics. 
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03-224-303 การดูแลรักษาและการจัดการสวน 3(2-3-4) 
 Garden Maintenance and Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแล เครื่องมือนวัตกรรมในการดูแลรักษาสวน  อุปกรณ์
และเครื่องจักรที่ใช้ในการดูแลสวน  การดูแลรักษาพืชพรรณ การให้ปุ๋ย ระบบการให้
น้ าพืชในสวน การควบคุมวัชพืชและการใช้สารก าจัดวัชพืช การควบคุมศัตรูและโรค
พืชโดยชีววิธ ีการจัดการสนามหญ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษา  การดูแล
รักษางานระบบ  การจัดท าแผนปฏิบัติการดูแลสวน  ปฏิบตัิการที่สอดคล้องในหัวข้อ
ที่เก่ียวข้อง 
Introduction to garden maintenance; caring for plants, innovative tools 
for garden maintenance; garden care equipment and machinery; 
maintaining garden, plant fertilizing, garden irrigation system, weed 
control and weedicides; pest and disease control for biological control; 
lawn management and maintenance tools; system maintenance; 
creating a garden maintenance plan; practice in related topics. 

   
03-224-404 รกุขกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์ 3(320) 
 Arboriculture and Professional Practice Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรุกขกรรมและการจัดการไม้ต้น  หลักการประเมินความเสี่ยง

ของต้นไม้ในเมือง  เทคนิคและวิธีการตัดไม้ต้น  การจัดการขยะจากไม้ต้น การดูแล
รักษาไม้ต้นหลังการตัดแต่ง  ปฏิบัติวิชาชีพด้านการออกแบบ  การก่อสร้างสวนและ
การดูแลรักษาสวน การฝึกทักษะที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาภายใต้ค าแนะน าของผู้
ควบคุมดูแลในสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง  การจัดท ารายงานสรุปและการ น าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Training on penetration and tree management; urban tree; risk 
assessment principles, techniques and methods of tree cutting; waste 
management from trees care for early trees after trimming; design 
practices; garden construction and garden maintenance training skills 
consistent with course content under the guidance of supervisors in the 
workplace and consultants for at least 320 hours; presented for 
evaluation purposes. 
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03-224-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับงานภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 Geographic Information Systems for Landscaping  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ โครงสร้างของ

ข้อมูลและข้อมูลในงานภูมิทัศน์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล การออกแบบ
และการสร้างฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูลเพ่ือการวางแผนและออกแบบในงาน 
ภูมิทัศน์  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
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; practice in related topics. 

  
03-224-406 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3(2-3-4) 
 Cultural Landscaping  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 รูปแบบต่าง ๆ ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามความหมายของมรดกโลกของยูเนสโก  

องค์ประกอบและลักษณะของภูมิทัศน์ชุมชนเมือง ชานเมือง ชนบท ชาติพันธ์ และ
ประวัติศาสตร์  การศึกษาเกี่ยวกับอาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ชุมชนในชนบท 
ภูมิศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรม  กลยุทธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางภูมิทัศน์  
แนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  การท่องเที่ยวชมสถานที่ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
The different types of cultural landscapes according to UNESCO world 
heritage definition; elements and characteristics of urban, suburban, 
rural, ethnic and historical landscapes; historic building, rural 
communities, geography and cultural heritage studies; conservation 
strategies for landscape resources; best practice for conservation of 
cultural landscape; cultural landscape tour; practice in related topics. 
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03-224-407 การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
 Flowers and Ornamental Plants Marketing  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการไม้ดอกไม้ประดับ  ประเภทของตลาดไม้ดอกไม้

ประดับ การขายปลีก การขายส่ง การตลาดทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการเช่าต้นไม้
และตกแต่งสถานที่จัดงาน  เทคนิคการขาย  การเตรียมการและขนส่งไม้ดอกไม้
ประดับ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Basic marketing concepts on ormamental flower; types of flower and 
ornamental plant market, pricing retailing, wholesale market, internet 
marketing, plant rental and event decor service; selling techniques; 
preparation and transportation of ornamental plants; practice in related 
topics. 

  
03-225-101 ทักษะพื้นฐานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 2(0-6-0) 
 Basic Skills in Ornamental Horticulture and Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ทักษะพ้ืนฐานในงานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์  กระบวนการและวิธีการออกแบบ

สวน  การเลือกพันธุ์ไม้ที่นิยมในงานภูมิทัศน์ การเตรียมดินและการเพาะปลูก   
การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษาพืชพรรณ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับงานจัดสวนและภูมิทัศน์  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะการท างาน
เป็นทีม  
Basic professional practice in ornamental horticulture and landscaping; 
garden design process and methods; landscape plant selection, soil 
preparation and planting; plant propagation; plant maintenance; the 
use and maintenance of tools and equipment related to gardening and 
landscaping; work with others and teamwork skills. 
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03-225-102 การปฏิบัติงานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 2(0-6-0) 
 Practice in Ornamental Horticulture and Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 การลงมือปฏิบัติงานจัดดอกไม้และจัดตกแต่งสถานที่เบื้องต้น  การออกแบบเขียน

แบบและจัดสวนขนาดเล็ก  การขุดล้อมและการย้ายปลูกต้นไม้  การปรับระดับดิน 
การระบายน้ า  การดูแลรักษาสวน  การบริหารจัดการที่ดีและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
Hands-on practice in flower arrangement and preliminary venue 
decoration; design, drawings and small garden; garden maintenance; 
digging and transplanting trees; grading, drainage; the best management 
practices and work with others. 
 

03-225-303 สัมมนาทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 1(0-2-1) 
 Seminar in Ornamental Horticulture and Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

การสืบค้นเอกสาร  การเลือกหัวข้อสัมมนาทางวิชาการท่ีเป็นปัจจุบันทางด้านภูมิทัศน์   
การเตรียมเอกสารประกอบสัมมนา  การเตรียมสื่อและน าเสนอผลงาน  การจัด
ประชุมการสัมนา 
Searching for documents; selection of current academic seminars topics 
in the landscape; media preparation and presentation; meeting, 
seminars. 
 

03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
 Preparation for Internship and Cooperative Education 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: - 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน  การ
สื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์  การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 
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03-225-405 การฝึกงานทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 3(320) 
 Internship in Ornamental Horticulture and Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: 03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

Prerequisite:  03-225-404 Preparation for Internship and Cooperative  
                                     Education 

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

03-225-406 สหกิจศึกษา 6(640) 
 Cooperative Education 
 วิชาบังคับก่อน: 03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

Prerequisite:  03-225-404 Preparation for Internship and Cooperative  
                                     Education 

 การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือบูรณาการความรู้และ
ทักษะจากการท างาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์   
การจัดท ารายงานสรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการณ์และอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project based learning resolution with co-op employers to integrated 
knowledge and skills on working for a period not less than 640 hours or 
16 weeks; writing the final report, oral presentation and work 
performance evaluation by job supervisor and co-op advisor. 
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03-225-407 ปัญหาพิเศษทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 3(0-9-0) 
 Special Problems in Ornamental Horticulture and Landscaping 
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีสนใจ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การวางแผน 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. 

 
03-231-101 
 

ทักษะงานช่างเกษตร 
Agricultural Workshop Skills 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
การเชื่อมโลหะ  งานไฟฟ้าพ้ืนฐาน  งานประปา  งานปูน  การประกอบและการ
ปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์งานฟาร์ม  การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา 
Introduction to farm workshop tools; safe working practices; arc welding; 
basic electrical work; plumbing work; cement work; fixing and adjusting 
farm instrument and equipment; inspection, and maintenance. 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

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

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายสุรศักดิ์  ชูทอง 
5 8009 0000x xx x 

Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Ornamental Horticulture 
อุทยานและนันทนาการ 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2560 
2548 
2538 

อาจารย ์
 

60 210 435 570 

2 นางวัฒนา  ณ นคร 
3 4603 0009x xx x 

ผ.ม. 
ทษ.บ. 

การวางผังเมือง 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2544 
2533 

รอง
ศาสตราจารย ์

135 210 285 420 

3 นายจ าเลือง  เหตุทอง 
3 9301 0092x xx x 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2549 
2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

135 210 285 420 

4 นายจรัญ  ไชยศร 
3 8009 0075x xx x 

M.S. 
 

วท.บ. 

Crop Science (Horticulture) 
 
พืชศาสตร ์

Central Luzon State University, 
Philippines 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2542 
 

2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

75 - - - 

5 นางสุวรรณษา ชูเชิด 
5 8016 0000x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
ไม้ผล 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2563 
2541 
2537 

อาจารย ์
 

60 60 60 60 
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             3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

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

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายสุรศักดิ์  ชูทอง 
5 8009 0000x xx x 

Ph.D. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

Ornamental Horticulture 
อุทยานและนันทนาการ 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2560 
2548 
2538 

อาจารย ์
 

60 210 435 570 

2 นางวัฒนา  ณ นคร 
3 4603 0009x xx x 

ผ.ม. 
ทษ.บ. 

การวางผังเมือง 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2544 
2533 

รอง
ศาสตราจารย ์

135 210 285 420 

3 นายจ าเลือง  เหตุทอง 
3 9301 0092x xx x 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2549 
2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

135 210 285 420 

4 นายจรัญ  ไชยศร 
3 8009 0075x xx x 

M.S. 
 

วท.บ. 

Crop Science (Horticulture) 
 
พืชศาสตร ์

Central Luzon State University, 
Philippines 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2542 
 

2527 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

75 - - - 

5 นางสุวรรณษา ชูเชิด 
5 8016 0000x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
ไม้ผล 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2563 
2541 
2537 

อาจารย ์
 

60 60 60 60 

6 นางธันนรีย์  โมราศลิป ์
3 9009 0039x xx x 

ศศ.ม. 
คอ.บ. 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 
2540 

อาจารย ์ 105 150 255 255 

7 นางธัญญากิตติ์  จันทร์เกิด 
3 8013 0090x xx x 

ศษ.บ. ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 2532 
 

อาจารย ์ 75 150 150 150 

8 นางสกุลรตัน์  หาญศึก 
3 4502 0019x xx x 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2549 
2547 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

37.5 37.5 37.5 37.5 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

9 นางพรศิลป์  สีเผือก 
3 8011 0041x xx x 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร 
เขตร้อน 
โรคพืชวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

37.5 37.5 37.5 37.5 

10 นายสุดนยั  เครือหล ี
3 8101 0032x xx x 
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2550 
2546 

อาจารย ์ 37.5 37.5 37.5 37.5 

11 นางสาวจรีวรรณ  จันทรค์ง 
5 8099 9000x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2561 
2551 
2548 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

12 นายปิติพัฒน์ บุตรโคตร  
3 4301 0101x xx x 

ปร.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
 
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2561 
 

2552 
 

2546 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

13 นางสาวนศพร  ธรรมโชต ิ
2 9015 0000x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
วิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2554 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

14 นายสมชาย  เรืองสว่าง 
3 9098 0076x xx x 
 

วศ.ม. 
วท.บ. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 
เกษตรกลวิธาน  
สัตวศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

2548 
2540 
2535 

อาจารย ์ 75 75 75 75 

15 นายชวกร  มุกสาน 
3 9098 0061x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
เกษตรกลวิธาน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

2546 
2531 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

1 นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ 
3 7004 0051x xx x 

B.L.A. 
 

Landscape 
Architecture 

Louisiana State 
University 

กรรมการผู้จดัการบริษัท Pl ดีไซด ์จ ากัด 
2525-2550 อาจารย์พิเศษภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2540-2555 อาจารย์พิเศษและกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
2547-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษและกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร ภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม ภาควิชาภูมสิถาปตัยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2538-2540 นายกสมาคมภูมสิถาปนิกประเทศไทย 
2544-2547 กรรมการสภาสถาปนิก 
2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการออกข้อสอบและ
พิจารณาผลงานผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม ควบคมุสาขาภูมสิถาปัตยกรรม 
 
 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 
     ประสบการท างานการออกแบบภมูิทัศน์

1) โครงการศูนย์ราชการ  
ถนนแจ้งวัฒนะ 
2) มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
จ.นครศรีธรรมราช (10,000 ไร่) 
3) วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ 
4) Mission College จ.สระบุร ี
5) อาคารส านักงานใหญ่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
6) อาคารส านักงานกรรมสรรพากร 
กรุงเทพฯ 
7) อาคารที่ว่าการกรุงเทพมหานคร 
แห่งที่สอง 
8) ศูนย์การคา้สยามพารากอน 
(Siam Paragon Shopping Center) 
กรุงเทพฯ 
9) ศูนย์การคา้ดิเอ็มควอเทียร์  
(The Emquatier Shopping Center) 
EMQ กรุงเทพฯ 

- 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ประสบการณ์การท างาน ผลงานทางวิชาการ 
2 นายพิศาล ตันสิน 

3 9206 0072x xx x 
วท.ม. 
ทษ.บ. 

อุทยานและ
นันทนาการ 
เทคโนโลยีภมูิทัศน ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้

2535-ปัจจุบัน อาจารยส์อน 
สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
2540-ปัจจุบัน ผลงานการออกแบบสวน
มากกว่า 50 ผลงาน 
 

- 

3 นายวรรณชัย สุวรรณพ 
3 8301 0030x xx x 

วท.บ. เทคโนโลยีภมูิทัศน ์ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 2550 ผู้บริหารโครงการระบบ
สารสนเทศภมูิสาสตร์ จังหวัดกระบี่  
2553 ผู้บริหารโครงการระบบ
สารสนเทศภมูิสาสตร์ จังหวัดชุมพร  
2549-ปัจจุบันโครงการจัดท า/ปรบัปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน  
2549-ปัจจุบันวิทยากรฝึกอบรมการ
จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(GIS) ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อบต, เทศบาล)  
ผู้จัดการ หจก.วิวแมพเทคโนโลยีกรุ๊ป 

 

- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 การฝึกงาน 

 4.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ ในการปฏิบั ติ งานและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ สามารถน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน  จึงได้จัดให้มีการศึกษา
รายวิชาการฝึกงานทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ เพ่ือเตรียมทักษะพ้ืนฐานในการออกปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการด้านพืชสวน ภูมิทัศน์ และการประกอบธุรกิจการจัดสวน 
  4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 4) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
 5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 7) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 9) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 10) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แป ล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3  ช่วงเวลา  
    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาที่ 4   

 4.1.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
   รายวิชา 03-225-405 การฝึกงานทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ จัดเวลาไม่น้อยกว่า 
320 ชั่วโมง 
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 4.2 สหกิจศึกษา 
 4.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
ที่ศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานของสถานประกอบการเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงาน
วิชาการและน าเสนอผลการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์การประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
พนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 
  4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

องค์กรและสังคม 
 5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

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

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 10) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 

 11) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 13) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 14) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 15) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 16) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  4.2.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที ่4 
  4.2.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-225-406 สหกิจศึกษา จัดเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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 4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน 
 4.3.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน เพ่ือให้นักศึกษาได้ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรุกขกรรมและการจัดการไม้ต้น  เทคนิคและวิธีการตัดไม้ต้น  การจัดการขยะจาก 
ไม้ต้น การดูแลรักษาไม้ต้นหลังการตัดแต่ง ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  
  4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา 
 5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่  ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 7) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 9) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 10) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
  4.3.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.3.4 การจัดเวลาและตารางสอน  
    รายวิชา 03-224-404 รุกขกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์ จ านวน 3(320) หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ มีการประยุกต์ 
และ/หรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษามาใช้โดยต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่
ถูกต้อง โดยให้นักศึกษาน าเสนอโครงร่าง (proposal) ปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ และมีการเขียนรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าปัญหาพิเศษ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา   
3) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
7) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
8) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
9) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
10) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
11) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  รายวิชา 03-225-407 ปัญหาพิเศษทางพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ จ านวน 3(0-9-0) หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

1) นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจ าเพื่อท าปัญหาพิเศษ 
2) หัวหน้าสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

เป็นประธาน 
3) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
4) นักศึกษาด าเนินการท าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษที่น าเสนอ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษตามคู่มือของรายวิชาปัญหา

พิเศษ 
2) คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความรอบรู้ 

ความสามารถในการน าเสนอ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการคิด สร้างสรรค์ 
ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุง 
เกี่ยวกับองค์ประกอบทางพืชสวนประดับ
และภูมิทัศน์ได้อย่างเชี่ยวชาญ 
 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และบูรณาการเรียนกับการท างาน  
2. ก าหนดให้มีรายวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการ สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงเกี่ยวกับองค์ประกอบทางพืชสวนประดับและ
ภูมิทัศน์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

2. มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ
การจัดสวน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาการประกอบธุรกิจการจัดสวน 
ที่เน้นการเรียนให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้จริง  
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการ
ท างาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประสบการณ์ 
ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ 
3. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรในโอกาสต่าง ๆ  
การประกอบธุรกิจจริง  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

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

และมีความสุข 
 4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

    1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
 2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่าง

สถานการณ์จริงหรือกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ 
 3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม และ

ความเสียสละ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ ในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
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   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม

กิจกรรม 
 4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ

ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
 2. ความรู ้

    2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
 2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน 
 3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

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

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

   3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) เข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 2) เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 
 3) รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก และชีวิต 
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  3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้

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

 2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

 3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ใช้แบบทดสอบในการฝึกการแก้ปัญหา 
 2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 3) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงานที่

ได้รับมอบหมาย 
 4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
 6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ื น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ ์
 3) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่นการระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  

 2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
 3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
 4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ

เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
 2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 3) ประเมินจากแบบประเมินตนเอง หรือจากสมาชิกในกลุ่ม ในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
 4) ประเมินผลงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

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

ตัดสินใจได้ 
5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการน าเสนอ 

 2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 3) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอ บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ
น าเสนอ 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
 1) ประเมินจากรายงาน/เทคนิคการน าเสนอจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 
 3) ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติที่

ได้รับมอบหมาย 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ

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

องค์กรและสังคม 
 5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
     1.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ให้ตรงเวลา ตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 2) ก าหนดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึกความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เสียสละ 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

 2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 3) สังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วม
กิจกรรม 

 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้ 

    2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
 2) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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     2.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบรูปแบบในชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย  

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สถานการณ์การจ าลอง (Simulation) โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

 2) มอบหมายการค้นคว้า ทั้งแบบรายบุคคล/กลุ่ม ในหัวข้อที่สอดคล้องสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

 3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ศิษย์เก่า ที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษา 

 4) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบูรณาการความรู้ที่เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย 

ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ จัดท าเป็น
โครงงานหรือสหกิจศึกษา ให้สามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

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

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 

 3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น การเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 

 2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

 3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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 4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 5) ก าหนดรายวิชาปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและ

หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
 2) ประเมินจากรายงาน/การน าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 3) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 4) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
 5) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
 6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
 7) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

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

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนา  
 2) ก าหนดการท างานกลุ่มให้มีการหมุนเวียนบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตาม  
 3) สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร เข้าใจวัฒธรรมองค์กร การปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
 4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ

เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) ประเมินพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
 2) สังเกตจากพฤติกรรม ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 3) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 4) ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน าเสนอของนักศึกษา 
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 5) ประเมินความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 2) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล 

แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
 4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
     5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2) จัดการเรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสมและ
ทันสมัย  

 3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

 1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
 2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์

และสถิติ 
 3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันและสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษา ด้านความมีเหตุผลและการตัดสินใจ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    
    (Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

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

มีความสุข 
4) สร้างเสริมจิตสาธารณะ 

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

ครบถ้วน 
3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมคีวามสุข 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และตระหนักในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

และสังคม 
 5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนรวมทั้งเคารพ

ในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 2. ความรู้ 

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

 3. ทักษะทางปัญญา 
 1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ไดด้้วยตนเอง 

 2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

 3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

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

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
 2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

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

อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
00-011-001 ฟุตบอล             

00-011-002 ว่ายน้ า          

00-011-003 กีฬาลีลาศ           

00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ           

00-011-005 บาสเกตบอล                

00-011-006 ตะกร้อ           

00-011-007 แบดมินตัน           

00-011-008 วอลเลย์บอล           

00-011-009 ฟุตซอล            

00-011-010 เทนนิส             

00-011-011 กอล์ฟ             

00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม                 

00-012-002 ดนตรเีพื่อชีวิต                

00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                   

00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   



 

 
 

มคอ.2 

105 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตดี มีสุข  (ต่อ) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา            

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                

00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย             

00-018-004 ผู้น านันทนาการ          

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต              

กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   

00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์         

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ           

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต           

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต             

00-022-005 จิตวิทยาเชงิบวก                 

00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน               

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   

00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย  (ต่อ)
00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน ์                   

00-023-004 ไทยศึกษา                   

00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                    

00-023-006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา               

00-023-007 ชุมชนศึกษา                   

00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณภีาคใต้                  

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                   

00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม                  

00-034-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย              

00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย                

00-034-005 ศิลปะการพูด                 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ               

00-034-007 การอ่านเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต                   

00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ                   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 



 

 
 

มคอ.2 

107 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  (ต่อ) 
00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                   

00-035-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                   

00-035-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ                    

00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   

00-035-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   

00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                   

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                   

00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข             

00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ             

00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร ์             

00-046-005 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ             

00-047-001 มนุษย์กับผลิตภณัฑเ์คม ี              

00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ต่อ)                   
00-047-003 ยาและสารเสพตดิ               

00-047-004 เทคโนโลยีสเีขียว                   

00-047-005 ปรากฏการณส์ าคัญทางวิทยาศาสตร ์                   

00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคณุภาพชีวิต                   

00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม                   

00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ             

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

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                      

02-221-001 เคมีพื้นฐาน                       

02-221-002 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                       

02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน                       

02-231-002 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน                      

02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน                      

02-241-002 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                      

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม ่                      

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่                      

03-221-101 หลักการออกแบบและการน าเสนองาน                      

03-221-102 หลักการและปฏิบัติการเขียนแบบ                      

03-221-203 การขยายพันธ์ุพืช                      

03-221-204 ภูมิทัศน์พื้นฐาน                      

03-221-205 หลักพืชสวนประดับเบื้องต้น                      

03-221-206 ปฐพีวิทยา                      

03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพบังคับ                      

03-222-201 การผลิตพืชสวนประดับ                      

03-222-302 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์                      

03-223-201 การออกแบบภูมิทัศน์บ้านพักอาศยั                      

03-223-302 การออกแบบภูมิทัศน์สถานท่ีสาธารณะ                      

03-223-303 การก่อสร้างงานภมูิทัศน์ 1                      

03-223-304 การก่อสร้างงานภมูิทัศน์ 2                      

03-224-301 การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร ์                      

03-224-302 การประกอบธุรกิจการจดัสวน                      

03-224-303 การดูแลรักษาและการจัดการสวน                      

03-224-404 รุกขกรรมและการปฏิบตัิวิชาชีพภูมิทัศน์                      

03-225-101 ทักษะพื้นฐานพืชสวนประดับและภูมิทัศน์                      

03-225-102 การปฏิบัติงานพืชสวนประดบัและภูมิทัศน์                      

03-225-303 สัมมนาทางพืชสวนประดับและภมูิทัศน์                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  (ต่อ)                      

03-225-404 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

                     

03-225-405 การฝึกงานทางพืชสวนประดับและ 
ภูมิทัศน์ 

                     

03-225-406 สหกิจศึกษา                      

03-225-407 ปัญหาพิเศษทางพืชสวนประดับ 
และภมูิทัศน ์

                     

กลุ่มวชิาชีพเลือก                      

03-222-303 การออกแบบพืชพรรณ                      

03-222-304 ไม้ประดับในรม่เพื่อการจดัสวน                      

03-222-305 พืชสมุนไพรเพื่อการจัดสวน                      

03-222-306 ไม้ดอกเพื่อการจัดสวน                      

03-223-305 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรบั 
งานภูมิทัศน์ 

                     

03-223-406 การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน                      



 

 
 

มคอ.2 

112 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

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

กลุ่มวชิาชีพเลือก  (ต่อ)                      

03-223-407 วัสดุพื้นถิ่นเพื่อการออกแบบจัดสวน                      

03-223-408 การวางแผนและออกแบบพ้ืนท่ี
นันทนาการ 

                     

03-223-409 การออกแบบจัดสวน                      
03-223-410 การจัดดอกไม ้                      
03-224-405 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับ

งานภูมิทัศน์ 
                     

03-224-406 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม                      

03-224-407 การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจ
มีหลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อย  
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 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 
  1) มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
  3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
  4) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางพืชสวนประดับ
และภูมิทัศน์ และ/หรือรายวิชาสหกิจศึกษา  
  5) ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
  6) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ใช้การประเมินต่อไปนี้ 
  1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ได้รับ และการได้งานท าตรงตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   
  2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างาน  
ในหน่วยงาน หรือองค์การ โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้ง  
  3) การประเมินจากบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา 
ที่เรียนรวมทั้งสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
  4) การสัมภาษณ์บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา และใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
1) นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้อง

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า  
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทยีบเท่า 

2) เป็นผู้มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 

3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรายละเอียด

หลักสูตรและการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) รวมถึงเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และการประเมินผล ซึ่งการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ดังกล่าวอาจจัดขึ้นในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้ง 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ 

3) ให้ข้อมูลและความรู้แก่อาจารย์ใหม่/อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาที่สอนและ
หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เกิด
การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ  
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าวิจัยหรือบริการวิชาการที่บูรณาการกับ  
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกระบวนการสอน  
ทักษะการสอน และการวัดประเมินผล  

3) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา  
และการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์ 
เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการพัฒนาตนเอง 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท างานวิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ หรือ
เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 

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

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับและภูมิทัศน์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าท่ีโปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มี
การปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
ส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมี
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน 
การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมาย 
 5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทีป่รากฏในหลักสูตร หมวดที่ 7 ข้อที ่7 โดยมีผลการด าเนินงานรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

120 
 

มคอ.2 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
หลักท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1  ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
6.1.1 ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
6.1.2 ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
6.1.3 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.1.4 ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal 
6.1.5 ฐานข้อมูล Web of Science 
6.1.6 ฐานข้อมูล Academic Search Complete 
6.1.7 ฐานข้อมูล Science Direct 
6.1.8 ฐานข้อมูล GALE PowerSearch 
6.1.9 ฐานข้อมูล EBSCO 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ซึ่งประกอบด้วย
อาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ดังนี้ 

6.2.1 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ 
ใช้อาคารเรียน คณะเกษตรศาสตร์ 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 

6.2.2 พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการสถานเพาะช า พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ 
6.2.3 อุปกรณ์การสอน  

ใช้ครุภัณฑ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1 
 ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

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

1 ชุดคอมพิวเตอร์เขยีนแบบ 5 ชุด 
2 ชุดคอมพิวเตอร์เขยีนแบบส่วนกลางคณะ  30 ชุด 

6.2.4 ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด 
 ล าดับ รายการทรัพยากรสารเทศ พ้ืนที่ไสใหญ่ (เล่ม) พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ (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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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

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

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

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

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

    
X 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตโดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

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

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

    
X 
 

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

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

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

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

4. อาจารย์  
 

 

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

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

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

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

X X X X X 

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

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

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

X X X X X 

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

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

 16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม        
     มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ  มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

 18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

6. สิ่ง  
 สนับสนุน   
 การเรียนรู้ 

 

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

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางไว้ ประกอบด้วย 
  1) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องประเมิน
ผู้เรียนโดยเน้นผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยระดับใด  ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้แต่ละดา้นที่ก าหนดไว้ 
  2) พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่จัดท าเม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละปี 
  3) หัวหน้าสาขา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดประชุมโดยใช้
ข้อมูลจากข้อ (1)-(2) มาประกอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุน
ในสาขาวิชานอกจากนี้ยังประเมินจากผลการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านธุรกิจเกษตรหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ 
ที่ตนเองได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   ส่วนการประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่ 
จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ือส ารวจความพร้อมในการประกอบอาชีพของบัณฑิตในแง่
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
   ด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษาและปรับปรุงและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการการด าเนินการของรายวิชา  
(มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขา
ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอน และ
ทรัพยากรการเรียนการสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรตามการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขา/คณบดี 
  4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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