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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 

(หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  คณะเกษตรศาสตร์ 

 สาขาเกษตรประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      25481971103117 
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Smart Agriculture  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรอัจฉริยะ) 
 ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เกษตรอัจฉริยะ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Smart Agriculture) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Smart Agriculture) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2  ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก 

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางการศึกษา

กับหน่วยงานต่าง ๆ (ภาคผนวก ฐ) 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 199-5/2564  
   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1) นักวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ 
 2) นักวิชาการด้านเครือ่งจักรกลเกษตร 
 3) ประกอบธุรกิจด้านเกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลเกษตร 
 4) พนักงานในสถานประกอบการภาคเอกชน 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
 ต าแหน่ง 

 ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันทีจ่บ 

1 นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร 
3 4301 0101x xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), 
2561 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ 
พลังงาน), 2552 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 
2546 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2 นายเสน่ห ์ รักเกื้อ 
3 9305 0025x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
2557 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
2549 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
เกษตร), 2543 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

3 นายชวกร  มุกสาน 
3 9098 0061x xx x 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (พัฒนาการเกษตร), 
2546  

วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), 
2531 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

4 นายเศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน ์
3 8014 0050x xx x 

อาจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), 
2562 

ค.อ.ม. (เครื่องกล), 2551 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  

 2546 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

5 นายประเสริฐ  นนทกาญจน ์
3 9004 0009x xx x 

อาจารย ์ D.Eng. (Mechatronics),  
  2563 

ค.อ.ม. (เครื่องกล), 2546 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

 2538 

Asian Institute of 
Technology  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

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

 การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผน
พัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่ งได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ที่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” โดยเปลี่ยนจาก “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย
อุตสาหกรรม” ไปสู่ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม” 
ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายต้องการที่จะพลิกโฉมประเทศให้ 
เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อน าไทยไปสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน เป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน เป็นประเทศฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และบริการดิจิทัลของอาเซียน และเป็นประเทศท่ีสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การพัฒนาด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยจ าเป็นต้องอาศัยคนที่มี พ้ืนฐานความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจในการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับระบบการผลิตทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด การท าเกษตรอัจฉริยะ หรือ 
“Smart Farming” เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวคิดสร้างสรรค์ในการจัดการฟาร์ม 
ร่วมกับการใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่องทุ่นแรงในระบบการผลิตทางการเกษตร  เพ่ือให้เกิดความแม่นย า
ได้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น และระบบการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อีกท้ังการท าเกษตรอัจฉริยะยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมโดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษและการตกค้างของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวมาจากบุคคลหรือ
องค์กรที่ขาดความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อสังคม ขาดคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงขาดความรู้ 
ความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมหรือลดมลพิษที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาประเทศ และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน 
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการพัฒนา
ทุนมนุษย์ หรือการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ 
การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม มีทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต 
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการปลูกจิตส านึกสร้างคนดี มีวินัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างคนให้รู้จักอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งจะส่งผลท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพ
เพราะเป็นการพัฒนาภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว อีกทั้งยังเป็นวิธีป้องกันการกีดกันทางการค้าที่ดีเพราะ
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ส่งออกไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ  ค านึงถึงสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือสนองต่อการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
รัฐบาล ที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งผสมผสานวิทยาการทางด้าน
เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจทางด้านการเกษตร บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ใน
ทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะ
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนยกระดับคุณภาพ การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะก าลังคน 
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้
ทันทีด้วยการเรียนควบคู่กับการท างาน และเพ่ือให้ผู้ เรียน ผู้สอน ในสถาบันการศึกษารู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ โดยให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริง ในระหว่างการเรียน ท าให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานภายใต้
สภาพแวดล้อมของการท างานในสาขาวิชาชีพนั้น เป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่พร้อมในการ
ท างานได้ทันที (Work Ready) และพร้อมต่อการรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จะส่งผลให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม รองรับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย คือการผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงพาณิชย์  รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตลอดจนสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น  

1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข กลุ่มวิชา
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร์ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาอ่ืนภายในคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ 
การเกษตร และสาขาเกษตรประยุกต์ จ านวน 1 รายวิชา คือ  

03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร (Agricultural Workshop Skills)  
  13.3 การบริหารจัดการ 
   การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มี
ผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเกษตรอัจฉริยะ และเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต  และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ 
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาคนรุ่นใหม่  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้า
เกษตร (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4)  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และ (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศได้อย่างครบวงจร  
เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีความสามารถในการจัดการ
ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและบูรณาการกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างระบบ
การผลิตด้านเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  เป็นการลดแรงงานภาคการเกษตร 
เพ่ิมคุณค่า และมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอต่อศักยภาพการผลิต 
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) มีความรู้ ความเข้าใจด้านเกษตรอัจฉริยะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป 
  2) มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง สังคม วิชาชีพและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
  3) มีความใฝ่รู้ ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนางาน 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท าได้ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบในการท างาน ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวเป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
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  5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

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

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดบั 
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผลประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ
บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหรือ 
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงานท า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย โดยมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

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

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

 2. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
มีผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ  
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

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

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

ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ลาศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิมพูนคณุวุฒิ
ทางการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ลาศึกษาต่อ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ป ี

5. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ใหอ้าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงข้ึน  

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

6. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสตูร
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย  
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

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

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ  
อย่างน้อย 2 รางวัล/ปี 

2. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐาน CEFR ระดับ 
B1 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3. นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 3 ผลงาน/ป ี

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับความ
พึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเตม็ 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  
และชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการช้ันน า
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินการภายใต้
ความร่วมมืออย่างน้อย 1 แห่ง/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. บูรณาการการเรียนการสอน  

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ 
ในการท างานด้านต่าง ๆ  
ในหน่วยงานภาครัฐ/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 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 

  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรือปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สายวิชาช่าง
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าทุกสาขา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 

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 ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนของ
นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ และรายวิชาที่ต่อเนื่อง 

2.3.2 นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในด้านการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะก าหนดในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 
สอนเสริมระหว่างเรียนในภาคการศึกษาแรก 
 2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าการปรับตัวใช้ชีวิตและเทคนิคการเรียน 
ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลและให้ค าแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน 
การปรับตัว การปฏิบัติตัวแก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   2.5.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

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

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

   
   2.5.2 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 โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (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   370,800 370,800 370,800 370,800 370,800 
2. งบด าเนินงาน  200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 
3. งบลงทุน   300,000 500,000 600,000 700,000 700,000 
4. งบอุดหนุน   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
5. งบรายจ่ายอื่น  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 1,170,800 1,470,800 1,670,800 1,870,800 1,870,800 
จ านวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 19,513 12,256 11,138 10,393 10,393 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ. 2563 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 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 88 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  28 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  48 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 



มคอ.2 

15 
 

 

3.1.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

7  หน่วยกิต 

 00-018-001 ศาสตร์พระราชา  
The King’s Philosophy 

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-011-001 ฟุตบอล 

Football 
1(0-2-1) 

 00-011-002 ว่ายน้ า 
Swimming 

1(0-2-1) 

 00-011-003 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

 00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 
Leisure Cycling 

1(0-2-1) 

 00-011-005 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

 00-011-006 ตะกร้อ 
Takraw 

1(0-2-1) 

 00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

 00-011-008 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

 00-011-009 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

 00-011-010 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1) 

 00-011-011 กอล์ฟ   
Golf 

1(0-2-1) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-012-001 สารัตถะแห่งความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

 00-012-002 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(3-0-6) 

 00-013-001 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 
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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 จิตวิทยาในการท างาน 
Psychology in Working 

3(3-0-6) 

 00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 

 00-023-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 00-023-003 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 
Thai Civilization in Globalization Context 

3(3-0-6) 

 00-023-004 ไทยศึกษา 
Thai Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-005 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  
Introduction to Law 

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

3(3-0-6) 

 00-023-007 ชุมชนศึกษา 
Community Studies 

3(3-0-6) 

 00-023-008 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต้ 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 
 

12  หน่วยกิต 
 

 00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5) 

 00-035-002 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
English Reading and Writing  

3(2-2-5) 

 ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 00-034-001 มนุษย์กับวรรณกรรม   

Man and Literature 
3(3-0-6) 

 00-034-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 00-034-003 ทักษะการอ่านภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-004 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(2-2-5) 

 00-034-005 ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(2-2-5) 

 00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 

3(2-2-5) 

 00-034-007 การอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Reading for Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(2-2-5) 

 00-035-009 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

 00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Technology and Innovation  

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
 00-046-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

 00-046-002 ความรู้เชิงตัวเลข 
Numerical Literacy 

3(2-2-5) 

 00-046-003 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3(2-2-5) 

 00-046-004 ความงามของคณิตศาสตร์ 
Beauty of Mathematics  

3(2-2-5) 

 00-046-005 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Systems for Decision Making 

3(2-2-5) 

 00-047-001 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 
Man and Chemical Products 

3(3-0-6) 

 00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 00-047-003 ยาและสารเสพติด 
Drugs and Narcotics 

3(3-0-6) 

 00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว  
Green Technology 

3(2-2-5) 

 00-047-005 ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science 

3(2-2-5) 

 00-047-006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

 00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
Innovation Management for Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

 00-048-003 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development 

3(2-2-5) 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88  หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 28  หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 02-211-002 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 
3(3-0-6) 

 02-231-001 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

 02-231-002 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics 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) 

 03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 
Agricultural Workshop Skills 

3(2-3-4) 

 03-231-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electricity and Electronics 

3(2-3-4) 

 03-232-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics  

3(3-0-6) 

 03-233-101 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส าหรับงานเกษตรอัจฉริยะ 
Internet of Things for Smart Agriculture 

3(2-3-4) 

 03-233-203 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทางการเกษตร 
Sensors and Transducers in Agriculture 

3(2-3-4) 

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
 ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
 03-231-203 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Aided Drafting 
3(2-3-4) 

 03-232-202 เครื่องต้นก าลังทางการเกษตร 
Agricultural Power Units 

3(2-3-4) 

 03-232-303 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
Pneumatics and Hydraulics 

3(2-3-4) 

 03-232-304 การควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร 
Automatic Controls in Agriculture 

3(2-3-4) 

 03-233-202 โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ 
Animal Housing and Equipment 

3(2-3-4) 

 03-233-204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2-3-4) 
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 03-233-305 การส ารวจและวางผังงานฟาร์ม 
Surveying and Farm Planning 

3(2-3-4) 

 03-233-306 พลังงานสะอาดส าหรับเกษตรอัจฉริยะ 
Clean Energy in Smart Agriculture 

3(2-3-4) 

 03-233-307 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 
Precision Agricultural Technology 

3(2-3-4) 

 03-233-308 โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับปลูกพืช 
Smart Greenhouse 

3(2-3-4) 

 03-233-309 ระบบการจ่ายน้ าแบบแม่นย า 
Precision Irrigation Systems 

3(2-3-4) 

 03-233-310 การวิเคราะห์ข้อมูลงานเกษตรอัจฉริยะ 
Data Analysis for Smart Agriculture 

3(2-3-4) 

 03-234-301 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 
Physical Properties of Agricultural Products 

3(2-3-4) 

 03-235-301 สัมมนาทางเกษตรอัจฉริยะ 
Seminar in Smart Agriculture 

1(0-2-1) 

 03-235-402 
 
 

การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Preparation for Internship and Cooperative 
Education 

1(0-2-1) 
 

 
 03-235-403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ 

Professional Experience in Smart Agriculture 
1(160) 

 และใหเ้ลือกศึกษา  6  หน่วยกิต จากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ทางเลือกส าหรับนักศึกษาฝึกงาน  
 03-235-404 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ 

Internship in Smart Agriculture 
3(320) 

 03-235-405 ปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ 
Special Problems in Smart Agriculture 

3(0-9-0) 

 ทางเลือกส าหรับนักศึกษาสหกิจ  
 03-235-406 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(640) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้   
 03-231-304 อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics 
3(3-0-6) 

 03-231-305 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 
Welding Technology 
 

3(2-3-4) 
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 03-231-306 กลศาสตร์วัสดุ 
Mechanics of Materials  

3(3-0-6) 

 03-232-305 เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
Farm Machinery 

3(2-3-4) 

 03-232-306 โดรนเพื่อการเกษตร 
Drones for Agriculture 

3(2-3-4) 

 03-232-307 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
Agricultural Tractors 

3(2-3-4) 

 03-232-308 ระบบการถ่ายทอดก าลังเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
Farm Machinery Power Transmission Systems 

3(2-3-4) 

 03-232-309 เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร 
Agricultural Machinery and Equipment 

3(2-3-4) 

 03-232-310 เครื่องสูบและระบบท่อจ่ายน้ า 
Pumps and Piping Systems 

3(2-3-4) 

 03-233-311 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
Energy and Environmental Management in Farms 

3(3-0-6) 

 03-233-312 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของผลผลอยได้ทางเกษตร 
By-Product Utilization and Management 

3(2-3-4) 

 03-233-313 หุ่นยนต์ทางการเกษตร 
Robotics in Agriculture 

3(3-0-6) 

 03-233-314 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Digital Image Processing 

3(3-0-6) 

 03-234-302 การอบแห้งผลผลิตเกษตรและอาหาร 
Agricultural Products and Food Drying 

3(2-3-4) 

 03-234-303 เทคโนโลยีไอน้ า  
Steam Technology  

3(3-0-6) 

 03-234-304 ระบบปรับอากาศในอาคารฟาร์ม 
Air Conditioning Systems in Farm Building 

3(3-0-6) 

    
 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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (1) 3(T-P-E) 
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) 
02-211-002 คณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร 3(2-3-4) 
03-233-101 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส าหรับงานเกษตรอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตดี มีสุข (2) 1(T-P-E) 
00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
00-035-001 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
00-048-001 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
02-231-002 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
 รวม 17  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ 
00-035-002 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (1) 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

3(T-P-E) 
3(2-2-5) 

03-231-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4) 
03-231-203 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
03-232-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
03-233-202 โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ 3(2-3-4) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (2) 3(T-P-E) 
03-232-202 เครื่องต้นก าลังทางการเกษตร 3(2-3-4) 
03-233-203 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทางการเกษตร 3(2-3-4) 
03-233-204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-4) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 



มคอ.2 

24 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 3(2-3-4) 
03-232-303 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-3-4) 
03-233-305 การส ารวจและวางผังงานฟาร์ม 3(2-3-4) 
03-233-306 พลังงานสะอาดส าหรับเกษตรอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
03-234-301 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 3(2-3-4) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
 รวม 18  หน่วยกิต 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
03-232-304 การควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร 3(2-3-4) 
03-233-307 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 3(2-3-4) 
03-233-308 โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับปลูกพืช 3(2-3-4) 
03-233-309 ระบบการจ่ายน้ าแบบแม่นย า 3(2-3-4) 
03-233-310 การวิเคราะห์ข้อมูลงานเกษตรอัจฉริยะ 3(2-3-4) 
03-235-301 สัมมนาทางเกษตรอัจฉริยะ 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 
 รวม 19  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-235-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
03-235-403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ* 1(160) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
 รวม 11  หน่วยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ส าหรับนักศึกษาเลือกฝึกงาน 
03-235-404 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ 3(320) 
03-235-405 ปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ 3(0-9-0) 
   
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
ส าหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา 
03-235-406 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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 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 

27 
 

 

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 
  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 
    

ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
 C(T-P-E) 
  C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัตติ่อสัปดาห์ 
  E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 ส าหรับรายวิชาสหกจิศึกษา การฝึกงานและการฝึกงานวิชาชีพ ให้ก าหนดชั่วโมงภายในวงเล็บ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

00-011-001 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาฟุตบอล  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ฟุตบอล  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  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ว่ายน้ า  การจัดและการด 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 
DanceSport 

1(0-2-1) 

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

 
00-011-004 จักรยานเพื่อนันทนาการ 

Leisure Cycling 
1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

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

  
00-011-006 ตะกร้อ 

Takraw 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาตะกร้อ  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ตะกร้อ  การจัดและการด 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

31 
 

00-011-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางกายภาพ และเทคนิควิธีที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
แบดมนิตัน  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  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
ฟุตซอล  การจัดและการด 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  ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา มารยาท กลยุทธ์ เทคนิควิธี และการพัฒนาการเล่นกีฬา
เทนนิส  การจัดและการด 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 และการ
วางต าแหน่งล าตัว  การพัตกอล์ฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ  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  เนื้อหาและรูปแบบ
ของดนตรีตะวันตก  ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  ทักษะในการอ่านภาษาดนตรี  
การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  การเล่นดนตรีเป็นกลุ่ม
วง การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง 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  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  การบริหาร
จัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โครงการพระราชด าริและการน ามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in  
a family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community. 
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00-013-002 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

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

  
00-018-001 ศาสตร์พระราชา 

The King’s Philosophy 
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภาพรวมของการสร้างเสริมสุขภาพ  องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  สุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการออกก าลังกาย เกมส์ กีฬา และการ
พักผ่อนหย่อนใจ  การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ  ยาและสารเสพติด  การวางแผนและการประเมินสุขภาพ   
การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายและการกีฬา  การพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
Overview of health promotion; physical fitness components; physical and 
mental health; health and life; principles and methods of exercise, games, 
sport, and recreation, sport, and recreation; exercise and sport for heath; 
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  ความรู้พ้ืนฐาน รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนของการท าสมาธิ   
การรับรู้ อารมณ์ และการปรับแนวคิด  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิ ความเครียด และ
สุขภาพ  การบริกรรมและการท าสมาธิ  การฝึกสมาธิและการเจริญสติ  การวางท่า 
ที่เหมาะสม เทคนิคการหายใจและการผ่อนคลาย  การฝึกสมาธิเพื่อน าทางไปสู่การรู้
แจ้ง  การฝึกสมาธิในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความสุขของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
History and concepts of meditation; types of meditation; meditation 
benefits; basic knowledge, patterns, methods, and steps of meditation; 
feelings, emotion and proper mind set; the relation of meditation, stress, 
and health; recitation and meditation; mindfulness and meditation; 
proper meditation postures, breathing and relaxation techniques; 
meditation on the path to enlightenment; meditation practice in 
everyday life for a happy body mind and soul. 
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00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

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

  
00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  แนวคิดและลักษณะของบุคลิกภาพ 
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทักษะชีวิตและทักษะความเชื่อส่วนตน  ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม  บทบาทของความคิดเชิงบวกในการสร้างความสุขและความ
เป็นอยู่ที่ดี  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์  เทคนิคของการ
สร้างทัศนะด้านมนุษยสัมพันธ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 
Meaning and importance of human relations; concepts and 
characteristics of personality, beliefs, attitudes, and behaviors; 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: - 
สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  บทบาทของการออกก าลังกาย โภชนาการ 
สังคม เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ  และสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต สุขภาพ 
และความผาสุข  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic approach to health and wellbeing; 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 wisdom; 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. 

  
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

45 
 

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   
การอ่านออกเสียงเพ่ือความจ า  การฝึกทักษะในการการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความ และประเมินค่างานเขียนของไทย  ความสนใจ ความต้องการ และพ้ืนฐาน 
ความรู้ที่มีบทบาทต่อการเลือกอ่านหนังสือ  การใช้ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
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  การฝึกทักษะการพูดใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร การพูดน าเสนอ การพูดกล่าวน าในฐานะพิธีกร 
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์  จริยธรรมและมารยาทในการ
พูด 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

48 
 

00-034-006 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและต าราทางวิชาการ  ความรู้พ้ืนฐานและทักษะทาง
ปัญญาที่จ าเป็นในการอ่านและการเขียน  วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง  ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และและประเมินเนื้อหาใน
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 งานสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วร้อย
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, 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 และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การแสดงความคิดเห็น อารมณ์และ
ความรู้สึก  การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับค าวลีและประโยคที่ใช้ทั่วไป โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ประจ าวัน 
Basic skills in listening, pronunciation, speaking, reading, and writing 
English in order to communicate effectively; expressions of idea, 
opinions, emotions, and feeling; the use of role-play activities to develop 
communication skills; basic knowledge of common words, phrases, and 
sentences with an emphasis on using English for communication 
regarding everyday life situations. 

  
00-035-004 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

English for Work 
3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

 

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

  
00-035-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

3(2-2-5) 

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

  
00-035-008 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในมาเลเซีย ค าศัพท์ ส านวน และรูปประโยคเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  ค าและ
วลีที่ใช้ทั่วไป  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  การออก
เสียงภาษาญี่ปุ่น  ค าวลี และประโยค  ทักษะเบื้องต้นในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
ด้วยถ้อยค าและภาษาที่ถูกต้อง 
Introduction to everyday language used in Japan; essential vocabulary, 
expressions, and sentence structures for communication in 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 และฮิสโต
แกรม  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ค่าสหสัมพันธ์ ค่าความแปรปรวน การกระจาย
ความถี่ การชักตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด  สูตรและการ
ค านวณเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต 
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 ความสามารถท่ีจะหาร 
ลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา เลขฟี
บอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีที่สิ้นสุด แฟร็กทัล 
ปริภูมิ ทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตล าดับที่หก และภาพจินตนาการมิติที่สี่   
เน้นการอภิปรายในชั้นเรียนและการน 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 การอนุมานเชิงสถิติและสถิติ
พรรณาเพ่ือการตัดสินใจ 
Fundamentals of information system; 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  สารเคมีที่
ใช้ในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับ
มวลมนุษย์ 
The relationship between chemical agents and human life; cleaning 
products; contaminated food and food additives; drugs and addictions; 
cosmetics; agro-chemical products; radioactive agents and petrochemical 
products; impacts of chemical agents on human beings. 

  
00-047-002 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

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

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

3(3-0-6) 

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

  
00-047-004 เทคโนโลยีสีเขียว 

Green Technology 
3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสีเขียว  พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  แหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานสิ้นเปลือง  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  การลดของเสีย  
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 

58 
 

00-047-005 
 

ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 
Great Moments in Science  

3(2-2-5) 

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

  
00-047-006 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  
Science and Technology for Quality of Life  

3(2-2-5) 

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

3(2-2-5) 

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

  
00-048-002 การจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  

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

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ปัจจัยทางสังคมและมนุษย์กับการ
ด าเนินการธุรกิจ  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  เทคนิคการตลาด  ระบบการเงิน
ส าหรับธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดการนวัตกรรม  กระบวนการพัฒนาบริการ
ใหม่  การออกแบบบริการ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างตราสินค้า  นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์  ทรัพย์สินทางปัญญา
และการอนุญาตใช้สิทธิทางเทคโนโลยี  การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม   
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 และกรณีศึกษา
เพ่ือพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ความคิดนอกกรอบอย่างไร 
Vertical thinking and lateral thinking principles; driving innovation and 
create work with lateral thinking; lateral thinking techniques including 
alternative, focus, challenge, random entry, provocation, harvesting, and 
treatment of ideas; brainstorming techniques and the six thinking hats; 
lateral thinking example; the use of games, puzzles and case studies to 
examine how lateral thinking can be developed and applied. 

  
02-211-002 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I  
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พีชคณิตเวกเตอร์สามมิติ  ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การประยุกต์  การประยุกต์อนุพันธ์  รูปแบบยัง
ไม่ก าหนด  เทคนิคในการปริพันธ์  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
Vector algebra in three dimensions; limits and continuity; differentiation 
and integration of real-valued and vector-valued functions of a real 
variable, their applications; applications of derivative; indeterminate 
forms; techniques of integration; numerical integration. 
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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. 
 

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Production Systems 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตเกษตรสมัยใหม่  สถานการณ์เกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ  ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์
และสัตว์น้ า  เกษตรแม่นย า  เกษตรทฤษฎีใหม่  มาตรฐานสินค้าเกษตร  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Scientific knowledge, technologies and innovations applicable to 
agricultural production; situations of agriculture in Thailand and other 
countries; factors and environmental conditions related to agriculture; 
basic knowledge of crop, animal and fish production; precision 
agriculture; new theory agriculture; agricultural commodity standards; 
practice in related topics. 
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03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agribusiness Management 

3(2-3-4) 

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

  
03-231-101 
 

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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03-231-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Electricity and Electronics 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
คุณสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  พื้นฐานของ
วงจรไฟฟ้า  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า  การควบคุมวงจร  
การออกแบบระบบไฟฟ้าในฟาร์ม  การค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
Introduction to electricity and electronics; electrical operational safety; 
physical and electrical characteristics of electronic devices; basic 
electrical circuits; analyzing electronic circuits; electrical control devices; 
circuit control; electrical system design in farm; calculation of electricity 
consumption. 

  
03-231-203 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Aided Drafting 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พ้ืนฐานการเขียนแบบ  การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบ  การจัดการ
แฟ้มข้อมูล แถบเมนู แถบเครื่องมือ และไดอะล็อกบอกซ์  เท็มเพลตที่ใช้ในการเขียน
แบบ  ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน  การใช้เลเยอร์ การใช้ชุดค าสั่ง การวาดเส้นและรูปทรง
เรขาคณิต  การเขียนแบบชิ้นงาน 2 มิติและ 3 มิติ  การบอกขนาดและค าอธิบาย
ประกอบ  การเขียนภาพฉาย ภาพตัด และภาพประกอบชิ้นส่วน 
Principles of drafting; the use of computer software for drafting; file 
management; menu bars, tool bars, and dialog boxes; drawing templats; 
cartesian coordinate systems; layer usage; drawing commands; drawing 
lines and basic geometric shapes; construction and editing 2D and 3D 
geometric shape; dimensioning and placing drawing annotation; 
projection views, section views, and assembly drawing. 
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03-231-304 
 

อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของเทอร์โมไดนามิกส์  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์
ของสาร งาน ความร้อน และพลังงาน พ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน  สมการ
สภาวะของก๊าซในอุดมคติ  กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบ กระบวนการ และวัฏจักร  
เอนโทรปี  คุณสมบัติของก๊าซและไอน้ าผสม  วัฏจักรก าลังของก๊าซและไอน้ า  ระบบ
ท าความเย็นเบื้องต้น 
Fundamental principles and concepts of thermodynamics; and 
thermodynamics properties of substances; work, heat and energy, basic 
of heat transfer; equations of state of ideal gas; laws of 
thermodynamics; systems, processes and cycles; entropy; properties of 
gas-vapor mixtures; gas and vapor power cycles; basic refrigeration. 

 
03-231-305 
 

เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ 
Welding Technology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักและวิธีการเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเชื่อมด้วยแก๊ซปกคลุม  
การเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมทิก และการ
เชื่อมอาร์กพลาสม่า  ความปลอดภัย หลักเกณฑ์และมาตรฐานงานเชื่อม  ท่าเชื่อมโลหะ
แบบต่าง ๆ  การตัดโลหะ  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของการเชื่อมโลหะ  การออกแบบแนว
เชื่อมโลหะ  การทดสอบแนวเชื่อมโลหะ  การเชื่อมโลหะอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์   
การค านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ 
Principles and methods of common welding processes such as gas metal 
arc welding (GMAW), flux-cored arc welding (FCAW), shielded metal arc 
welding (SMAW), gas tungsten arc welding (GTAW), and plasma arc 
welding; safety, codes and standards for welding; welding positions; 
metal cutting; welding symbols; welding design; testing of welding; 
robotic welding automation; cost estimation in welding. 
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03-231-306 
 

กลศาสตร์วัสดุ 
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สมดุลสถิตยศาสตร์  หลักพ้ืนฐานของความเค้น และความเครียด  ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-ความเครียด  ภาชนะอัดความดัน  การบิดตัวของเพลา  ความเค้น
ดัดและความเค้นเฉือนในคาน  การโก่งของคาน 
Static equilibrium; fundamentals of stress and strain; stress-strain 
relationship; pressure vessels; torsion of shafts; bending stress and shear 
stress in beam; deflection of beam. 

 
03-232-201 
 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์  ระบบแรง  ผลลัพธ์ของแรง  การสมดุล  การวิเคราะห์
โครงสร้าง  แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง  จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุแข็งเกร็ง  งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม 
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; 
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and  
rigid bodies; work and energy; impulse and momentum. 

 

 
03-232-202 
 

เครื่องต้นก าลังทางการเกษตร 
Agricultural Power Units 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน หลักการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์ส าหรับเชื้อเพลิงทางเลือก  การบ ารุงรักษาและการ
ปรับแต่งระบบไฟฟ้า ระบบจุดระเบิด ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบน้ ามันหล่อลื่น และ
ระบบหล่อเย็น  วิธีการแก้ไขข้อขัดข้อง การซ่อม และการยกเครื่องส าหรับเครื่องยนต์
ทางการเกษตร 
Fundamentals of internal combustion engines; operating principles of 
gasoline engines, diesel engines and engines for alternative fuels; 
maintenance and adjustment of electrical, ignition, fuel, lubricating, and 
cooling systems; methods and procedures of troubleshooting, repairs 
and overhauls of agricultural engines. 
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03-232-303 
 

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
Pneumatics and Hydraulics 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าระบบก าลังของไหล  ชิ้นส่วนประกอบของระบบก าลังของไหลต่าง ๆ เช่น 
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบ เครื่องอัด ถังเก็บของไหล วาล์ว ระบบท่อ และหัวขับ  
สัญลักษณ ์ส่วนประกอบ และหน้าที่การท างานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   
การออกแบบและวิเคราะห์วงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  การแก้ไขข้อขัดข้องระบบ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
Introduction to fluid power systems; fluid power components including 
electrical motors, pumps, compressors, tank, valves, piping, and 
actuators; symbols, components, and functions of pneumatic and 
hydraulic systems; design and analysis of pneumatics and hydraulics 
circuits; troubleshooting of pneumatic and hydraulic systems. 

 
03-232-304 
 

การควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร 
Automatic Controls in Agriculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: 03-232-303 นิวแมตกิส์และไฮดรอลิกส์ 
Prerequisite:  03-232-303 Pneumatics and Hydraulics 
หลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในกระบวนการผลิตทางการเกษตร  หลักการ
ท างานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชันรวมถึงระบบควบคุมไฮดรอลิกส์และ
นิวแมติกส์  การออกแบบแผนภาพวงจรบนพ้ืนฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิก
คอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)  เครื่องจักรกลอัตโนมัติและเครื่องจักรกลที่ควบคุมเชิงตัวเลข
ด้วยคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับแบบควบคุมด้วยมือ  การออกแบบระบบออโตเมชัน
โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Basic principles of automation systems in agricultural production 
processes; operation principles and components used in automation 
systems including pneumatic and hydraulic control systems; circuit 
diagram design based on programmable logic controller (PLC); 
automation and computure numerical control (CNC) machines compared 
with manually operated machines; design of automation systems by 
applying relevant equipment; automatic assembly systems; practice in 
related topics. 
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03-232-305 เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
Farm Machinery 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและวิวัฒนาการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  หลักการใช้เครื่องทุ่นแรงฟาร์มประเภทต่าง ๆ  
เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมือก าจัดวัชพืช เครื่องมือให้ปุ๋ย เครื่องมือเก็บ
เกี่ยว และเครื่องนวด  วิธีการต่อพ่วง  การปรับแต่ง การซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  การเลือกใช้และเลือกซ้ือเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  การปฏิบัติงานฟาร์ม 
Types and evolution of farm machinery; principles and operations of 
various farm machinery; soil preparing machine, planting machine, 
weeder, fertilizing machine, harvesting machine, and threshing machine; 
attaching methods; adjusting, repairing, and maintaining farm machinery; 
selection and purchasing of farm machinery; farm practice. 

 
03-232-306 
 

โดรนเพื่อการเกษตร 
Drones for Agriculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าอากาศยานไร้คนขับ  กฎข้อบังคับสากลที่เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ  วิธีการ
ได้มาซึ่งใบอนุญาตการควบคุมอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร  ชนิดต่าง ๆ ของ 
โดรน  การใช้โดรนโดยการวางแผนที่เหมาะสม การจัดเตรียม และการควบคุมบังคับใช้
อย่างปลอดภัย  การประยุกต์ใช้โดรนทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
วิเคราะห์ดินและท้องทุ่ง การเฝ้าระวังพืช การเพาะปลูกทางอากาศ การสเปรย์สารเคมี
และปุ๋ย  การประเมินสุขภาพของพืชและสัตว์ การเฝ้าระวังและควบคุมการให้น้ า และ
การเฝ้าระวังติดตามสัตว์เลี้ยง  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to unmanned aerial vehicles (UAVs); international legislation 
and regulations concerning UAVs; how to become a certified drone pilot 
in agriculture; types of drones; operation of drones with proper planning, 
set-up, and safety operation; agricultural applications for drones 
including soil and field analysis, crop monitoring, aerial planting, crop 
spraying, health assessment; irrigation monitoring and management, and 
real-time livestock monitoring; practice in related topics. 
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03-232-307 แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
Agricultural Tractors 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สถานการณ์ปัจจุบันของการใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มภายในประเทศไทย
และต่างประเทศ  ระบบการท างานและส่วนประกอบต่าง ๆ ของแทรกเตอร์  หลักการ
จัดการแทรกเตอร์และเครื่องทุน่แรงฟาร์ม  การเลือกใช้เครื่องทุ่นแรงฟาร์มพ่วงกับ
แทรกเตอร์  การค านวณค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคา  การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์
และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
Current situations of tractor and farm machinery used in Thailand and 
other countries; systems and components of farm tractors; principles of 
tractor and farm machinery management; selection of farm machinery in 
connection with tractors; calculation of expense and depreciation; 
performance testing of tractors and farm machinery. 

  
03-232-308 ระบบการถ่ายทอดก าลังเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 

Farm Machinery Power Transmission Systems 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าระบบขับเคลื่อนทางกลและชิ้นส่วนประกอบ  ลักษณะและโครงสร้างของเกียร์
แบบต่าง ๆ เพลา สลัก คอปปลิ้ง คลัทซ์ และเบรก  การประยุกต์ใช้และการเลือกขนาด
ของแบริ่ง สายพาน และโซ่  หลักการท างานและการบ ารุงรักษาระบบขับเคลื่อนทางกล  
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเสียหายของอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางกล  การเลือกใช้
ระบบส่งก าลังให้เหมาะสมกับเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
Introduction to mechanical drive systems and components; 
characteristics and constructions of various gear types, shafts, splines, 
coupling, clutches, and brakes; applications and selections of bearings, 
belt drives and chain drives; operation and maintenance of mechanical 
power transmission systems; failure troubleshooting of mechanical drives; 
selection of suitable transmission systems for farm machinery. 
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03-232-309 
 

เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-4) 
Agricultural Machinery and Equipment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพัฒนาทักษะในการเลือก การใช้งาน การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการ
จัดการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องมือเตรียมดินชั้นแรก 
เครื่องมือเตรียมดินชั้นที่สอง เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องปลูก เครื่องป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช  เครื่องสเปรย์น้ าและให้น้ า เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเก่ียว เครื่องจักรและเครื่องมือส าหรับการขนถ่าย การอบแห้ง สี การท าความ
สะอาด การคัดขนาด การเกบ็รักษา การแช่เย็น และการบรรจุหีบห่อ  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  การศึกษานอกสถานที่ 
Developing skills in selection, operation, inspection, maintenance, and 
management of agricultural machinery and equipment such as primary 
tillage equipment, secondary tillage equipment, seeding and planting 
equipment, pest control and fertilizing equipment, spraying and 
irrigation equipment, harvesting and post-harvesting machinery; 
machinery and equipment for handling, drying, milling, cleaning, grading, 
storing, freezing and packaging; practice in related topics; field trips 
required. 

  
03-232-310 
 

เครื่องสูบและระบบท่อจ่ายน้ า 
Pumps and Piping Systems 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดต่าง ๆ ของเครื่องสูบ  ลักษณะการท างานของเครื่องสูบแบบปริมาตรแทนที่เชิง
บวกและเครื่องสูบแรงเหวี่ยง  แรงดันสุทธิทางบวกของทางดูด  สภาวะคาวิเตชั่นและ
ความเร็วจ าเพาะของเครื่องสูบ  การเลือกใช้ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาเครื่องสูบ  
การไหลของของไหลในระบบท่อ  ความดันสูญเสียภายในท่อ วาล์ว และข้อต่อ   
ชนิดต่าง ๆ ของวาล์วที่ใช้ในการเกษตร  ฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบท่อเบื้องต้น 
Types of pumps; the performance characteristics of positive 
displacement and centrifugal pumps; net positive suction head; 
cavitation conditions and specific speed; pump selection, installation 
and maintenance; the flow of liquid through piping system; pressure 
drop in pipes, valves and fitting; types and function of valves used in 
agriculture; practice in basic piping design. 
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03-233-101 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส าหรับงานเกษตรอัจฉริยะ 
Internet of Things for Smart Agriculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าไอโอทีส าหรับเกษตรอัจฉริยะ  โครงสร้างพื้นฐานของเกษตรอัจฉริยะที่ควบคุม
การท างานด้วยไอโอที  วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอโอทีเพ่ือการส่งและการรับข้อมูล   
การเชื่อมต่อเครือข่ายไอโอที  การประยุกต์ใช้ไอโอทีส าหรับการเฝ้าระวังสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการน้ า การเฝ้าระวังปศุสัตว์ การจัดการพืช เรือนกระจกอัตโนมัติ 
ฟาร์มแม่นย า โดรนทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพยากรณ์ และระบบการ
จัดการแบบครบวงจร  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Introduction to IoT for smart agriculture; infrastructure requirements for 
adopting smart agriculture IoT; ways to connect IoT devices to transmit 
and receive data; IoT network connectivity; IoT applications for 
monitoring of climate conditions, water management, livestock 
monitoring, crop management, greenhouse automation, precision 
farming, agricultural drones, predictive data analytics, and end-to-end 
farm management systems; practice in related topics. 

 
03-233-202 
 

โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ 
Animal Housing and Equipment 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์กับสิ่งแวดล้อม  การตรวจวัดการ
เจริญเติบโตของสัตว์  อุปกรณ์ท่ีใช้กับสัตว์ในฟาร์ม  การก าหนดพื้นที่ส าหรับโรงเรือน
ของสัตว์แต่ละชนิด  สภาวะอุณภูมิและความชื้น  การระบายอากาศ สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโรงเรือน  สุขอนามัย การท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรค  การ
วางแผน การออกแบบ และการสร้างโรงเรือน  การค านวณขนาดการท าความเย็นด้วย
การระเหยของน้ า การออกแบบระบบระบายอากาศและระบบน้ าประปาในฟาร์ม  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Relationship between animal physiology and behavior with ambient 
environment; animal growth monitoring; equipment used in animals in 
farm; space allocations for various animals; temperature and humidity 
conditions; ventilation requirement; animal house facility; sanitation, 
cleaning and disinfection; planning, design and construction of animal 
house; calculation of evaporative cooling capacity; design of ventilation 
system and water supply system; practice in related topics. 
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03-233-203 
 

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทางการเกษตร 
Sensors and Transducers in Agriculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้างและหลักการท างานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ประเภทต่าง ๆ  การ
จ าแนกประเภทเซนเซอร์และเซนเซอร์ที่ใช้ในการเกษตรแม่นย าเช่นเซนเซอร์ส าหรับ
พืช เซนเซอร์ส าหรับดิน และเซนเซอร์ส าหรับภูมิอากาศ  หลักการและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเซนเซอร์แบบสารกึ่งตัวน า ซอว์เซนเซอร์ เซนเซอร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เซนเซอร์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (เมมส์) เซนเซอร์ความร้อน และเซนเซอร์แบบ
วงจรรวม  เทคนิคการเชื่อมต่อเซนเซอร์ 
Constructions and working principle of different types of sensors and 
transducers; sensor classification and sensors for precision agriculture 
such as crop sensors, soil sensors, and microclimate sensors; principles 
and practice in semiconductor sensors, surface acoustic wave sensors, 
electromagnetic wave sensors, microelectromechanical systems (MEMS) 
sensors; temperature sensors, and integrated circuit sensors; sensors 
interfacing techniques. 

 
03-233-204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  เครื่องมือและภาษาท่ีใช้ส าหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์  หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  ส่วนติดต่อ
ระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์  การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล   
การติดต่อกับผู้ใช้การสื่อสารกับระบบภายนอก  การเชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
กับระบบคอมพิวเตอร์  การจ าลองเพ่ือทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์   
ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  การควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล  ปฏิบัติการที่สอดคล้องใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Features and limitations of mobile devices; tools and languages used 
for application development; principles of programing on mobile 
devices; application system interface; using memory and storage; user 
interface communication with external systems; connecting mobile 
devices with computer systems; simulation for testing and editing on 
computer systems; application stability of mobile devices; device 
control for data management; practice in related topics. 
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03-233-305 การส ารวจและวางผังงานฟาร์ม 
Surveying and Farm Planning 

3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการส ารวจที่ดินเพื่อน าไปใช้กับการบริหารจัดการดินและน้ าในพ้ืนที่การเกษตร  
รูปแบบต่าง ๆ ของการส ารวจที่ดินประกอบด้วย การส ารวจด้วยโซ่-เทป ยีออเดซี/  
การส ารวจดิน การส ารวจภูมิประเทศ และการส ารวจทางอากาศ  เครื่องมือการส ารวจ
ทั่วไปและวิธีการใช้งาน  การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการวางแผนการใช้พื้นที่และสิ่ง
ปลูกสร้างต่าง ๆ ในฟาร์ม  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
วางผังฟาร์ม  ปฏิบัติการภาคสนามในการส ารวจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน การ
ระบายน้ า และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในฟาร์ม 
Principles of land surveying applied to soil and water management on 
agricultural areas; types of land surveying including chain/tape surveying, 
geodetic/traverse surveying, soil surveying, topographic surveying, and 
aerial surveying; common surveying equipment and their use; factors 
considered for planning of farmstead; application of computer programs 
for farm layout design; field practice in surveying for land use planning, 
water drainage, and building construction in farm. 

 
03-233-306 พลังงานสะอาดส าหรับเกษตรอัจฉริยะ 

Clean Energy in Smart Agriculture 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ศักยภาพพลังงานทางเลือกในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน  เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับพลังงานสะอาดใน
การเกษตร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวภาพ  ระบบพลังงาน
สะอาดในงานฟาร์มโดยใช้พลังงานลมและระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 
การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการผลิตพลังงานส าหรับ
เครื่องสูบน้ าจากกังหันลม และระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Potential of alternative energy in Thailand and neighboring countries; 
climate change and energy policies; emerging clean energy technologies 
in agriculture such as solar energy, wind energy and bioenergy; clean 
energy systems for farms using wind power and energy storage, 
photovoltaic power generation, solar thermal applications, electricity 
generation and water pumping using wind turbine, and solar water 
pumping systen in agriculture; practice in related topics. 
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03-233-307 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า 
Precision Agricultural Technology 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การท าแผนที่ฟาร์ม  การใช้แผนที่ที่มีเส้นโครงแบบต่าง ๆ  การใช้ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลกส าหรับการเกษตรแม่นย า  แพลตฟอร์มการส ารวจระยะไกลและ
เซ็นเซอร์  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานฟาร์ม  เทคโนโลยีระบบสมองกลฝัง
ตัวส าหรับการเกษตรแม่นย า  ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การเฝ้าระวังผลผลิต 
เทคโนโลยีการให้ปุ๋ย น้ า ยาฆ่าแมลง ตามสภาพแตกต่างของพ้ืนที่  และการเก็บ
ตัวอย่างดินโดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นตาราง  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส าหรับการเกษตรแม่นย า 
Farm mapping; using maps with different projection; implementation of 
global positioning systems in precision agriculture; remote sensing 
platforms and sensors; farm management information systems; 
embedded precision agriculture technologies; geographic information 
systems, yield monitoring, variable rate technologies, and grid soil 
sampling; basic computer programming for precision agriculture. 

 
03-233-308 โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับปลูกพืช 

Smart Greenhouse 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในโรงเรือน  โรงเรือนปลูกพืชแบบต่าง ๆ  การวาง
ผังและรูปแบบของโรงเรือน  องค์ประกอบภายในโรงเรือน  การจัดการพืชปลูกใน
โรงเรือน  การจัดการโรงเรือนเชิงธุรกิจ  ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดดินและสภาวะ
แวดล้อม  การตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืช  การให้ปุย๋ น้ า และสารเคมีแบบแปร
ผันอัตรา  การเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมและระบบควบคุมในโรงเรือน  ปฏิบัติการที่
สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Categories of plants suitable to grow in greenhouses; types of 
greenhouses; planning and layout of greenhouses; interior elements of 
greenhouses; plant management in greenhouses; greenhouse business 
management; soil and environmental sensor systems; crop growth 
monitoring; using variable rate technologies for fertilizers, water, and 
chemicals applications; greenhouse environmental monitoring and 
control systems; practice in related topics. 

   
 



มคอ.2 

74 
 

03-233-309 ระบบการจ่ายน้ าแบบแม่นย า 
Precision Irrigation Systems 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืช และสภาพภูมิอากาศ  สมบัติทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพของดิน  การจ าแนกดิน  ความต้องการน้ าของพืช  การตรวจวัดการเจริญเติบโต
ของพืช  การระบุขนาดและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ  การวางแผนและออกแบบ
ระบบจ่ายน้ าพืชแบบแม่นย า  การประยุกต์ใช้แหล่งพลังงาน เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง และซอฟแวร์ส าหรับระบบจ่ายน้ าพืชแบบแม่นย า  การใช้ซอฟแวร์ส าหรับการ
เฝ้าระวังและการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ าพืช  ปฏิบัติการทีส่อดคล้องในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
Relationship among soil, water, plants, and climatic conditions; physical, 
chemical and biological properties of soils; soil classification; plant water 
requirement; crop growth monitoring; pump sizing and specifications; 
precision irrigation system planning and design; application of energy 
sources, technology, Internet of Things and the use of software for 
irrigation monitoring and management; practice in related topics. 
 

03-233-310 การวิเคราะห์ข้อมูลงานเกษตรอัจฉริยะ 
Data Analysis for Smart Agriculture 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดต่าง ๆ และแหล่งที่มาของข้อมูล  เครื่องมือและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การก าหนดความต้องการข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความผลลัพท์  วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การกระจายของค่าตัวอย่าง การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  ฝึกปฏิบัติ 
การใช้ซอร์ฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูล 
Types and sources of data; data analysis tools and process; steps of data 
analysis involving defining data needs, data collection, data cleansing, 
data analysis, and results interpretation; how to analyze farm data using 
descriptive statistics, probability, random variable, probability 
distributions, sampling distributions, interval estimation, hypothesis tests, 
analysis of variance, and simple linear regression; the use of data analysis 
software for hands-on exercises. 
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03-233-311 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
Energy and Environmental Management in Farms 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเด็นทางการบริหารจัดการพลังงานในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับองค์กร 
ระดับประเทศ และระดับสากล  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน การใช้พลังงาน 
ประสิทธิภาพพลังงาน และกลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงาน  มลพิษสิ่งแวดล้อม 
ปรากฏการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เทคโนโลยีพลังงานตามแบบ 
พลังงานนอกรูปแบบและการประยุกต์ใช้ในงานฟาร์ม  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้พลังงาน  การเฝ้าระวังและการประเมินแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน  กฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องใน
หัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Energy and environmental management issues in different level-firm, 
national and global levels; fundamentals of energy sources, energy use, 
energy efficiency, and conservation strategies; environmental pollution, 
global warming and climate change; conventional and renewable energy 
technologies and their application in farming; energy data collection and 
analysis; monitoring and evaluation of energy action plan; energy 
conservation laws, regulations and guidelines; practice in related topics. 

  
03-233-312 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของผลผลอยได้ทางเกษตร 

By-Product Utilization and Management 
3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะของของเสียจากการเกษตร  แหล่งที่มา สาเหตุ ปัญหา และมลภาวะที่เกิดจาก
ของเสียชนิดต่าง ๆ  การตรวจและการวิเคราะห์ของเสีย  การควบคุมและการจัดการ
ของเสีย  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว  การน า
ของเสียไปดัดแปลงและใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
Types of agricultural wastes; sources, causes, problems, and pollutions 
created by various types of wastes; detection and analysis of wastes; 
waste control and management; principles and concepts of clean and 
green technology; waste modification and utilization; practice in related 
topics. 
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03-233-313 หุ่นยนต์ทางการเกษตร 
Robotics in Agriculture 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทน าเกี่ยวกับหุ่นยนต์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์  องค์ประกอบและ
ฟังก์ชันต่าง ๆ ของหุ่นยนต์  จลศาสตร์ พลศาสตร์และการวิเคราะห์การควบคุมหุ่นยนต์
ทางการเกษตร  ระบบฝังตัวในหุ่นยนต์ทางการเกษตร  หุ่นยนต์ส าหรับการเคลื่อนย้าย 
การจัดเก็บ และการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร  หุ่นยนต์ ส าหรับควบคุม
สภาพแวดล้อมไร้โครงสร้างเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาทางการเกษตร  การประยุกต์ใช้กล้อง
จับภาพอัจฉริยะทางการเกษตร 
Introduction to robotics; electronic systems and robotics technologies; 
robotics components and functions; kinematics, dynamics and control 
analysis of agricultural robotics; embedded system in agricultural 
robotics; robotics for handling, storing, and transporting horticultural 
products; robotics for spatially and temporally unstructured agricultural 
environments; application of intelligent camera in agriculture. 

  
03-233-314 การประมวลผลภาพดิจิทัล 

Digital Image Processing 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดพ้ืนฐาน วิธีการ และอัลกอริทึมส าหรับการประมวลผลภาพ  องค์ประกอบของ
การรับรู้ทางสายตา  การปรากฏภาพ  การเปลี่ยนรูปทรงของภาพ  การบีบอัดและ
ขยายภาพ  การปรับปรุงคุณภาพและการคืนสภาพของภาพ  การสกัดคุณลักษณะของ
ภาพ  การหาขอบภาพ  การแยกบริเวณภาพ  การเปลี่ยนแปลงโครงร่างของภาพ  การ
วิเคราะห์และรู้จ าวัตถุจากรูปภาพ 
Basic concepts, methodologies and algorithms of image processing; 
elements of visual perception; image formation; geometric 
transformation; image compression and decompression; image 
enhancement and restoration; image feature extraction; edge detection; 
image segmentation; morphological image processing; image analysis and 
object recognition. 
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03-234-301 
 

คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 
Physical Properties of Agricultural Products 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ลักษณะทั่วไปของผลผลิตเกษตร  คุณสมบัติทางริโอโลยีของวัสดุอาหาร  การก าหนด
คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลเกษตรและวัสดุอาหารในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
รูปร่างและขนาด ปริมาตร พื้นผิว ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะ ความพรุน ปริมาณ
ความชื้น ความเค้นสัมผัสและการเปลี่ยนรูป ความเหนียวหนืด อากาศพลศาสตร์ อุทก
พลศาสตร์ คุณสมบัติทางความร้อน สี และภาพลักษณ์  การตรวจสอบคุณภาพ  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
Basic characteristics of agricultural products; rheological properties of 
food materials; determination of the physical and mechanical properties 
of agricultural products and food materials such as shape and size, 
volume, surface area, density, specific gravity, porosity, moisture content, 
contact stresses and deformations, viscous properties, aero and 
hydrodynamic properties, thermal properties, color, and appearance; 
quality inspection of agricultural products; practice in related topics. 

  
03-234-302 
 

การอบแห้งผลผลิตเกษตรและอาหาร 
Agricultural Products and Food Drying 

3(2-3-4) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเก่ียวกับการอบแห้งเพ่ือการเก็บรักษาธัญพืช พืชผล พืชผัก และอาหารใน
รูปแบบต่าง ๆ  ทฤษฎีการอบแห้ง  เทคโนโลยีการอบแห้ง  อุณหพลศาสตร์ แผนภูมิ
ความชื้นของอากาศ และการถ่ายโอนมวลและความร้อน  สมบัติทางกายภาพและ
ความร้อนของผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และเมล็ดธัญพืช  ประเภท และการ
ประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งชนิดต่าง ๆ  ผลกระทบของการอบแห้งต่อคุณภาพผลผลิต
เกษตร 
Concepts of drying for preservation of grains, crops, and foods of all 
varieties; drying theory; drying technology; thermodynamics, psychrometric 
chart, heat and mass transfer; physical and thermal properties of 
agricultural products, food, and cereal grains; classification and application 
of various dryers; effects of drying on the quality of agricultural produce. 
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03-234-303 เทคโนโลยีไอน้ า 
Steam Technology 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการพื้นฐานของระบบหม้อไอน้ า  ประเภท โครงสร้าง และส่วนประกอบของหม้อ
ไอน้ า อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย  น้ าที่ใช้ส าหรับหม้อไอน้ า 
เชื้อเพลิงและการเผาไหม  การบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า  การใช้ไอน้ าและการประหยัด
พลังงานไอน้ า  การประยุกต์ใช้ไอน้ า 
Principles of boiler systems; types, structure and components of boiler, 
control equipment and safety control equipment; types of water for 
boiler; fuel and combustion; maintenance of boiler; uses of steam and 
energy saving; applications of steam. 
 

03-234-304 ระบบปรับอากาศในอาคารฟาร์ม 
Air Conditioning Systems in Farm Building 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิด อุปกรณ์ประกอบ และหลักการท างานของระบบปรับอากาศในอาคารฟาร์ม  
การให้ความร้อนและการค านวณปริมาณความร้อน  การระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติและแบบใช้พลังงานกล  คุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศและการ
ควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร  ส่วนประกอบของระบบท าความเย็น  สารท า
ความเย็นและการออกแบบท่อสารท าความเย็น  การออกแบบท่อลมและอุปกรณ์
กระจายลมในอาคารฟาร์ม 
Concepts, equipment used and operating principles of heating, 
ventilation, and air conditioning systems in agriculture; heating and 
heat load calculation; natural and mechanical ventilation; 
psychometric properties of air and indoor air quality control; 
components of cooling system; refrigerants and refrigerant piping 
design; duct design and air diffusers in farm buildings. 
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03-235-301 สัมมนาทางเกษตรอัจฉริยะ 
Seminar in Smart Agriculture  

1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูลวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องที่น่าสนใจ
ทางด้านเกษตรอัจฉริยะ  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียง
บทความวิชาการ การจัดท ารายงาน และการน าเสนอตามรูปแบบที่อาจารย์ประจ าวิชา
ก าหนด 
Searching and gathering academic information from various sources in 
interesting topics concerning smart agriculture; data analysis and 
synthesis; writing academic papers, report preparation, and presentation 
as specified by the course coordinator. 

  
03-235-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

Preparation for Internship and Cooperative Education 
1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  กระบวนการและ
ขั้นตอนในการสมัครงาน  ความปลอดภัยและจรรยาบรรณในสถานที่ท างาน   
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์  การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 
Principles, concepts and processes of internship and cooperative 
education; job application process; safety and ethics in workplace; 
communication, personality development and human relations; report 
writing and presentation. 
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03-235-403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ 
Professional Experience in Smart Agriculture 

1(160) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
และออกแบบระบบจ่ายน้ าแบบแม่นย า โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับปลูกพืช การใช้
ซอฟต์แวร์ในงานเกษตรอัจฉริยะ และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ภายใต้ 
ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง  การจัดท ารายงานสรุปและการน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Professional experience in either the public or private sectors by 
applying precision irrigation system planning and design, the smart 
greenhouse, the use of software in smart agriculture, and skills in working 
under the supervision of both an approved internship provider and a 
faculty advisor for a period not less than 160 hours; a final written 
report, and oral presentation for evaluation. 
 

03-235-404 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ 
Internship in Smart Agriculture 

3(320) 

วิชาบังคับก่อน: 03-235-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  03-235-402 Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยน าความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
ในการท างาน ภายใต้ค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์  การจัดท ารายงานสรุปและ
การน าเสนอเพ่ือการประเมินผล 
Internship in either the public or private sectors by applying classroom 
knowledge and skills in working under the supervision of both an 
approved internship provider and a faculty advisor for a period not less 
than 320 hours or 8 weeks; a final written report and oral presentation 
for evaluation. 
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03-235-405 ปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ 
Special Problems in Smart Agriculture 

3(0-9-0) 

วิชาบังคับก่อน: 03-235-301 สัมมนาทางเกษตรอัจฉริยะ 
Prerequisite:  03-235-301 Seminar in Smart Agriculture 
การศึกษาเรื่องคัดสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเกษตรอัฉริยะท่ีไม่ปรากฏในวิชาอ่ืน ๆ 
ในหลักสูตร  การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการด าเนินการเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์  การเขียนรายงานและการน าเสนอผลลัพธ์ของ
การศึกษาค้นคว้า 
Selected topics of current interest in smart agriculture not covered in 
other courses; searching, analyzing and conducting to create innovation 
under the direction of a faculty member; formal report writing is required 
in addition to oral presentation. 

  
03-235-406 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(640) 

วิชาบังคับก่อน: 03-235-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
Prerequisite:  03-235-402 Preparation for Internship and Cooperative 

Education 
การท าโครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการความรู้และทักษะ
จากการท างานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์  การจัดท า
รายงาน สรุปผลการท างานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 reports, oral presentation and work 
performance evaluation by job supervisors and co-op advisors. 

 
 



 

 

มคอ.2 

82 

 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร 

3 4301 0101x xx x 
ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2561 
2552 
2546 

อาจารย์ 360 360 360 360 

2 นายเสน่ห์  รักเกื้อ 
3 9305 0025x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 
2549 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

360 360 360 360 

3 นายชวกร  มุกสาน 
3 9098 0061x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
เกษตรกลวิธาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2546 
2531 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

305 305 305 305 

4 นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ 
3 8014 0050x xx x 

วศ.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 
 
เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2562 
 

2551 
 

2546 

อาจารย์ 340 340 340 340 

5 นายประเสริฐ  นนทกาญจน์ 
3 9004 0009x xx x 

D.Eng. 
ค.อ.ม. 

 
ค.อ.บ. 

Mechatronics 
เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Asian Institute of Technology  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2563 
2546 

 
2538 

อาจารย์ 150 150 150 150 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายปิติพัฒน์  บุตรโคตร 
3 4301 0101x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ .บ.  

เทคโนโลยีพลังงาน 
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2561 
2552 
2546 

อาจารย์ 360 360 360 360 

2 นายเสน่ห์  รักเกื้อ 
3 9305 0025x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 
2549 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

360 360 360 360 

3 นายชวกร  มุกสาน 
3 9098 0061x xx x 

วท.ม. 
วท.บ. 

พัฒนาการเกษตร 
เกษตรกลวิธาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2546 
2531 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

305 305 305 305 

4 นายเศรษฐวัฒน์  ถนิมกาญจน์ 
3 8014 0050x xx x 

วศ.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 
 
เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2562 
 

2551 
 

2546 

อาจารย์ 340 340 340 340 

5 นายประเสริฐ  นนทกาญจน์ 
3 9004 0009x xx x 

D.Eng. 
ค.อ.ม. 

 
ค.อ.บ. 

Mechatronics 
เครื่องกล 
 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Asian Institute of Technology  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2563 
2546 

 
2538 

อาจารย์ 150 150 150 150 

6 นายสมชาย  เรืองสว่าง 
3 9098 0076x xx x 
 

วศ.ม. 
วท.บ. 
วท.บ. 

วิศวกรรมเกษตร 
เกษตรกลวิธาน  
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2548 
2540 
2535 

อาจารย์ 360 360 360 360 

7 นางสาวนศพร  ธรรมโชติ 
2 9015 0000x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 
วิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
2554 

อาจารย์ 340 340 340 340 

8 นายอาทิตย์ สวัสดิรักษา 
1 8004 0003x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2551 

อาจารย์ 315 315 315 315 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

9 นางสาวจรีวรรณ  จันทร์คง 
5 8099 9000x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2561 
2551 
2548 

อาจารย์ 75 75 75 75 

10 นายช านาญ  ขวัญสกุล 
3 9302 0015x xx x 

กษ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรเกษตร 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

75 75 75 75 

11 นางวัฒนา  ณ นคร 
3 4603 0009x xx x 

ผ.ม. 
ทษ.บ. 

การวางผังเมือง 
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2544 
2533 

รอง
ศาสตราจารย์ 

25 25 25 25 

12 นางสกุลรัตน์  หาญศึก 
3 4502 0019x xx x 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 
พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2549 
2547 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

50 50 50 50 

13 นางชริยา  นนทกาญจน์ 
3 9301 0002x xx x 
 
 

Ph.D. 
วท.ม. 

 
บธ.บ. 

Computer Science  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Asian Institute of Technology 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 
2548 

 
2539 

อาจารย์ 50 50 50 50 

14 นายสุธาพร  เกตุพันธ์ 
3 8009 0025x xx x 

ค.อ.ม. 
 

อส.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2554 
 

2542 

อาจารย์ 50 50 50 50 

15 นางน้อมจิตต ์ แก้วไทย อันเดร 
3 8009 0081x xx x 

Ph.D. 
 

วท.ม.  
วท.บ. 

 

Biotechnology  
 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

Royal Institute of Technology 
(KTH, Sweden) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2554 
 

2542 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

25 25 25 25 
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             3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานทางวิชาการ 

1 นายชนันท์สิทธิ์  สุวรรณบล 
5 4113 0005x xx x 

วท.ม. 
 

ศ .บ.  

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2552 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2546 

ประสบการณสอนระดับปริญญาตรี 
- 2560-2561 เป็นอาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยสันตพล 
จังหวัดอุดรธานี  วิชาสอน ประกอบด้วย  
1) วิชาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น 
2) วิชาออกแบบระบบซอฟต์แวร์ Software Design and System 
Analysis 
- 2550-2555 เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วิชาสอน ประกอบด้วย    
1) วิชาออกแบบระบบซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
CNC/CAD/CAM 
2) วิชาการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ Computer Ad Design/Computer Ad 
Machine 
ประสบการณ์การท างาน 
- ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : เป็นวิศวกร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เมกัส  คอนซัลส์แทนส์ จ ากัด  
- ปี 2563 : หน้าท่ีเป็นวิศวกรโครงการ  
ลักษณะงานท่ีท า  คือ ได้พัฒนาระบบควบคุมสภาวะท่ีเหมาะสมและ
ระบบความปลอดภัยภายในโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ศึกษาวิจัยทาง
เภสัชกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พื้นท่ีพิษณุโลก) 
- ปี 2563 : หน้าท่ีเป็นวิศวกรโครงการ 
ลักษณะงานท่ีท า  คือ ได้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น 10 packs.net:  
ให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณภาพและการเก็บข้อมูลส าหรับพนักงานลูกจ้าง เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างาน ส าหรับสถานประกอบการต่าง ๆ  
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
 

- 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ประสบการณ์การท างาน/ต าแหน่งงาน ผลงานทางวิชาการ 
- ปี 2559 : หน้าท่ีเป็นวิศวกรโครงการ  
ลักษณะงานท่ีท า  คือ ได้พัฒนาระบบแอพลิเคชั่น P-Sync application 
Mobile Applicationส าหรับการติดตามการเกิดลูกของปศุสัตว์ เพื่อให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อได้ใช้งาน 
- ปี 2559 : หน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 
ลักษณะงานท่ีท า  คือ โครงงานประกวด ระบบซอฟต์แวร์ ขององค์กร 
Gisda เรื่อง หัวพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะส าหรับ การขนส่งสินค้า 
เกษตร กรณีศึกษาการขนส่งอ้อย (ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายของประเทศ) 
- ปี 2551 : เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนวัฒธรรม โครงการ
ท างานและเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
- ปี 2551  :  หน้าท่ีเป็นวิศวกร 
ลักษณะงานท่ีท า  คือ ออกแบบและพัฒนาเครื่องใช้เซรามิกร่วมกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตเซรามิก จังหวัดล าปาง โดยใช้เทคโนโลยี ทางด้าน 
CAD/CAM ออกแบบ “ภายใต้ชื่อชุด ลานนาอันดามัน” โดย ออกแบบ
เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ในจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ 
และพังงา 
- ปี 2550 : หน้าท่ีเป็นวิศวกรและวิทยากรบรรยาพิเศษ 
ลักษณะงานท่ีท า  คือ วิทยากรบรรยาพิเศษ “เรื่องการน าเทคโนโลยี  
ทางด้าน CAD/CAM ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องเงิน 
และอัญมณี” แก่กลุ่มผู้ผลิตและค้าอัญมณี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก 
- ปี 2549 : หน้าท่ีเป็นวิศวกรโครงการ ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ท่ี 1  จังหวัดเชียงใหม่ลักษณะงานท่ีท า คือ ดูแลโครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มโรงงานอุตสหกรรมภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด  
โดยให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ CAD/CAM 
- ปี 2547-2548 : หน้าท่ีเป็นวิศวกร บริษัทเดลแคม ประเทศไทย จ ากัด 
ลักษณะงานท่ีท า  คือ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบด้วย
เทคโนโลยี CAD/CAM เป็นเทคนิคสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า
ของบริษัท  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 การฝึกงาน 

 4.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีร่วมกับการท างานจริงกับ 
สถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์   

 4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

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

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
8) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
9) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัว และส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
10) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  4.1.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.1.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-235-404 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ จัดเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
หรือ 8 สัปดาห์   
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 4.2 สหกิจศึกษา 
 4.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อน
เข้าสู่ระบบการท างานหรือการประกอบอาชีพ  จึงจัดให้มีการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งการท า
โครงงานที่เป็นปัญหาร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือบูรณาการความรู้และทักษะจากการท างานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์  มีการจัดท ารายงาน สรุปผลการท างานฉบับ
สมบูรณ์ การน าเสนอ และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานผู้ควบคุมดูแลจากสถานประกอบการ
และอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชา  
5) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูล 

ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

9) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

10) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
11) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  และส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
12) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
13) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล แปล

ความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
14) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูดและการเขียน  
15) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่าง

กันได้อย่างเหมาะสม 
  4.2.3  ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.2.4  การจัดเวลาและตารางสอน  
  รายวิชา 03-235-406 สหกิจศึกษา จัดเวลาไม่น้อยกว่า  640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์
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 4.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน 
 4.3.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการความรู้  
ทางทฤษฏีร่วมกับการท างานจริงร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง  ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ 
  4.3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ  
3) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
6) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
7) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
8) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
  4.3.3  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
  4.3.4  การจัดเวลาและตารางสอน  

 รายวิชา 03-235-403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ  จัดเวลาไม่น้อยกว่า 
160 ชั่วโมง 
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มคอ.2 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะทางปัญญา รวมทั้ งฝึกใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่จากรายวิชาเรียน 
ทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์หัวข้อจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการ 
ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ พัฒนาต่อยอดและก าหนดหัวข้อปัญหาพิเศษ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพ่ือสอบป้องกันหัวข้อปัญหาพิเศษทางเกษตร
อัจฉริยะ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

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

คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
4) เข้าใจปัญหา และใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 
7) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
8) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
9) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
10) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
11) สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับงาน บุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกันได้

อย่างเหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  03-235-405 ปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ  จ านวน  3  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
 1) นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ
ปัญหาพิเศษตามท่ีนักศึกษาสนใจ หรือตามท่ีชุมชนต้องการให้แก้ปัญหา 
 2) นักศึกษาต้องค้นคว้าหาข้อมูลและจัดท าโครงร่างปัญหาพิเศษ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติหัวข้อต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษของสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ โดยมีหัวหน้าหลักสูตรเป็นประธานเรื่องการเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ 
 4) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 
 5) นักศึกษาด าเนินการท าปัญหาพิเศษตามโครงร่างปัญหาพิเศษที่น าเสนอ 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ปัญหาพิเศษเป็นประธานสอบความก้าวหน้าและการป้องกันหัวข้อปัญหาพิเศษ 
2) คณะกรรมการสอบด าเนินการประเมินผลโดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของผลลัพธ์จากการ

ท าปัญหาพิเศษ โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของโครงร่างปัญหาพิเศษ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษและนักศึกษาได้ตกลงก่อนท าการสอบความก้าวหน้าและป้องกันหัวข้อปัญหาพิเศษ 

3) การประเมินผลของวิชาปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ จะผ่านก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้แก้ไข
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบการป้องกันหัวข้อปัญหาพิเศษ และส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ 
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มคอ.2 หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  
 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่สร้างทักษะด้านเกษตร
อัจฉริยะ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  
2. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกการบูรณาการ
การเรียนกับการท างาน ด้านเกษตรอัจฉริยะ  
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
3. จัดกิจกรรมอบรมเสริมนอกหลักสูตร ร่วมกับ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชนที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 

2. มีความสามารถบูรณาการความรู้ และทักษะ
ปฏิบัติทางเกษตรอัจฉริยะ การสร้างนวัตกรรม 
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ท าประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาท าปัญหาพิเศษทาง 
เกษตรอัจฉริยะ ตรงกับความต้องการของชุมชน 
หรือสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
และสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยได้รับการ
สนับสนุนและค าแนะน าจากอาจารย์ 
3. ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงาน และน าเสนอ
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

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 และบทบาทสมมุต ิ
    3) ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่บ่งบอกถึงคุณธรรมจริยธรรม 

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

กิจกรรม 
    4) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา โดยใช้แบบ

ส ารวจหรือแบบสัมภาษณ์ 
   2. ความรู้ 
    2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1) รู้และเข้าใจในศาสตร์หรือเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง 
    2) จ าแนกข้อมูล และน าเสนอข้อมูลประเด็นความส าคัญจากการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
    3) ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่ าง ๆ ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
    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) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบูรณาการความรู้ที่ เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
   5) เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่า ผู้มีความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์มาให้แก่นักศึกษา 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
   1) ทดสอบหลักการ และทฤษฎีด้วยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า 
   2) ประเมินจากการท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
   3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนรายกลุ่ม/รายบุคคล 
    4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

  3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

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

การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน (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 าเสนอการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์จากงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
         4) ประเมินจากใบงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   5) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   6) รายงานจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง ๆ ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
  1) ปฏิบัติตนเหมาะสมตามกฎ ระเบียบของสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เข้าใจบทบาทการเป็นผู้น าผู้ตามตามสถานการณ์ 
  3) เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และเรียนรู้ที่จะ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม และงานที่มีการปฏิสัมพันธ์

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

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การยอมรับความเห็นของผู้อื่น 
   4) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) โดยการจัดเวทีอภิปรายและ

เสวนาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล  
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

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

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
 4) ประเมินผลงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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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 บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือ
การตัดสินใจ 

 4) มอบหมายการค้นคว้าองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สอดคล้อง พร้อมการ
น าเสนอ 

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

ที่เหมาะสม 
 3) ประเมินจากรายงาน และการน าเสนอ โดยการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงสถิติ  

ที่ได้รับมอบหมาย 
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มคอ.2 

 
 

 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 ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
     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) จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มเพ่ือบูรณาการความรู้ที่ เรียนกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
       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
สร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 
       3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     3.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 
        1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึ กษามีความคิด ในการแก้ปัญหา เช่น 
การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-based Instruction; PBL) การเรียนรู้แบบโครงงาน 
เป็นฐาน (Project-base Learning; PjBL) และกรณีศึกษา (Case Study) 
        2) มอบหมายงานให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย และจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
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มคอ.2         3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้
ความคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
        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 ข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเพ่ือน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม 
     6) ประเมินจากรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
     7) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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 
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     4) ประเมินจากรายงานการสืบค้นและการน าเสนอของนักศึกษา 
     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 บุคคลและกลุ่มคนที่

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
     5.2 กลยุทธ์การเรียนการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

2) จัดการเรียนรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่เหมาะสมและ
ทันสมัย  

3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 

1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
3) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ ได้รับมอบหมายร่วมกัน และสังเกต

พฤติกรรมนักศึกษา  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

ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพ

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 ได้ด้วยตนเอง 

    2) สามารถศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

    3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
    3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว 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                   
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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  (ต่อ)                   

00-018-001 ศาสตร์พระราชา            

00-018-002 อรรถรสในงานศิลปะ                

00-018-003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย             

00-018-004 ผู้น านันทนาการ          

00-018-005 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต              

กลุ่มวชิาพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย                   

00-022-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์         

00-022-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ           

00-022-003 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต           

00-022-004 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต             

00-022-005 จิตวิทยาเชิงบวก                 

00-022-006 จิตวิทยาในการท างาน               

00-022-007 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม             

00-023-001 พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม                   

00-023-002 สังคมกับการปกครอง                   
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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 

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 สนทนาภาษาองักฤษ                   

 



 

 
 

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 

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                   
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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 

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 ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหสัวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                      

02-211-002 คณิตศาสตร์ 1                      

02-231-001 ฟิสิกส์พื้นฐาน                       

02-231-002 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน                      

03-211-101 ระบบการผลิตเกษตรสมัยใหม ่                      

03-212-311 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม ่                      

03-231-101 ทักษะงานช่างเกษตร              

03-231-202 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์                     

03-232-201 กลศาสตร์วิศวกรรม                    

03-233-101 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งส าหรับงาน
เกษตรอัจฉรยิะ  

                  

03-233-203 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทางการ
เกษตร 

                     

กลุ่มวชิาชีพบังคับ                      

03-231-203 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                 

03-232-202 เครื่องต้นก าลังทางการเกษตร                     

03-232-303 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส ์                      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

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)                      

03-232-304 การควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร                      

03-233-202 โรงเรือนและอุปกรณ์ส าหรับสัตว ์                  

03-233-204 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

                     

03-233-305 การส ารวจและวางผังงานฟาร์ม                      

03-233-306 พลังงานสะอาดส าหรบัเกษตรอัจฉริยะ                      

03-233-307 เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า                 

03-233-308 โรงเรือนอัจฉริยะส าหรับปลูกพืช                    

03-233-309 ระบบจ่ายน้ าแบบแม่นย า                      

03-233-310 การวิเคราะห์ข้อมลูงานเกษตรอัจฉริยะ                 

03-234-301 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลติเกษตร                 

03-235-301 สัมมนาทางเกษตรอัจฉรยิะ                  

03-235-402 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

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)                      

03-235-403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตร
อัจฉริยะ 

                     

03-235-404 การฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ                     

03-235-405 ปัญหาพิเศษทางเกษตรอัจฉริยะ                     

03-235-406 สหกิจศึกษา                     

กลุ่มวชิาชีพเลือก                      

03-231-304 อุณหพลศาสตร ์                    

03-231-305 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ                     

03-231-306 กลศาสตร์วสัด ุ                    

03-232-305 เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม                    

03-232-306 โดรนเพื่อการเกษตร                     

03-232-307 แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร                    

03-232-308 ระบบการถ่ายทอดก าลังเครื่องทุ่นแรง
ฟาร์ม 

                    

03-232-309 เครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร                      

03-232-310 เครื่องสูบและระบบท่อจ่ายน้ า                      



 

 
 

มคอ.2 

110 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

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)                      

03-233-311 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ในฟาร์ม 

                     

03-233-312 การจัดการและการใช้ประโยชน์ของผล
พลอยได้ทางเกษตร 

                     

03-233-313 หุ่นยนต์ทางการเกษตร                      

03-233-314 การประมวลผลภาพดิจิทลั                      

03-234-302 การอบแห้งผลผลิตเกษตรและอาหาร               

03-234-303 เทคโนโลยีไอน้ า                     

03-234-304 ระบบปรับอากาศในอาคารฟาร์ม                     
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มคอ.2 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อย  
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

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

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

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

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

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

  AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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มคอ.2 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1) มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
  3) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ก่อนประกาศผลสอบ 
  4) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางเกษตรอัจฉริยะ
และ/หรือรายวิชาสหกิจศึกษา  
  5) ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
  6) การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
ใช้การประเมินต่อไปนี้ 
  1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาทั้งด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท 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 าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  
  4) การสัมภาษณ์บัณฑิตเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 



มคอ.2 

113 
 

มคอ.2 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
1) นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้องศึกษา

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

2) เป็นผู้มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 

3) นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้รับใบรับรอง 
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มคอ.2 หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรายละเอียด

หลักสูตรและการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) รวมถึงเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และการประเมินผล ซึ่งการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ดังกล่าวอาจจัดขึ้นในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  หรือการลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ ์

3) ให้ข้อมูลและความรู้แก่อาจารย์ใหม่/อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิช าที่สอนและ
หลักสูตรเพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

4) มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เกิดการ
เรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

 
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 ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
การพัฒนาตนเอง 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนท างานวิจัยและบริการทางวิชาการเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ หรือเพ่ือ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 

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

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

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) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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มคอ.2 3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ 
ความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการ
ปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร  

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์  
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเขม้แข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คงอยู่และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่ า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 
5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการ

ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน 
การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

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

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1  ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
1)  ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
2)  ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
3)  ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global 
4)  ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal 



มคอ.2 

118 
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6)  ฐานข้อมูล Academic Search Complete 
7)  ฐานข้อมูล Science Direct 
8)  ฐานข้อมูล GALE PowerSearch 
9)  ฐานข้อมูล EBSCO 

6.2  ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ใช้ในการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ดังนี้ 

1)  ห้องปฏิบัติการนิวเเมติกส์และไฮดรอลิกส์ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์ 1 ชุด 
2 แท่นอัดไฮดรอลิกส์ 1 แท่น 

 
2)  ชุดการเรียนรู้ระบบจ่ายน้ าพืชแบบแม่นย า มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1 ชุด 
2 ตู้ควบคุมการสลับไฟฟ้าและกันฟ้าผ่า 1 ชุด 
3 ปั้มสูบน้ าหอยโข่ง 2 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ ท่อขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง 
4 ระบบท่อและหัวจ่ายน้ า 1 ชุด 
5 ชุดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ 1 ชุด 
6 ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน 1 ชุด 
7 ชุดแสดงผลสั่งการและระบบแจ้งเตือน 1 ชุด 

 
3)  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ มีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้  
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดเรียนรู้สายพานอุตสาหกรรม 1 เครื่อง 
2 ชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino1 6 เครื่อง 
3 ชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino2 6 เครื่อง 
4 ชุดเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi 6 เครื่อง 
5 เครื่องปรินซ์และสแกน 3D  2 เครื่อง 
6 ชุดเรียนรู้เซนเซอร์อุตสาหกรรม 6 เครื่อง 
7 ชุดแขนกลเชื่อมอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
8 ชุดแขนกลจับยกชิ้นงาน 1 เครื่อง 
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4)  ห้ องปฏิ บั ติ ก ารวิศวกรรมไฟ ฟ้ า   ที่ มี ในคณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ชุดฝึกปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด 
2 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ 9 ชุด 
3 ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 5 ชุด 
4 ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 5 ชุด 
5 ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 5 ชุด 
6 ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 5 ชุด 
7 ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด 
8 ชุดปฎิบัติการเซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ 1 ชุด 

 
5)  ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ   ที่มีในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้  
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกลึงอัตโนมัติ 2 เครื่อง 
2 เครื่องกัดอัตโนมัติ 2 เครื่อง 
3 เครื่องตัดโลหะอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

 
6)  ห้องปฏิบัติการอบแห้ง เก็บรักษา และแปรรูปผลผลิตเกษตร มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ตู้อบแห้งแบบเปิด (Hot air oven) 1 เครื่อง 
2 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 1 เครื่อง 
3 หม้อต้มน้ าควบอุณหภูมิ ขนาด 4,500 วัตต์ ความจุ 130 ลิตร 1 เครื่อง 
4 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4-6 องศาเซลเซียส 1 ตู้ 
5 โถดูดความชื้น 1 อัน 
6 เครื่องสีขนาดเล็ก รุ่น 3 ลูกยาง 1 เครื่อง 
7 เครื่องชั่งดิจิตอล  2 เครื่อง 
8 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ  1 เครื่อง 
9 เครื่องวัดค่าสี 1 เครื่อง 
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7)  โรงงานช่างพ้ืนฐาน มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 5 เครื่อง 
2 เครื่องเจียระไน 2 เครื่อง 
3 ปั๊มลม 1 เครื่อง 
4 เครื่องตัดเหล็ก 1 เครื่อง 
5 โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมปากกาจับงาน 5 ชุด 
6 เครื่องมือพื้นฐาน 4 ชุด 

 
8)  โรงงานช่างยนต์ มีเครื่องมือ อุปกรณ ์และ ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  4  สูบ 
10 

เครื่อง 
2 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก G150 5 เครื่อง 
3 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก G200 5 เครื่อง 
4 เครื่องยนต์ดีเซล 7 เครื่อง 
5 เครื่องยนต์ดีเซลสาธิต  4 สูบ 6 เครื่อง 
6 เครื่องยนต์เล็กเบนซิน 1 เครื่อง 
7 เครื่องปั๊มลม 1 สูบ 1 เครื่อง 
8 เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง 
9 ตู้ชาร์ทแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 
10 ปั้นจั่นรอกโซ่ 1 ชุด 
11 เครื่องมือช่าง 5 ชุด 

 
9)  เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงฟาร์ม ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ จ านวน 
1 รถแทรกเตอร์ยี่ห้อฟอร์ด รุ่น 6610 1 คัน 
2 รถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อฟอร์ด รุ่น 6610S 1 คัน 
3 รถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อเบลารุส 1 คัน 
4 รถฟาร์มแทรกเตอร์ยี่ห้อคราอัส รุ่น Talos 130 ROPS 1 คัน 
5 ไถกระทะ 3 จาน 4 จาน และ 7 จาน 1 ชุด 
6 ไถหัวหมู และไถหัวหมู 2 ทาง 1 ชุด 
7 ไถยกร่อง และพรวนจาน 16 จาน 1 ชุด 
8 สว่านเจาะดิน 1 ชุด 
9 เครื่องสับย่อยติดพ่วง PTO 2 ชุด 
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10)  เครื่องมือส ารวจ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 กล้องระดับอัตโนมัติ 7 ตัว 
2 กล้องทีโอโดไลท์ 5 ตัว 
3 เทปวัดระยะขนาดความยาว 50 เมตร 8 อัน 
4 ล้อวัดระยะทาง 1 อัน 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของ   
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า   
   หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

X X X X X 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    X 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

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

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    
X 
 

 5)  มีการส ารวจติดตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา  
และผลการมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

    
X 
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มคอ.2 องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุม

ประเด็น (1) การรับและการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา  (2) การควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
(3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และ (4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการด าเนินงานตามระบบ  มีคะแนน
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 าเนินงานตามระบบ มีคะแนน
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 าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ 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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มคอ.2 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีที่4 ปีท่ี5 
5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน   
   ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุม
ประเด็น (1) การออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  
(2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปี
การศึกษา  (3) การก าหนดผู้สอน  
(4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอน (5) การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (6) การประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และ (7) การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

 13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

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

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 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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มคอ.2 องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
 17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จาก ผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  
และผลการด าเนินงานตามระบบ 
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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มคอ.2 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่วางไว้ ประกอบด้วย 
  1) พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องประเมินผู้เรียน 
โดยเน้นผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยระดับใด  ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ 
  2) พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่จัดท าเม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละปี 
  3) หัวหน้าสาขา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดประชุมโดยใช้ข้อมูล
จากข้อ (1)-(2) มาประกอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์  
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   การประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
นอกจากนี้ยังประเมินจากผลการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านธุรกิจเกษตรหรือรายวิชา 
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   ส่วนการประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามบัณฑิตที่ 
จบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี  เพ่ือส ารวจความพร้อมในการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร 
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
    ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
   ด าเนินการโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 
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มคอ.2 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษาและปรับปรุงและเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการการด าเนินการของรายวิชา  
(มคอ. 5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เสนอหัวหน้าสาขาผ่าน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
  3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชารายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและทรัพยากรการเรียน 
การสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี
เสนอหัวหน้าสาขา/คณบดี 
  4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรจากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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