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๒ 

 

สารบัญ 

 
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗  

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ๑๑   

หมวดที่ ๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๖๗ 

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๗๓   

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์ ๗๘   

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร ๘๐   

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๘๙  

ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Degree Profile) ๙๑   

ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ๑๐๐   

ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
                 (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
                 (มคอ.) ระดับ ๒ (ปริญญาตรี) ๑๐๕ 

ภาคผนวก ๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ๑๐๘ 

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
                ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๐  

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ๑๓๖ 

ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  
                 ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาของส่วนงาน ๑๕๑  

ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการ 
                 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน ๑๖๙ 

ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)  ๑๗๓



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑ 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

---------------------------- 
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 

หมวดที ่๑.  ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Agriculture 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย       ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)   
                        ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
     ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Agriculture) 
                        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Agriculture) 
๓. วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ (Agricultural Science for Well-being) 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจ านวน  ๑๓๕ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร     
๕.๑ รูปแบบ  หลักสูตรบูรณาการระดับปริญญาตรี      หลกัสูตร  ๔  ป ี
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
๕.๓ ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย   
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย 
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ   
      มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๒ 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
๖.๑ หลักสูตรเริ่มเปิดสอนครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๖.๒ เป็นหลักสูตรปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปรับมาจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๖.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับส่วนงาน ได้พิจารณาหลักสูตรในการ    

ประชุม  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓     
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

พิจารณารับรอง หลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้   
      ในการประชุม ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่  ๕๕๘           

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากเปิดสอนแล้ว ๒ ปี) 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สามารถประกอบอาชี พ 
ดังต่อไปนี้ 

๘.๑ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๘.๒ งานราชการ เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักปฏิบัติการทางการเกษตร นักวิจัย/ผู้ช่วย

วิจัย นักส่งเสริมการเกษตร และ นักวิชาการสัตวบาล 
๘.๓ งานเอกชน เช่น นักวิชาการเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานทางการเกษตร พนักงานส่งเสริมการขาย และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 
๘.๔ งานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานส่งเสริม (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พนักงาน

สัตวบาล   
๘.๕ งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล และ องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เช่น นักวิชาการเกษตร  
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๓ 

 

๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ
ภายใน ๕ ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 
๑ นายวิทยา แก้วศรี  

๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕
x-xx-x 

ผศ. - วท.ด. (พืชสวน)                  
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๔๘ 
- วท.ม. (พืชสวน)                  
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๔๓ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)           
ม.อุบลราชธานี ๒๕๓๘ 

K a e w s r i , W. ,  and S. 
Kanjanawattanawong. 2019. 
A m o m u m  s p a t h i l a b i u m 
(Zingiberaceae: Alpinieae), a 
new species from northern 
Thailand. THAI FOREST BULL., 
BOT. 47(2): 193-195. 

๒ นางหนึ่งฤทัย  
เสนาราษฎร์ 
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐
x-xx-x 

 
- ปร.ด. (สัตวศาสตร์)            
ม.ขอนแก่น ๒๕๕๖ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)         
ม.อุบลราชธานี ๒๕๕๐ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                   
ม.อุบลราชธานี ๒๕๔๘ 

S e n a r a t h , N.  a n d  C . 
Phoemchalard .  2019.  The 
s u r v e y  o f  o r g a n i c  e g g 
p r o d u c t i o n  s y s t e m  o f 
s m a l l h o l d e r  f a r m e r  i n 
Amnatcharoen province. Khon 
Kaen Agri. J. 47 (Suppl. 2):1003-
1008. 

๓ นางสาวมะลิวัลย์ 
แซ่อุ้ย 
๓-๖๕๐๕-๐๐๐๖
x-xx-x 

 
- วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
  ม.เชียงใหม่ ๒๕๕๓ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
  ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๕ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๑ 

Jomjun N., Siripen T. Jintapat 
N .  and Mal iwan S .  2018 . 
A r s e n i c  R e m e d i a t i o n  i n 
Speciation of Arsenite As (III) 
a n d  A r s e n a t e  A s  ( V )  i n 
Submerged Soil  by Typha 
angustifolia L. KKU Sci. J. 46(3): 
506-516.  

๔ นางสาวสุทิน  
กันยะมี  
๓-๕๔๐๑-๐๐๖๔
x-xx-x 

 

 
- วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)  
 ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๒ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๔๘ 
- วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
   ม.มหิดล ๒๕๔๔ 

Suvunnaphom, S., K. Sananon, 
M. Saouy, and S. Kunyamee. 
2020. Effect of hydroponic and 
organic fertilizer on growth , 
safety, and storage quality of 
watercress ( N a s t u r t i u m 
officinale R. Br.). Acta Hort. In 
progress. 
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๔ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (๒) 
๕ นายจีรศักดิ์  

เพ่ิมฉลาด 
๑-๓๒๑๓-
๐๐๐๑x-xx-x 

 - ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒๕๕๘ 
- กษ.บ. (ส่งเสริม
การเกษตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช ๒๕๕๑ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒๕๕๑ 

P h o e m c h a l a r d , C. ,  N. 
Sena ra th , and T.  Ta thong . 
2019. Meat quality and carbon 
footprint of sous vide cooked 
beef at different temperatures 
and times. Khon Kaen Agri. J. 
47 (Suppl. 2):411-416. 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
๑๐.๒ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๐.๓ หน่วยงานหรือสถานประกอบการทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจ 

เจริญ และจังหวัดใกล้เคียง 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เห็นภาพชัดเจนว่า

เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเป็น
แหล่งสร้างรายได้หลักของคนส่วนใหญ่และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะความมั่นคงทางอาหาร การผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก และการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ท าให้ภาคการเกษตรประสบปัญหาด้านผลผลิตและความยากจน ขาดความมั่งคงในอาชีพ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการเกษตรและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับท้องถิ่นถูกละเลย ส่งผลให้ชุมชนต้องพ่ึงพา
ปัจจัยการผลิตภายนอกเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุให้เกษตรกรอ่อนแอจึงละทิ้งถิ่นฐานย้ายถิ่นเข้ามาใช้แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้คนรุ่นใหม่ขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อการ
สืบทอดอาชีพการเกษตรและสิทธิในการถือครองที่ดินของเกษตรกร การใช้ประโยชน์จากศั กยภาพที่
ประเทศไทยมีอยู่โดยเฉพาะภาคเกษตรนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ในการปรับโครงสร้างการผลิตจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสร้างสัมมาชีพให้เกิดในพ้ืนที่ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ เป็นการเกษตรที่แม่นย า สามารถ
สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน ชุมชน ภูมิภาค และประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน  
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๕ 

 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ตลอดจนจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อ

ความต้องการอาหารและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรทางธรรมชาติมีปริมาณ
จ ากัด รวมทั้งภาคการเกษตรที่ขาดความรู้ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตส่งผลท า
ให้ผลผลิตปนเปื้อน ด้อยคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของทั้งตัวเกษตรกร 
ผู้บริโภค และระบบนิเวศเกษตร การสร้างความเข้มแข็งให้คนในสังคมต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ต้องมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาจิต
วิญญาณ การด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทย ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรจ าเป็นต้องตระหนักถึง
บริบทพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับภูมิภาคกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อบริบทพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน

สอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีกระบวนการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
อ านาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตรเพ่ือสร้างสัมมาชีพและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ อีกทั้งยังมีการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) และนโยบายเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตอาหาร
ปลอดภัยโดยจ าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการผลิต
บุคลากรทางการเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรบน
พ้ืนฐานของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะการวิจัย และสามารถเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตรเพ่ือสุขภาวะได้ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะทั้ง ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ 

ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
การที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขับเคลื่อนนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างซึ่งมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกข้าวคุณภาพดี การผลิต
ข้าวอินทรีย์ และพืชผักอินทรีย์ที่มีบริบทพ้ืนที่ ฐานทรัพยากร ภูมิสังคม และภูมิวัฒธรรมแตกต่าง
เฉพาะตัว เพ่ือเป็นมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสัมมาชีพและการมี
ส านึกรักบ้านเกิดจึงท าให้เกิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ขึ้นในลักษณะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หลักใน
การท าการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) ให้ได้ทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
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๖ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU graduate attributes) ที่ประกอบด้วย 
รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและด้านลึก มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก มีจิตสาธารณะ 
สามารถท าประโยชน์ให้สังคม และกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง ที่
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนรู้และวิชาการ ความเป็นเลิศในการวิจัยโดยใช้โจทย์ในพ้ืนที่
ชุมชนเป็นฐานงานวิจัย และความเป็นเลิศในการบริการวิชาการในการตอบสนองต่อการพัฒนาและการ
สร้างสัมมาชีพในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้ดียิ่งขึ้น และ มุ่งธ ารง
ไว้ซึ่งปณิธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็น ปัญญาของแผ่นดิน  
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑) คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิด
สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๒) วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ 

3) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของนักศึกษา 

หมวดที ่๒.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
ความยั่งยืนของการเกษตรมาจากสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ความปลอดภัยของผลผลิตทางเกษตร 

และความสมดุลของระบบนิเวศเกษตร ภายใต้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยจัดการศึกษาท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Outcome-based Education) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Learning Centered Education) และ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะทางการเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือ พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมี
แนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็นงาน ชาญวิชา พัฒนาการเกษตร
เพื่อสุขภาวะ” และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      

๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีการพัฒนาจากเกณฑ์มาตรฐานและความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสีย และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งได้น าทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ค่านิยมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL) และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ (MUAM) เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมพิจารณา จึงก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถดังนี้ 
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๗ 

 

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีความสามารถและคุณสมบัติ ดังนี้   
๑) มีความรู้แจ้งและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตรในการผลิตพืชและสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และระบบนิเวศเกษตร 

๒) มีความรู้ลึกในการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมตามสภาพระบบนิเวศเกษตร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

๓) เขียนแผนธุรกิจและประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ 
๔) สื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ

บริบทพื้นที ่
๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
๗) ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหน้าที่ 
๘) มีความรู้กว้างและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) เมื่อ

สิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ  
๑) PLO1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และท างานเป็นทีมในการปฏิบัติงานทาง

การเกษตร 
๒) PLO2 ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตรเพื่อสุขภาวะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓) PLO3 สร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 
๔) PLO4 ปฏิบัติการวิจัยอิสระเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงวิจัยด้านการเกษตรเพ่ือสุขภาวะบน

พ้ืนฐานจรรยาบรรณการวิจัย 
๕) PLO5 แสดงความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ที่มุ่งเน้นสินค้าหรือบริการด้าน

การเกษตรเพ่ือสุขภาวะบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
๖) PLO6 สื่อสารความรู้ทางการเกษตร ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑. อาจารย์ผู้สอน 
พัฒนาอาจารย์ให้
มีทักษะการ
จัดการเรียนการ

๑. จัดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและ

๑. อาจารย์ทุกคนผ่านการอบรมในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. สมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการ
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๘ 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

สอนในศตวรรษที่ 
๒๑ 

ประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ อยู่ในระดับ
ดี ใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 

๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียน
การสอน 

๑. แผนการสอนที่ระบุกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนการสอน 
๒. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบูรณาการ 
การคิด เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 

๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนา
นวัตกรรม และน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

๑. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
๒. จ านวนผลงานวชิาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
อย่างน้อย ๓ เรื่องต่อปี 

๒. นักศึกษา 

พัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๑. จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

๑. รายวิชาร้อยละ ๕๐ มีการสอนโดยใช้สื่อ
การสอนเป็น ภาษาอังกฤษ  
๒. นักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. จัดโครงการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวนรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและ
น าเสนอผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๕ รายวิชา 

๓. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

๑. จ านวนรายวชิาที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ใช้ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน าไปใช้
ในการพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า ๓ รายวิชา 
๒. portfolio รายวิชาที่มีการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่น้อยกว่า ๗ 
รายวิชา 
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๙ 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน 
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน 

๑. จัดระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ร่วมกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน (Smart classroom) 

มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
รายวิชาที่เปิดสอน 

๒. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  

ครบทุกรายวิชา 

๓. พัฒนาฟาร์มวิทยาศาสตร์
การเกษตรเพื่อสุขภาวะเพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

๑. มีฟาร์มรองรับภาคปฏิบัติครบทุก
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
๒. มีโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farm) อย่าง
น้อย ๑ โรงเรือน และมีเครือข่าย Smart 
farm อย่างน้อย ๑ แห่ง 

๔. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้ได้มาตรฐาน 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีจ านวน
เพียงพอและ มีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึง
และสืบค้นได้ตลอดเวลา 

๕. ปรับปรุงลานกิจกรรม (Co-living 
space) ส าหรับใช้ในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  

มีลานกิจกรรม อย่างน้อย ๑ แห่ง 
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๑๐ 

 

หมวดที ่๓.    

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  

    ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

    ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค         
การก าหนดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชาในระบบทวิภาค ให้ถือเกณฑ์ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้   
(๑) รายวิชาภาคทฤษฏีที่ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศึกษาที่เทียบเท่าที่ใช้

เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า ที่ใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ ๓๐-๔๕ ชั่วโมงและศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

(๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการท าโครงงานหรือกิจกรรม
การเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ๓-๖ ชั่วโมง หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษา
ด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    

ภาคต้น   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ทั้งวิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

๒.๓.๑ ปัญหาในการปรับตัวในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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๑๑ 

 

๒.๓.๒ ปัญหาความยากจน และการขาดแคลนทุนการศึกษา 
๒.๓.๓ มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษน้อย 

    ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
๑) ปัญหาในการปรับตัวในด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

โดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดให้มี
การให้ค าปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษา ที่ส่วนใหญ่มี
พ้ืนฐานจากต่างจังหวัด 

๒) ปัญหาความยากจน และการขาดแคลน
ทุนการศึกษา 

วิทยาเขตอ านาจเจริญมีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในระดับ
ต าบล อ าเภอ จังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน องค์กร
เอกชน ในการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

๓) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษน้อย - จัดการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกภาษา 
อังกฤษ และใช้เอกสารประกอบการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
- จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาเ พ่ือการสอบ และการใช้ ในชีวิต 
ประจ าวัน 

 
 

    ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๔ - - - ๓๐ ๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - ๓๐ 
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๑๒ 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 
ด้านการลงทุน     
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า 

● รายรับตลอดหลักสูตร (นศ. ๓๐ คน) จ านวน ๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท 
● ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (นศ. ๓๐ คน) จ านวน ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท 
● รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตรจ านวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท   
● ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตรจ านวน ๑๓๙,๒๐๐ บาท       
● จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุนจ านวน ๒๙ คน      
● จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับจ านวน ๓๐ คน                      

หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่า   
- เนื่องจากบริบทพ้ืนที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ เป็นพ้ืนที่การเกษตรซึ่งเป็น

สัมมาชีพหลักของชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดอ านาจเจริญได้ขับเคลื่อนจังหวัดสู่ “เมืองธรรมเกษตร” 
- การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จึงสอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการให้มีส่วนของวิชาการ

เกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร มหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและ/หรือภาคเครือข่ายภาคการเกษตรในพ้ืนที่  ทั้งในด้านงานวิชาการ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรกร และ การต่อยอดภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชุมชน 

- เป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่มาเป็นทายาทสืบต่อในอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ความรู้น าไปพัฒนาอาชีพของตนอย่างเหมาะสม พ่ึงตนเองได้ รวมทั้งพร้อมให้ความรู้และเรียนรู้
ร่วมกันกับผู้อ่ืน สร้างเครือข่ายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอันเป็น
ฐานทรัพยากรร่วมกันในชุมชน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งที่มีสัมมาชีพเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพ้ืนที่และมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต  (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต   

ล าดับ รายจ่าย บาท 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
 ๑) เงินเดือนอาจารย์ (๖ คน)* ๙๓๖,๐๐๐ 
 ๒) เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน (๒ คน) ๓๐๐,๐๐๐ 

๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  
 ๑) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (บรรยาย+ปฏิบัติ)  ๘๐,๐๐๐ 
 ๒) ภาคสนาม/ดูงาน ๕๐,๐๐๐ 
 ๓) โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (๔,๐๐๐ บาท /๑ คน) ๑๒๐,๐๐๐ 
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๑๓ 

 

 ๔) ค่านิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ๕๐,๐๐๐ 
 ๕) พัฒนานักศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๖๐,๐๐๐ 
 ๖) วัสดุส านักงาน ๗๐,๐๐๐ 
 ๗) วัสดุและสารเคมีปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐ 
 ๘) วัสดุเกษตร ๑๕๐,๐๐๐ 
 ๙) ค่าต ารา/วารสาร ๕๐,๐๐๐ 

๓ ค่าสาธารณูปโภค (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ๓๖๐,๐๐๐ 
๔ ค่าเสื่อมราคา  
 ๑) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ เงินอุดหนุน  
 ๑) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐ 
 ๒) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๔,๑๗๖,๐๐๐ 

หมายเหตุ * อาจารย์ประจ าหลักสตูร ต าแหน่งที่ 6 อยู่ในระหว่างการรับสมัครคัดเลือก 

๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ 
ล าดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต ๔,๓๒๐,๐๐๐ 

๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร - 

๓ อ่ืน ๆ  - 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

🗹 แบบชั้นเรียน 
□ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
□ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
□ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
□ แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
□ อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือส่วนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืน  หรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้าย
หน่วยกิตให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูต ร 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔ 

 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต 

 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตร   

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต  
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้     
๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐   หน่วยกิต  
      ๑.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ๑๐    หน่วยกิต  
      ๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา       ๑๕    หน่วยกิต  
      ๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์        ๓    หนว่ยกิต 
      ๑.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                     ๒    หนว่ยกิต 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙    หน่วยกิต  

๒.๑) วิชาแกน                ๕๖    หน่วยกิต  
๒.๑.๑) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ๒๒    หน่วยกิต 
๒.๑.๒) ด้านการผลิตพืชและสัตว์       ๒๒    หน่วยกิต 
๒.๑.๓) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร                ๗    หนว่ยกิต 
๒.๑.๔) ด้านส่งเสริมและเศรษฐศาสตร์การเกษตร    ๕    หนว่ยกิต 

๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน               ๔๓    หน่วยกิต  
๒.๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับ               ๓๗   หน่วยกิต 
๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเลือก                         ๖   หนว่ยกิต 

  ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖    หน่วยกิต 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดง

จ านวนชั่วโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ได้แก่  xxxx xxx  x (x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร 
๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) โดยก าหนด ดังนี้ 

ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

        

ก. ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอน ได้แก่ 
มม : MU หมายถึง  รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ : LA หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์ 
สว : EN หมายถึง  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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๑๕ 

 

สม : SH หมายถึง  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วก : SP หมายถึง  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
วท : SC หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์ 
อจ : AM หมายถึง  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 
 
 
 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการที่รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
ศท : GE หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ภท : TH   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภอ : EN   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สค : SS หมายถึง  ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
คณ : MA หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คม : CH หมายถึง  ภาควิชาเคมี 
ชว : BI หมายถึง  ภาควิชาชีววิทยา 
กษ : AG หมายถึง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
วอ : SA หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ 

            

ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา (กรณีส าหรับรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยอักษร 
อจกษ เท่านั้น) 
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ ยกเว้นในรายวิชาเอก

เลือกและเลือกเสรี 
- เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดหมู่ของรายวิชา ดังนี้ 

๐ กลุ่มวิชาวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชเพื่อสุขภาวะ 
๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์เพ่ือสุขภาวะ 
๓ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
๔ กลุ่มวิชาการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
๕ กลุ่มวิชาฐานทรัพยากร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖ กลุ่มวิชาทักษะเชิงวิชาชีพและผู้ประกอบการ 
๗ กลุ่มวิชาเกี่ยวกับงานวิจัย 

- เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ 
เพ่ือไม่ให้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิตประจ าวิชา ให้ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
ตัวเลขหน้าวงเล็บ     หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
ตัวเลขแรกในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขกลางในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
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๑๖ 

 

ตัวเลขหลังในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

- ชื่อรายวิชา  
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 

๑.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๑๐  หน่วยกิต                                              
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๐
MUGE 100 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human Development 

๓ (๓-๐-๖) 

- วิชาศึกษาทั่วไป เลือกไม่น้อยกว่า       ๗  หน่วยกิต 
เลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา                  ๑๕  หน่วยกิต 
- วิชาภาษาไทย จ านวน       ๓  หน่วยกิต 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Arts of Thai Language in Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

 

- วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน        ๑๒  หน่วยกิต 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชา 

ดังต่อไปนี้ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103    

ภาษาอังกฤษระดับ ๑   
English Level 1      

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104    

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
English Level 2        

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105    

ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
English Level 3          

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106    

ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
English Level 4 

๓ (๒-๒-๕) 
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๑๗ 

 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอีก ๖ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้       
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจวอ ๒๐๑ 
AMSA 201   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
English Preparations for Communications 

๓ (๓-๐-๖) 

อจวอ ๓๐๑ 
AMSA 301   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียนงานวิจัย   
English for Reading and Writing Research 

๓ (๒-๒-๕) 

๑.๓)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์                         ๓  หน่วยกิต 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105   

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    
Integrating Health and Environment     

๓ (๓-๐-๖) 

๑.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                                  ๒  หน่วยกิต 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วกศท xxx 
SPGE xxx 

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ       
 

๒ (๑-๒-๓) 

 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ                     ๙๙  หน่วยกิต 

๒.๑) วิชาแกน                                              ๕๖  หน่วยกิต 
๒.๑.๑) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน       ๒๒  หน่วยกิต 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วทคม ๑๑๔ 
SCCH 114   

เคมีทั่วไป     
General Chemistry                               

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๑๗ 
SCMA 117            

คณิตศาสตร์ 
Mathematics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124    

ชีววิทยาทั่วไป ๑   
General Biology I            

๒ (๒-๐-๔) 

วทชว ๑๐๒  
SCBI 102     

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑   
Biology Laboratory I    

๑ (๐-๓-๐) 

วทชว ๑๒๕  
SCBI 125  

ชีววิทยาทั่วไป ๒  
General Biology II      
    

๓ (๓-๐-๖) 

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104  

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒    
Biology Laboratory II 

๑ (๐-๓-๐) 

อจกษ ๒๐๖ 
AMAG 206  

ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร   
Physics and Agricultural Machinery 

๓ (๒-๓-๕) 
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๑๘ 

 

อจกษ ๒๐๗ 
AMAG 207  

เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร     
Agricultural Chemical Analysis   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๐๒
AMAG 302  

จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
Agricultural Microbiology 

๓ (๒-๓-๕) 

                                                              

๒.๑.๒) ด้านการผลิตพืชและสัตว์                         ๒๒  หน่วยกิต 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๑๔๑  
AMAG 141 

เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า    
Introduction to Agriculture for Well-being 

๑ (๑-๐-๒) 

อจกษ ๒๑๒ 
AMAG 212  

กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช   
Anatomy, Morphology, and Physiology of Plant 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๑๓
AMAG 213  

การอารักขาพืช      
Plant Protection 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๒๓
AMAG 223  

โภชนศาสตร์สัตว์        
Animal Nutrition            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๔๒
AMAG 242  

สุขภาพดิน              
Soil Health   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๒๔
AMAG 324  

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง             
Anatomy and Physiology of Domestic Animals 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๒๕
AMAG 325  

การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ 
Livestock Production for Well-being              

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๑๓
AMAG 413  

การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ      
Crop Production for Well-being        

๓ (๒-๓-๕) 

๒.๑.๓) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร                        ๗  หน่วยกิต 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๒๒๒
AMAG 222  

พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 
Genetics and Breeding            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๓๓
AMAG 233  

อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร 
Agricultural Meteorology and Irrigation       

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๓๔
AMAG 234  

เกษตรดิจิทัล  
Digital Agriculture  

๑ (๑-๐-๒) 
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๑๙ 

 

๒.๑.๔) ด้านส่งเสริมและเศรษฐศาสตร์การเกษตร           ๕  หน่วยกิต 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

สมสค ๑๓๐
SHSS 130  

หลักเศรษฐศาสตร์   
Principles of Economics            

๒ (๒-๐-๔) 

อจกษ ๒๕๓ 
AMAG 253  
 

การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Agricultural Extension and Philosophy of Sufficiency 
Economy 

๓ (๒-๓-๕) 

 

๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน                                      ๔๓  หน่วยกิต 
๒.๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับ             ๓๗  หน่วยกิต 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๒๖๓ 
AMAG 263 

ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเบื้องต้น 
Basic Agricultural Business Entrepreneurship     

๒ (๑-๓-๓) 

อจกษ ๓๑๕
AMAG 315  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืช  
Postharvest Management of Agricultural Crops   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๔๒
AMAG 342  

วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
Agricultural Science for Well-being           

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๕๑ 
 
AMAG 351 

ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชและการประยุกต์ใช้
สมุนไพรเพ่ือการเกษตร    
Plant Diversity and Application in Medicinal Plant for 
Agriculture 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๒
AMAG 362 

ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร   
Agricultural Business Entrepreneurship         

๓ (๑-๖-๔)    

อจกษ ๓๗๕
AMAG 375 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  
Statistical Methods for Agricultural Research             

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๗๖
AMAG 376  

สัมมนา ๑  
Seminar I        

๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๓๗๗
AMAG 377  

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑    
Senior Project I 

๒ (๐-๖-๒) 

อจกษ ๓๗๘ 
AMAG 378  

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒  
Senior Project II        

๒ (๐-๖-๒) 

อจกษ ๔๓๒
AMAG 432  

เกษตรปราดเปรื่อง 
Smart Agriculture        

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๑
AMAG 461  

การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร   
Food Processing of Agricultural Products 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์   ๖ (๐-๓๖-๖) 
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๒๐ 

 

AMAG 462  Cooperative Education in Agriculture  
อจกษ ๔๗๖
AMAG 476  

สัมมนา ๒  
Seminar II        

๑ (๑-๐-๒) 

อจกษ ๔๗๗
AMAG 477  

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓   
Senior Project III 

๒ (๐-๖-๒) 

 
๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเลือก                      ๖  หน่วยกิต 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๒๐๘
AMAG 208  

เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือการเกษตร     
DNA Technology for Agriculture   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๑๔
AMAG 214  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Culture       

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๖๔
AMAG 264  

การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ 
Landscape design and Ornamental Plant 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๒๖
AMAG 326  

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  
Meat Science        

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๕๒
AMAG 352  

อาหารเพื่อสุขภาพ       
Functional food            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๓
AMAG 363  

การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ 
Basic Flower Arrangement and Site Decoration 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๔
AMAG 364  

การผลิตเห็ดและการจัดการ  
Mushroom Culture and Management           

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๕
AMAG 365 

การปลูกพืชไร้ดิน        
Soilless Culture 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๖ 
AMAG 366 

การออกแบบจัดสวนในภาชนะ  
Miniature Gardens Design 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๗ 
AMAG 367 

เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 
Orchid Production Technology 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๘ 
AMAG 368 

การผลิตไม้อวบน้ า 
Succulent Plant Production 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๒๒
AMAG 422 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ  
Aquaculture and Management            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๒๓
AMAG 423  

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน   
Sustainable Ruminant Production Management 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๔๔๔
AMAG 444  

การผลิตพืชอินทรีย์    
Organic Plant Production              

๓ (๒-๓-๕) 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๑ 

 

อจกษ ๔๖๓ 
AMAG 463 

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   
Ornamental Plants Production 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๔ 
AMAG 464 

การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะช า 
Plant Propagation and Nursery Management 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๕ 
AMAG 465 

หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
Selected Topic in Agricultural Science for Well-being 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๗๘ 
AMAG 478 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
Statistical Packages in Research 

๓ (๓-๐-๖) 

 
๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
            นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่
คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๒ 

 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา     
 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๐* 
MUGE 100  

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์   
General Education for Human Development         

๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๑ ***                  ๒ (x-x-x) 
วทคม ๑๑๔ 
SCCH 114   

เคมีทั่วไป     
General Chemistry                               

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๑๗ 
SCMA 117            

คณิตศาสตร์ 
Mathematics 

๓ (๓-๐-๖) 

วทชว ๑๐๒  
SCBI 102     

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑   
Biology Laboratory I    

๑ (๐-๓-๐) 

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124    

ชีววิทยาทั่วไป ๑   
General Biology I            

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕  
LAEN 103-105 

ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๓) ** 
English (Level 1-3   

๓ (๒-๒-๕) 

อจกษ ๑๔๑ 
AMAG 141  

เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า 
Introduction to Agriculture for Well-being      

๑ (๑-๐-๒) 

 รวม   ๑๘ 

หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
** เป็นรายวิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ที่จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
*** เป็นรายวิชาที่เลือกเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ไม่ต่ ากว่า ๗ หน่วยกิต โดยเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๓ 

 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

xxxx xxx  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๒ * ๒ (x-x-x) 
xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๓ *                  ๓ (x-x-x) 
วกศท xxx 
SPGE xxx 

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                        ๒ (๑-๒-๓) 

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104  

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒    
Biology Laboratory II 

๑ (๐-๓-๐) 

วทชว ๑๒๕  
SCBI 125  

ชีววิทยาทั่วไป ๒  
General Biology II         

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100  

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Arts of Thai Language in Communication            

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ 
LAEN 104-106  

ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔) **                   
English (Level 2-4) 

๓ (๒-๒-๕) 

สมสค ๑๓๐ 
SHSS 130  

หลักเศรษฐศาสตร์   
Principles of  Economics            

๒ (๒-๐-๔) 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105   

บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    
Integrating Health and Environment     

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม  ๒๒ 

หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาที่เลือกเรียนในหมวดศึกษาทั่วไป ไม่ต่ ากว่า ๗ หน่วยกิต โดยเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 
** เป็นรายวิชากลุ่มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ ที่จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๔ 

 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๒๐๖ 
AMAG 206  

ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร   
Physics and Agricultural Machinery 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๒๒
AMAG 222  

พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ 
Genetics and Breeding            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๓๓
AMAG 233  

อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร 
Agricultural Meteorology and Irrigation       

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๔๒
AMAG 242  

สุขภาพดิน              
Soil Health   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๕๓ 
AMAG 253  

การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Agricultural Extension and Philosophy of Sufficiency Economy 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๖๓
AMAG 263 

ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเบื้องต้น  
Basic Agricultural Business Entrepreneurship         

๒ (๑-๓-๓) 

 รวม ๑๗ 
                                                                          

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๒๐๗ 
AMAG 207  

เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร     
Agricultural Chemical Analysis   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๑๒ 
AMAG 212  

กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช   
Anatomy, Morphology, and Physiology of Plant 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๑๓
AMAG 213  

การอารักขาพืช      
Plant Protection 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๒๓
AMAG 223  

โภชนศาสตร์สัตว์        
Animal Nutrition            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๓๔
AMAG 234  

เกษตรดิจิทัล  
Digital Agriculture  

๑ (๑-๐-๒) 

อจวอ ๒๐๑ 
AMSA 201   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
English Preparations for Communications 

๓ (๓-๐-๖) 

xxxx xxx  
xxxx xxx  

วิชาเลือกเสรี*  
Free Elective                                   

๓ (x-x-x) 

 รวม      ๑๙ 
หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาที่สามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัมหิดลที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร  



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๕ 

 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
                                                        จ านวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้า) 

   

อจวอ ๓๐๑ 
AMSA 301   

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนงานวิจัย  
English for Reading and Writing Research 

๓ (๒-๒-๕) 

อจกษ ๓๔๒
AMAG 342  

วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ 
Agricultural Science for Well-being           

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๕๑ 
 
AMAG 351 

ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชและการประยุกต์ใช้สมนุไพรเพื่อ
การเกษตร     
Plant Diversity and Application in Medicinal Plant for Agriculture 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๗๕ 
AMAG 375 

สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Statistical Methods for Agricultural Research             

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๗๖ 
AMAG 376  

สัมมนา ๑  
Seminar I        

๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๓๗๗ 
AMAG 377  

โครงงานวิจัยระดบัปริญญาตรี ๑    
Senior Project I 

๒ (๐-๖-๒) 

xxxx xxx  
xxxx xxx  

วิชาเลือกเสรี * 
Free Elective                                      

๓ (x-x-x) 

 รวม ๑๘ 

หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาที่สามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัมหิดลที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควร  
 
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๓๐๒ 
AMAG 302  

จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
Agricultural Microbiology 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๑๕ 
AMAG 315  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืช  
Postharvest Management of Agricultural Crops   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๒๔ 
AMAG 324  

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง             
Anatomy and Physiology of Domestic Animals 

๓ (๒-๓-๕) 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๖ 

 

อจกษ ๓๒๕ 
AMAG 325  

การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ 
Livestock Production for Well-being              

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๒ 
AMAG 362 

ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร   
Agricultural Business Entrepreneurship             

๓ (๑-๖-๔)    

อจกษ ๓๗๘ 
AMAG 378  

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒  
Senior Project II        

๒ (๐-๖-๒) 

อจกษ xxx 
AMAG xxx  

วิชาเอกเลือก ๑ * 
Major Elective Course I                                    

๓ (๒-๓-๕) 

 รวม ๒๐ 
หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาที่สามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกของหลักสูตรฯ ที่รหัสเลขตัว
หน้าขึ้นต้นด้วย ๒ หรือ ๓ ดังนี้ 
 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๒๐๘
AMAG 208  

เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือการเกษตร     
DNA Technology for Agriculture   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๑๔
AMAG 214  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Culture       

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๒๖๔
AMAG 264  

การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ 
Landscape Design and Ornamental Plant 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๒๖
AMAG 326  

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  
Meat Science        

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๓
AMAG 363  

การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ 
Basic Flower Arrangement and Site Decoration 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๕
AMAG 365 

การปลูกพืชไร้ดิน        
Soilless Culture 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๖ 
AMAG 366 

การออกแบบจัดสวนในภาชนะ  
Miniature Gardens Design 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๗ 
AMAG 367 

เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 
Orchid Production Technology 

๓ (๒-๓-๕) 
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๒๗ 

 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

อจกษ ๔๑๓ 
AMAG 413  

การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ      
Crop Production for Well-being        

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๓๒ 
AMAG 432  

เกษตรปราดเปรื่อง 
Smart Agriculture        

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๑
AMAG 461  

การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร   
Food Processing of Agricultural Products 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๗๗
AMAG 477  

โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓   
Senior Project III 

๒ (๐-๖-๒) 

อจกษ xxx 
AMAG xxx  

วิชาเอกเลือก ๒ * 
Major Elective Course II                             

๓ (๒-๓-๕) 

 รวม      ๑๔ 

หมายเหตุ 
* เป็นรายวิชาที่สามารถเลือกเรียน ไม่ต่ ากว่า ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกของหลักสูตรฯ ที่รหัสเลขตัว
หน้าขึ้นต้นด้วย 3 หรือ 4  ดังนี้ 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๓๕๒
AMAG 352  

อาหารเพื่อสุขภาพ       
Functional food   

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๔
AMAG 364  

การผลิตเห็ดและการจัดการ  
Mushroom Culture and Management           

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๓๖๘ 
AMAG 368 

การผลิตไม้อวบน้ า 
Succulent Plant Production 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๒๒
AMAG 422 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ  
Aquaculture and Management            

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๒๓
AMAG 423  

การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน   
Sustainable Ruminant Production  Management 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๔๔๔
AMAG 444  

การผลิตพืชอินทรีย์    
Organic Plant Production              

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๓ 
AMAG 463 

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   
Ornamental Plants Production 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๖๔ 
AMAG 464 

การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะช า  
Plant Propagation and Nursery Management 

๓ (๒-๓-๕) 

อจกษ ๔๗๘ 
AMAG 478 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
Statistical Packages in Research 

๓ (๓-๐-๖) 
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๒๘ 

 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๔๖๕ 
AMAG 465 

หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
Selected Topic in Agricultural Science for Well-being 

๓ (๒-๓-๕) 

 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

                                                        จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
อจกษ ๔๖๒
AMAG 462  

สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์   
Cooperative Education in Agriculture  

๖ (๐-๓๖-๖) 

อจกษ ๔๗๖
AMAG 476  

สัมมนา ๒  
Seminar II        

๑ (๑-๐-๒) 

 รวม     ๗ 
 
 

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)        
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๒๙ 

 

๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา  
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หน่วยกิต 

๑.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ๑๐  หน่วยกิต 
 
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์     ๓ (๓-๐-๖)  
MUGE 100 General Education for Human Development 
เงื่อนไข:  - 

การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
บริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือหาเหตุปัจจัยของประเด็นส าคัญ พูด
และเขียนเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลาย
และมุมมองที่แตกต่าง เป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่มและท างานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือ
แนวทางการจัดการประเด็นส าคัญอย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของ
ประเด็นส าคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพ่ือให้อยู่กับสังคมและ
ธรรมชาติได้อย่างมีความสุข 

Well-rounded graduates, key issues affecting society and the environment with 
respect to one’particular context; holistically integrated knowledge to identify the key 
factors; speaking and writing to target audiences with respect to objectives ; being 
accountable, respecting different opinions, a leader or a member of a team and work as a 
team to come up with a systematic basic research-based solution or guidelines to manage 
the key issues; mindful and intellectual assessment of both positive and negative impacts 
of the key issues in order to happily live with society and nature 
 

- วิชาศึกษาทั่วไป เลือกไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต  
โดยเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 
๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา     ๑๕  หน่วยกิต 

- วิชาภาษาไทย  จ านวน      ๓  หน่วยกิต 
 
 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Thai Language in Communication 
เงื่อนไข:  -                                                                                                        

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การคิด เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication 
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๓๐ 

 

- วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน    ๑๒ หน่วยกิต 
 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑              ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
เงื่อนไข:  -                                                                                                    

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ) การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ 
การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading 
strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom 
communication 
 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
เงื่อนไข:  -                                                                                                           

ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน 

Vocabulary,  grammar,  and contextual ized social  language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading 
strategies 

 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 
เงื่อนไข:  -                                                                                                                

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ 
และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง ค าจ ากัดความและการจ าแนก 
การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้ค าเชื่อม การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจ า เฉพาะ 
และการท าการอนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and 
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the 
main idea; listening for specific details; and making inferences 
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๓๑ 

 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔           ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4   
เงื่อนไข:  -                                                                                                      

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับการบอกล าดับ
เหตุการณ์ ขั้นตอน หน้าที่ จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์ และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้า
อย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ 
การฟังเพ่ือรายละเอียดจ าเฉพาะ และการท าการอนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence 
of events and process, function, purpose, method and means, cause and effect, and 
conditional reasoning; academic English paragraph writing and introduction to essay 
writing; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; 
and making inferences 

 
อจวอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           ๓ (๓-๐-๖) 
AMSA 201 English Preparations for Communications 
เงื่อนไข:  -                                                                                                       

การเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทดสอบ MU-ELT และ TOEIC รวมทั้งศึกษา 
รูปแบบ ลักษณะ และฝึกทักษะ ด้านการอ่านและการฟัง เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการทดสอบ MU-
ELT และ TOEIC 

Increasing knowledge about English grammar necessary for the MU-ELT and the 
TOEIC Tests including studying form, characters and practicing reading and listening skills 
for students to take the MU-ELT and the TOEIC Tests 

 
อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนงานวิจัย   ๓(๒-๒-๕) 
AMSA 301 English for Reading and Writing Research 
เงื่อนไข:  อจวอ ๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาโครงสร้างของบทความวิจัย ได้แก่ บทคัดย่อ บท
น า ระเบียบวิธีวิจัย บทสรุปและบทอภิปรายผล รวมทั้งการเตรียมการน าเสนอโครงงานวิจัย 

The integration of English language skills to study the structure of research articles: 
abstract, introduction, methods, results and discussion, including the references; the 
preparation of presentation research project   
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๓๒ 

 

 ๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    ๓     หน่วยกิต 
 
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม          ๓ (๓-๐-๖)   
ENGE 105 Integrating Health and Environment 
เงื่อนไข:  -                                                                                                               

แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่ก าหนด
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสุขภาพ 
ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 
กระบวน การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิตเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 
เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ 

Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and 
factors determining health and environment .  Health system reform , strategic 
development of health and environment promotion,  healthy public policy,  health and 
environmental impact assessment. Integrative research for health and environment , 
indicators of well-beings.  Information system for promoting health and environment , 
communication for health and environment. Learning process for developing quality of 
life, living for health and environment, self-sufficient economy, techniques for integrating 
health and environment, health, environment and occupations 

 
๑.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ         ๒     หน่วยกิต 

 
วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ            ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE xxx 

* นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการตามความสนใจ                                                       
                                                            

๒) หมวดวิชาเฉพาะ  ๙๙  หน่วยกิต 
๒.๑) วิชาแกน                                       ๕๖  หน่วยกิต 

๒.๑.๑) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน      ๒๒  หน่วยกิต 
 

วทคม ๑๑๔ เคมีทั่วไป                 ๓ (๓-๐-๖)      
SCCH 114 General Chemistry   
เงื่อนไข:  - 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์
เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบัน 
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๓๓ 

 

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, 
electrochemistry, the present periodic table  

                                                     
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์                               ๓ (๓-๐-๖)                                      
SCMA 117 Mathematics 
เงื่อนไข:  -                                                                                                         

ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ การฝึกทักษะการค าณวน การให้เหตุผล การฝึกแก้ปัญหาการ
ประเมินค่าลิมิต ภาวะต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
และฟังก์ชันผกผัน ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่ง การหาอนุพันธ์โดย
ปริยาย หลักเกณฑ์โลปิตาล ปริพันธ์ การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหา
ปริพันธ์โดยเศษส่วนย่อย อนุพันธ์ย่อย การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์แยกกันได้และสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง 

Basic knowledge in mathematics, practice of computation skills, reasoning, 
practice of solving problems in evaluation of limits, continuity, differentiation of 
logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions and inverse functions, 
differentials, applications of derivatives, derivatives of order greater than one, implicit 
differentiation, l'Hospital's rule, integrals, integration by substitution, integration by parts, 
integration by partial fractions, partial derivatives, introduction to ordinary differential 
equations, solving separable differential equations and linear first order differential 
equations 

 
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑                             ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124 General Biology I 
เงื่อนไข:  -                                                                                                        

แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา
และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

Basic concepts in biology, carbon and the molecular diversity of life, cell 
structure and function, energy and metabolism, cellular respiration, photosynthesis, 
principles of heredity, molecular biology of gene, evolution, population genetics, ecology 
and conservative biology 
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๓๔ 

 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑                     ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 102 Biology Laboratory I 
เงื่อนไข:  -                                                                                                                         

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่ง
เซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 

Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, 
genetics and natural selection, ecology, and behavior 
 
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒                             ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 125 General Biology II 
เงื่อนไข:  -                                                                                                          

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่
และความหลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การ
สร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกายสัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธ ารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท 

Biodiversity and diversity status of Thailand; classification and diversity of 
Eubacteria, Archaea and Eukarya; reproduction, embryo development and organogenesis; 
animal form and function, such as food procurement and digestion, respiratory system, 
circulatory system, excretory system,  immune system, homeostasis, hormones, and 
nervous system 

 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒               ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 104   Biology Laboratory II 
เงื่อนไข:  -                                                                                                        

ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการท างานของร่างกาย การ
ไหลเวียนเลือด 

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; 
reproduction and development; nervous system and control of body function; circulatory 
system 

 
อจกษ ๒๐๖ ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 206 Physics and Agricultural Machinery 
เงื่อนไข:  -                                                                                                    

หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์และการประยุกต์ สมดุลและพลังงาน เสียงและแสง 
กลศาสตร์ของไหลและการประยุกต์ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า 
นาโนเทคโนโลยีและไบโอเซนเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และพลาสมา เครื่องจักรกลเกษตรเบื้องต้น การ
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๓๕ 

 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านเครื่องจักรกลเกษตรอย่างเหมาะสม การบ ารุงรักษาและการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร แหล่งพลังงานที่ใช้เพื่อการเกษตร (พลังงานจาก
เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก) 

Mechanics and application; equilibrium and energy; sound and light; fluid 
dynamics and application; heat and thermodynamics; electricity, electric circuit and 
magnetic; nanotechnology and biosensors; nuclear and plasmas physics; principles of 
agricultural machinery; an application of  technology to agricultural machinery; 
maintenance and management for agricultural machinery; industrial agricultural 
mach i n e r y ; energy resources in agricultural farming ( f u e l , electricity, and alternative 
energies) 
อจกษ ๒๐๗ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร             ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 207 Agricultural Chemical Analysis 
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า  

พ้ืนฐานทางเคมีวิเคราะห์ หลักการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง และการเตรียมตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ ปฏิบัติการการวิเคราะห์พืช น้ า 
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีเกษตร การแปลความหมายและการประยุกต์ผลการวิเคราะห์เพ่ือ
ใช้ในการเกษตร 

Basic analytical chemistry; principles of the instrumental analysis; scientific 
instrument maintenance; sampling and sample preparation for analysis, the analytical 
laboratory of plant materials, water, fertilizers, organic fertilizer and agricultural chemical 
substances; interpretations, and applications of analytical results on agriculture 
 
อจกษ ๓๐๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตร               ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 302 Agricultural Microbiology 
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑                                

ความรู้พื้นฐานและปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่ส าคัญ ไวรัส แบคทีเรีย แอคติโนมัย
ซีส สาหร่าย และรารูปร่าง โครงสร้างและหน้าทีสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่ม
จุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน จุลินทรีย์เอนโดไฟล์ ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซา 
จุลินทรีย์กลุ่ม PGPRs จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และการเกษตร 

Basic knowledge and laboratory of microorganisms, particularly viruses, bacteria, 
a c t i n omyce s , algae and fungi; shape, structure and functions; physiology and genetics; 
microbial classification and taxonomy; host-microorganism interactions; endophytic 
microorganism, Rhizobium, Mycorrhizae, PGPRs and application of major microorganisms 
in food, biotechnology, and agriculture 
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๓๖ 

 

๒.๑.๒) ด้านการผลิตพืชและสัตว์                     ๒๒  หน่วยกิต 
 

อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะข้ันแนะน า            ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 141 Introduction to Agriculture for Well-being 
เงื่อนไข:  -                                                                                                        

ความหมายและความส าคัญของการเกษตร การเกษตรในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยและทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีและสารเคมีทางการเกษตร การเกษตรเพ่ือสุข
ภาวะของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ โรคที่สัมพันธ์กับการเกษตร สุขภาวะในระบบเกษตรเชิงเดี่ยว 
เกษตรผสมผสาน เกษตรพ่ึงตน เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน
อาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตรและการรับรอง การจัดการสินค้าเกษตร การตรวจสอบย้ อนกลับ การ
ตรวจสอบสารพิษตกค้าง 

The meaning and importance of agriculture ; agriculture in the past and present; 
factors and resources related to agriculture; impact of technology and chemicals in 
agriculture; agriculture for well-being of agriculturists, consumers and ecology; diseases 
related to agriculture; well-being in monoculture agriculture , integrated farming, self-
sufficient agriculture, safe agriculture and organic farming; food security and food safety; 
standards and certification for agricultural products; handling of agricultural products; 
traceability; detection of poison residues in agricultural products 

 
อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช                        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 212 Anatomy, Morphology, and Physiology of Plant  
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                                    

องค์ประกอบ ชนิด โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์พืช โครงสร้าง หน้าที่ และการเจริญเติบโต
ของเนื้อเยื่อพืชดอก (ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล) สัณฐานวิทยาของพืช สมดุลของน้ าในพืช การเคลื่อนย้าย
น้ าแร่ธาตุและอาหารภายในไซเลมและโฟลเอม การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ายทอด
พลังงาน ไนโตรเจนเมแทบอลิซึม การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช คุณสมบัติและผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืช กระบวนการออกดอก การติดผลและการเจริญเติบโตของผล ดัชนีความบริบูรณ์ การ
สุกแก่ การชราภาพและการร่วง เมล็ด กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด ปฏิบัติการการทดลองและ
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

Components, types, structures and functions of plant cells; structures, functions 
and growth of plant tissues (roots, stems, leaves, flowers and fruits); plant morphology;  
water balance of the plant; translocation in xylem and phloem; photosynthesis; 
respiration and electron transport; nitrogen metabolism; plant growth and development; 
properties of plant regulators and its role on physiological changes; processes of flowering; 
fruiting and fruit growth; maturity index; ripening, senescence, and abscission; seed; seed 
germination and dormancy; the laboratory exercises provide hands-on experiences with 
experiments and training in instrumental skills 
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๓๗ 

 

อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช                               ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 213 Plant Protection  
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า 

ความส าคัญของการอารักขาพืช ชนิดและลักษณะการท าลายของศัตรูพืชต่างๆ ศัตรูพืช (วัชพืช 
แมลง โรคพืช และสัตว์) การแพร่ระบาดของศัตรูพืช การวินิจฉัยและการประเมินความเสียหายจากศัตรูพืช 
หลักการควบคุมก าจัดศัตรูพืช ความส าคัญและพัฒนาการของศัตรูพืชในระบบนิเวศน์ธรรมชาติและนิเวศน์
เกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านศัตรูพืช และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการการทดลองและฝึกปฏิบัติการควบคุมศัตรูพืช 

The importance of the plant protection ;  various types of plant pests (weed, 
insect, decease and animal) and kinds of damage; pests outbreak; crop diagnosis and the 
evaluation of pest damage; principles of pests control ; the importance and development 
of plant pests in natural and agroecosystems; plant pests biosecurity and the impact of 
pests control on economic, social, and environment; the laboratory exercises and 
practicing pests control 
 
อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว์                            ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 223 Animal Nutrition     
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑  

ความส าคัญของโภชนศาสตร์ ชีวพลังงานสัตว์ องค์ประกอบของอาหาร การย่อย การดูดซึมและ
การเมตาโบลิซึมของสารอาหาร การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของ
สัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การประกอบและการค านวณสูตรอาหารสัตว์ให้ถูกส่วน สารเสริมอาหาร
สัตว์ พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ สารพิษและสารยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว์ ความผิดปกติเกี่ยวกับเมทา
บอลิซึมของโภชนะในสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์สมัยใหม่ การวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
เบื้องต้น โดยวิธีทางกายภาพ เคมี และกล้องจุลทรรศน์ 

The importance of nutrition; bioenergetics ; component of feeds; digestion, 
absorption, and metabolism of nutrients (non-ruminant vs ruminant); quantifying the 
nutrient content of feeds; nutrients requirements of animals; feeds and feeding; balancing 
ration formulation and ration calculation; feed additives; legal regulation on feed; toxicity 
and nutritional factors; metabolic disorders related to nutritional imbalances; modern 
nutrition in the animal production; basic of feed analysis and quality control of feed 
ingredient using physical, chemical, and microscopic techniques 
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๓๘ 

 

อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน                                 ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 242 Soil Health   
เงื่อนไข:     -                                                                                     

หลักการและปฏิบัติการของสุขภาพดินต่อการเกษตร ความส าคัญของทรัพยากรดิน การก าเนิด
และจ าแนกดินเบื้องต้น สุขภาพของดินทางทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน บทบาทของธาตุอาหาร
พืชที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติและสมบัติทางเคมีของธาตุอาหารพืชในดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างดินและพืช มโนทัศน์เชิงบูรณาการ และองค์ประกอบของสุขภาวะทางดิน การจัดการดินแบบองค์
รวม ปัจจัยที่ควบคุมความอุดมสมบูรณ์และสุขภาวะทางดิน หลักการตรวจประเมินผลคุณภาพดิน หลักการ
และวิธีการจัดการดิน และการอนุรักษ์ดิน 

The principles and laboratory of  importance of soil resources; basic soil genesis 
and classification; soil health from soil physical, chemical and biological properties; the 
role of essential nutrient elements in the plant growth; nature and chemical properties of 
essential elements in soil; the soil-plant relationship; conceptualization and components 
of soil health; the holistic soil management; factors controlling soil abundance and soil 
health; the assessment principle of the soil quality; principles and practices of soil; and 
soil conservation 
 
อจกษ ๓๒๔ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง                   ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 324 Anatomy and Physiology of Domestic Animals       
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๕ ชีววิทยา ๒                                                                                               

ความส าคัญและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าที่การท างานของเซลล์  เนื้อเยื่อและ
อวัยวะในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและข้อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบรับความรู้สึกในปศุสัตว์ และสรีรวิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ 

Importance and laboratory related structure and functions of cells; tissues and 
various organ systems such as the bone-joint, muscular, nervous, respiratory, immune, 
endocrine, integument, gastrointestinal, urinary, reproductive, cardiovascular, sensory 
systems in livestocks and applied physiology in the animal production 

 
อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพื่อสุขภาวะ            ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 325 Livestock Production for Well-being  
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว์  อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร 

พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ าที่ส าคัญของไทย ระบบการผลิต การขยายพันธุ์ โรงเรือน อาหาร
และการจัดการ การจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์  
กฎหมายกับปศุสัตว์ การตลาด การปฏิบัติการผลิตสัตว์ปลอดภัย การจัดการผลผลิตและการประเมิน
คุณภาพ 
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๓๙ 

 

Important breeds of livestocks and aquatics; production system; the animal 
propagation; housing; feed and the feeding management; animal health and management; 
animal welfare; biotechnology in the livestock production; law for animal husbandry; 
marketing;  practice in safety animal production; production management and evaluation 
 
อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพื่อสุขภาวะ           ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 413 Crop Production for Well-being3 (2-3-5) 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน, อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร และ อจกษ  
            ๒๑๓ การอารักขาพืช 

แหล่งก าเนิดและการจ าแนกพืชปลูกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ 
พืชอุตสาหกรรม และ พืชพลังงาน) ระบบการปลูกพืช โรงเรือน การขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
พืช ปฏิบัติการผลิตพืชปลอดภัย  และการประเมินความปลอดภัยของผลผลิตพืช 

The origin and classification of the  important  cultivated crops ( cereal crop, 
vegetable crops, fruit crops, ornamental plants, industrial crops and energy 
crops) ;  greenhouse plant growing systems; plant propagations; factors affecting the crop 
production; the plant production; soil, water, pests, harvest and storage managements for 
the safety of farmers, consumers and the ecological system; including product processing 
and marketing 

 
๒.๑.๓) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร                ๗  หน่วยกิต 

 
อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 222 Genetics and Breeding  
เงื่อนไข:  -                                                                                                               

พันธุศาสตร์เบื้องต้น (องค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ปฏิกิริยาร่วมของยีน มัลติเพิลอัลลีล สารพันธุกรรมและหน้าที่ การควบคุม
การแสดง ออกของยีน) พันธุศาสตร์ประชากร ลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพ ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม การสืบพันธุ์ วิธีผสมพันธ์ วิธีการปรับปรุงและการวางแผนปรับปรุงพันธุ์ การประเมินค่าที่ส าคัญ
ในการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ในพืชและสัตว์ ปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์
เบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

Basic genetics (components of the cell; cell division and gametogenesis; genetic 
inheritance; gene interaction; multiple alleles; genetic mate rials and functions; gene 
expressions and gene regulations) ; population genetics; quantitative and qualitative traits; 
genetic diversity; the reproduction system; the mating system; the breeding plan and 
breeding methodology; genetic evaluation; biotechnology for breeding in plants and 
animals; practice in basic genetics and practice in plants and animals breeding 
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๔๐ 

 

อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร                 ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 233 Agricultural Meteorology and Irrigation 
เงื่อนไข:  -                                                                                                     

องค์ประกอบขั้นมูลฐานของลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การหมุนเวียนของชั้น
บรรยากาศ เมฆ น้ าฟ้า เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ
การเกษตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิ่งทางอุตุนิยมวิทยาด้านการเกษตร ค าจ ากัดความ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุและดัชนีชี้วัดของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ผลกระทบต่อระบบนิเวศและการเกษตร  ความสัมพันธ์ระหว่างดิน -น้ า-
บรรยากาศ-พืช  การหาปริมาณการใช้น้ าของพืชและความต้องการน้ าชลประทาน ก าหนดการให้น้ าและ
วิธีการจัดการน้ าส าหรับพืช ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปริมาณน้ าที่พืชใช้ การใช้น้ าเพ่ือให้ได้ผลผลิต
สูงสุด หลักการเลือกและออกแบบระบบชลประทานจุลภาค  การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือก
และออกแบบ การวางแผนการให้น้ าและการประเมินผล 

Principles of meteorology, meteorological instruments and the use of available 
meteorological data; basic concepts of weather and some meteorological elements; 
atmospheric circulations; cloud; precipitation; instruments and the application for 
agriculture ; geographic information system (GIS) and remote sensing application to 
agricultural meteorology; terminology, global warming, causes and indicators of climate 
change; timing of seasonal changes; impacts on the ecosystem, water resource, crop 
production, livestock, fisheries, food security and the adaptation of the agricultural system 
and case studies; soil-water-plant-atmosphere relationships;  the determination of the 
crop evapotranspiration and irrigation water requirements; the irrigation scheduling and 
water management practices for crops; relationship between yield and crop water used; 
the water application for maximum yield; principles of selection and design of the micro-
irrigation systems; economic analysis of the selection and design of the system; water 
application planning and evaluation 

 
๒.๑.๔) ด้านส่งเสริมและเศรษฐศาสตร์การเกษตร   ๕  หน่วยกิต 

 
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์                    ๒ (๒-๐-๔)        
SHSS 130 Principles of Economics 
เงื่อนไข:  -                                                                                           

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ 
และกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์และ
อุปทาน   ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต 
การตั้งราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร 
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 
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๔๑ 

 

Macro - economics and micro - economics, basic economic problems, economic 
units and economic flows;  price mechanism,  price determination by demand and supply  
elasticity of demand and supply;  theory of consumer behavior,   theory of producer 
behavior, pricing and products in various markets;   national income,   income  distribution,   
money and banking;  inflation, deflation, labor market and unemployment;  the economic 
development, the international trade economic system and the Thai economy 
 
อจกษ ๒๕๓ การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 253 Agricultural Extension and the Philosophy of Sufficiency Economy 
เงื่อนไข:  -                                                                                                        

การจัดการความรู้เพ่ืองานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความส าคัญ
ของการส่งเสริมทางการเกษตรกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หลักการและการปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและเทคนิควิธีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูล การคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แนวทางการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง การเกษตรและการใช้ทรัพยากรน้ า 

Knowledge management for the agricultural extension; the participatory learning 
process and the participatory extension process; the importance of agricultural extension 
and the participatory action research; principles and practices of the participatory action 
research; the process of the participatory action research and related techniques; 
evaluation; data analysis; information returning for community problem solving and 
development; the Philosophy of Sufficiency Economy of His Majesty King Rama the ninth; 
guidelines for living following the Philosophy of Sufficiency Economy;  definitions and 
types of the local wisdom; appropriate application of the Philosophy of Sufficiency 
Economy’s principle and local wisdom to living in the changing soc iety; agriculture and 
the use of water resources 
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๔๒ 

 

๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน                               ๔๓  หน่วยกิต 
๒.๒.๑) กลุ่มวิชาบังคับ                ๓๗  หน่วยกิต 

 
อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล               ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 234 Digital Agriculture  
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร                                                                                                  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการเกษตร เทคโนโลยีไร้สาย 
ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทางการเกษตร เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมในทางการเกษตร การประมวลสารสนเทศทางการเกษตร ปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับฟาร์มเบื้องต้น 

Basic understanding of information and communication technology in agriculture; 
wireless technologies; the global positioning system (GPS); the geographic information 
systems (GIS); computer-controlled devices (automated systems); smartphone mobile 
apps in the agriculture; radio-frequency identification (RFID) technology; e-commerce; the 
innovative technologies in agriculture; information processing in agriculture; the artificial 
intelligence (AI) in agriculture;  ICT applications for basic farming 
 
อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเบื้องต้น       ๒ (๑-๓-๓)  
AMAG 263 Basic Agricultural Business Entrepreneurship 
เงื่อนไข: สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์  

ความรู้ทั่วไปส าหรับผู้ประกอบการ การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออม
และการลงทุน การวางแผนทรัพยากรบุคคล แผนด าเนินงานและการผลิต การวางแผนทางการเงิน 
การตลาด รูปแบบแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

General knowledge for entrepreneurship; planning life goals by  PDCA; savings 
and investment; human resource planning; planning of operations and production; 
procurement and financial planning; marketing; types of business plans;  the application 
of the Philosophy of Sufficiency Economy for entrepreneurship; product design and 
packaging; ethics for entrepreneurs 
 
อจกษ ๓๑๕ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืช        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 315 Postharvest Management of Agricultural Crops 
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ                                                                                              

ความส าคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และ
สรีรวิทยาของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวในไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ เครื่องเทศและ
สมุนไพร และเมล็ดธัญพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียม
ผลิตผล การยืดอายุและการเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษา
ผลผลิต ปฏิบัติการการทดลองและฝึกปฏิบัติการยืดอายุและการเก็บรักษา 
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๔๓ 

 

The importance of postharvest technology; physical, chemical, biochemical and 
physiological changes of crop products after harvesting in ornamental plants, vegetables, 
fruits, spicy and medicinal plants, and cereals; seed technology; disease and insect 
control; preparation, extension and storage; packaging; transportation; local wisdom for 
preservations; the laboratory experiments and practicing shelf life extension and storage 

 
อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ      ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 342 Agricultural Science for Well-being 
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า 

แนวคิดและหลักการของสุขภาวะแบบองค์รวมทางการเกษตร หลักการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อสุขภาวะ (เกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ) การบาดเจ็บและโรคท่ีสัมพันธ์
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานการณ์สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค สถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อมและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและดินเพ่ือการเกษตรอย่างเหมาะสม ดัชนีชี้วัดของระบบนิเวศเกษตร ข้อค านึงถึงการใช้
วิทยาศาสตร์ทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตด้านต่างๆ ความส าคัญของเกษตรเพ่ือสุขภาวะและความ
ปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน องค์ประกอบและปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างการเกษตรและสุขภาวะ
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ กรณีศึกษา การทดสอบและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ 

Concepts and principles of holistic health in agriculture; principles of agricultural 
science and technology for well-being (agriculturist, consumer and ecology); occupational 
injury and diseases in agriculture; situations related to agriculturist and consumer’s health; 
the degradation of the environment and the reduction of biodiversity in the agricultural 
system; the management of soil and water resources for agriculture; indicators of 
agricultural ecology; awareness of agricultural  science and various factors for the 
production; the importance of health agriculture in the current society ; occupational 
health and safety in agriculture; components and linkage factors between agriculture and 
well-being; lifestyle and the local wisdom for well-being; case studies; laboratory testing 
and interpretation 

 
อจกษ ๓๕๑ ความหลากหลายทางทรัพยากรพืช และการประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 351 Plant Diversity and Application in Medicinal Plant for Agriculture 
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑ 

ความหมาย ประวัติความเป็นมาของพืชสมุนไพร ศัพท์พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของพืช หลักใน
การจัดจ าแนกพืช วิวัฒนาการและการสืบเชื้อสายของพืช ถิ่นก าเนิดของพืชวงศ์ต่างๆ ระบบการจัดจ าแนก
พืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน พืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาการ
ผลิตพืชสมุนไพร และการพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ทางการเกษตร 

Definitions; history of medicinal plant; botanical terminology; plant geography; 
principles of plant classification; evolution and phylogeny of plants; the origin of plant 
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๔๔ 

 

families; medicinal plant classification systems;  ethnobotany; native medicinal plant and 
uses; case studies in medicinal plants production and developing native  plant to 
medicinal products for agricultural uses 

 
อจกษ ๓๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร        ๓ (๑-๖-๔)    
AMAG 362 Agricultural Business Entrepreneurship    
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเบื้องต้น                                                                                                  

การส ารวจและสืบค้นข้อมูลด้านการตลาดเพ่ือการจัดท าแผนธุรกิจทางการเกษตร การพัฒนา
แผนธุรกิจทางการเกษตรและการตลาด การน าเสนอแผนประกอบการธุรกิจการเกษตรต่อแหล่งทุน การจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

Marketing survey and data searching for agricultural business planning;  
developing agricultural and marketing business plans; presentation of agricultural business 
to funding sources; distribution of agricultural products 

 
อจกษ ๓๗๕ สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร              ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 375 Statistical Methods for Agricultural Research  
เงื่อนไข:  วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์                                                                                                    

สถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบ t-test การทดสอบไคสแควร์หลักการและระเบียบวิธี
วิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
เบื้องต้น การแปลผลและสรุปผล 

Basic statistics; estimation; t-test; Chi-square test; principles of research; research 
methodology;sampling ; the experimental design in agriculture; analysis of variance; 
means comparison; linear regression and correlation; basic data analysis by statistical 
package; interpretation and conclusion 
 
อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑                                    ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 376 Seminar I  
เงื่อนไข:  อจวอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                                                                      

การเตรียมสื่อและการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยวาจาในรูปแบบของการ
สัมมนาวิชาการ 

Media preparations and presenting the proposals of senior projects by oral 
presentation in the academic seminar context 
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๔๕ 

 

อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑         ๒ (๐-๖-๒) 
AMAG 377 Senior Project I 
เงื่อนไข:  ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                   

นักศึกษาเสนอหัวข้องานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรที่ตนสนใจ สืบค้นข้อมูลเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการท างานวิจัย และเขียนโครงร่างงานวิจัย และส่งโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

Students’ submitting the research topics related to agricultural science; the 
students’ studying the possibility of the research topics and writing the research 
proposals; and then students’ submitting the complete research proposals at the end of 
the semester 

 
อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒        ๒ (๐-๖-๒) 
AMAG 378 Senior Project II 
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑                                                                                                         

นักศึกษาด าเนินการวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่ได้น าเสนอในรายวิชา อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรี ๑ และน าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

The students’ carrying on their research following the proposals in Senior Project 
I and reporting the research progress to the committee on agriculture  

 
อจกษ ๔๓๒ เกษตรปราดเปรื่อง                        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 432 Smart Agriculture 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล                                                                                               

วิวัฒนาการของฟาร์มเกษตร ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล เทคโนโลยีการรับรู้ระยะใกล้ การตรวจวัดและควบคุม
โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบมีสายและไร้สาย เทคโนโลยีส าหรับตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
คุณภาพของน้ า เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงตามสภาพความแตกต่างของพ้ืนที่ เทคโนโลยีส าหรับ
การจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเกษตร ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับส าหรับสินค้าเกษตร โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเกษตร และเทคโนโลยีด้าน
การจัดการความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่ 

The evolution of agricultural farms; the importance of agricultural technology; 
the geographic informat ion system (GIS) ,  remote sensing, proximal sensing, sensor 
networks (wired and wireless) and their application to agriculture; sensors to evaluate the 
soil fertility and the water quality, technology for the agricultural product management; 
transportation for agricultural products, the traceability system for agriculture, the mobile 
application for agriculture, and location based services 
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๔๖ 

 

อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร                 ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 461 Food Processing of Agricultural Products 
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ                                                                                                   

ความจ าเป็นในการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร คุณลักษณะของวัตถุดิบ การคัดเลือก
และเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลเกษตรโดยใช้สารเคมี ความร้อน ความเย็น การฉายรังสี 
การท าให้เข้มข้น การท าแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ การหมักดอง และการรมควัน ผักและผลไม้สด
พร้อมบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีประสาท
สัมผัส การบรรจุหีบห่อ บทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ และวิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุบรรจุ
และพ้ืนฐานการออกแบบ ระบบการประกันคุณภาพและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ปฏิบัติการการ
แปรรูปอาหาร การศึกษานอกสถานที่ 

The necessity of the agricultural products processing; characteristics of raw 
materials, the selection and preparation of raw materials; food processing of agricultural 
products by chemical, thermal, cooling and freezing, irradiation, concentration, drying, 
microwave in food processing, fermentation and smoking; minimally processed fruit and 
vegetables; factors affecting the quality of processed products and the sensory evaluation; 
packaging, the role of packaging and storage of processed products; the selection of 
packaging materials and the basic design; the products quality assurance system and good 
manufacturing practices; practicing food processing ; field trips 

 

 
อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์            ๖ (๐-๓๖-๖) 
AMAG 462 Cooperative Education in Agriculture 
เงื่อนไข:  อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ และ อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ                                                                                                      

การฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชน หรือชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้าง กฎระเบี ยบ วัฒนธรรมและภารกิจ
หลักขององค์กร การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอผลงาน 

To be trainee in the government offices or private sectors or community working 
on agricultural science; at least sixteen   weeks; public/private sector collaboration; 
information about the organization including its structure, rules, culture and main 
activities; the investigative assignment and case studies of interest to both the organization 
and the student, written summary, academic report and presentation of the work done 
 
 
 
 
 
 
อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒                        ๑ (๑-๐-๒) 
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๔๗ 

 

AMAG 476 Seminar II 
เงื่อนไข:  อจกษ 372 สัมมนา I                                                                                                 

การเตรียมสื่อและน าเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยวาจาและโปสเตอร์ ในรูปแบบของ
การสัมมนาวิชาการ 

Media preparations and presenting the senior project reports by oral and poster 
presentations in  the academic seminar context 
 
อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓        ๒ (๐-๖-๒) 
AMAG 477 Senior Project III 
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒                                                                                                 

ด าเนินงานวิจัยต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เขียนเล่มรายงานผลการ
งานวิจัย ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

Continue to conducting the research;  data collections; data analyses and 
conclusions; writing the research reports; submitting the final reports at the end of the 
semester 
 

๒.๒.๒) กลุ่มวิชาเลือก                       ๖  หน่วยกิต 
 

อจกษ ๒๐๘ เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพื่อการเกษตร                ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 208 DNA Technology for Agriculture  
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์                                                                                                          

อณูพันธุศาสตร์พ้ืนฐาน การเก็บและการเตรียมตัวอย่าง เครื่องมือและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง การ
สกัดดีเอ็นเอ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอ เทคโนโลยี PCR การตรวจ
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การหาล าดับเบส พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ใช้ การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
เพ่ือการเกษตร 

Basic molecular genetics; sample corrections and preparations; equipment and 
chemical reagents; the DNA extraction; the DNA quantification; DNA markers; PCR 
technology; DNA fingerprinting; DNA sequencing; genetic engineering; app lication; lab 
experiences in DNA technology for agriculture 

 
อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                      ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 214 Plant Tissue Culture 
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                            

ความหมายและความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประโยชน์และหลักการของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ธาตุอาหารและอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซลล์ในการเลี้ ยงเนื้อเยื่อพืช 
รูปแบบของการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส เอ็มบริโอและอวัยวะ อิทธิพลของสูตรอาหาร
และสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ การชักน าให้
เกิดการกลายพันธุ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ การผลิตสารส าคัญจากพืช และการปลูก
พืช 
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๔๘ 

 

Definitions and importance of the plant tissue culture; benefits and principles of 
the plant tissue culture; nutrients and the plant tissue culture media; cell basis in plant 
t issue culture; growth and developmental patterns of t issue through callus, 
embryogenesis, and organogenesis; the effect of the culture media and plant growth 
regulators in the plant tissue culture and applications and planting 
 
อจกษ ๒๖๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ                  ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 264 Landscape Design and Ornamental Plants 
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า                                                                                    

ความหมาย ประวัติ และรูปแบบของสวน วัสดุพืชพรรณและการใช้ในงาน สิ่งก่อสร้ างและวัสดุ
ตกแต่งในสวน งานพ้ืนแข็ง การส ารวจและปักผังบริเวณ หลักการออกแบบและวางผังบริเวณ สวนหย่อม
และสวนหิน การออกแบบน้ าตก ล าธาร และน้ าพุ การประมาณราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ออกแบบภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ 

Definitions; history and styles of gardens; plant materials and uses; constructions 
and materials in gardens; hardscape; site survey and mapping; principles of design and site 
planning; decorative and rock gardens; waterfalls; stream and fountain designs; cost 
estimation; computer applications in the landscape design; the landscape maintenance 
 
อจกษ ๓๒๖ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์               ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 326 Meat Science 
เงื่อนไข:  วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                              
  

บทน า ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์ โครงสร้างและพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อ องค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ การคัด การตรวจและการขนส่งสัตว์  การฆ่าและ
ตัดแต่งเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาและถนอม
เนื้อสัตว์ คุณภาพในการบริโภคของเนื้อสัตว์ ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ องค์ประกอบและคุณค่าทาง
โภชนาการของเนื้อสัตว์ ผลพลอยได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ การบริโภคเนื้อสัตว์และสุขภาพ ทิศทางของ
เนื้อสัตว์จากพืช และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว 

An introduction to meat science; factors influencing the growth and development 
of meat animals; the structure and growth of muscles; chemical and biochemic al 
constitution of muscles; animal grading, inspection, and transportation; the slaughter of 
animals; the conversion of muscles to meat; meat microbiology and spoilage; the storage 
and preservation of meat; the eating quality of meat ; meat safety (foodborne pathogens, 
residues and contaminants); meat composition and nutritional value; edible by-products; 
meat consumption and human health; trends in plant-based meat; and practices related 
these topics 
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๔๙ 

 

อจกษ ๓๕๒ อาหารเพื่อสุขภาพ                                 ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 352 Functional Food  
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะขั้นแนะน า                  

หลักการและปฏิบัตการทางอาหารสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผลผลิตทางการ
เกษตรในการผลิตอาหารสุขภาพ หลักการประเมินการใช้ประโยชน์ได้ทางชีวภาพและความปลอดภัยของ
อาหารสุขภาพ อาหารและโภชนาการที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ กฎหมายและมาตรฐานกับความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพโพรไบโอติคและพรีไบโอติคและผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์ สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติและผลต่อสุขภาพของมนุษย์  ความส าคัญของสารอาหารแต่ละ
ชนิดที่มีต่อการท างานของร่างกาย และการผลิตอาหารสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 

The principles and practice of functional food; bioavailability  and  safety  of  
functional  foods; the effect of food and nutrition on health  promotion; regulations and 
standard  of  nutraceutical  and  functional  food; probiotic  and prebiotic  and  their  effects  
on  human  health;  natural  antioxidants  and  their  effects  on human  health;  natural  
anti-microorganisms  and  their  applications  to functional  food; the importance  of  each 
nutrient to human body functions and functional food production from safety food 

 
 

อจกษ ๓๖๓ การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่      ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 363 Basic Flower Arrangement and Site Decoration 
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า                                                                                                          

ประวัติความเป็นมา การประยุกต์ใช้วัสดุพืชพรรณ ประโยชน์และมูลค่าของไม้ดอกไม้ประดับ 
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับในการจัดดอกไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ เทคนิคการรักษาและยืด
อายุไม้ดอกไม้ประดับ องค์ประกอบศิลป์กับการจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ รูปแบบ แนวคิด และ
เทคนิคการออกแบบจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่รูปแบบต่างๆ และการปฏิบัติการ 

History; application of plant materials; utility and value of flowers and ornamental 
plants; types of ornamental plant for flower arrangements; materials and tools; 
preservation techniques and extending of ornamental plant life; art elementary in the 
flower arrangement and site decoration; style and concepts of flower arrangement and 
decorative techniques in various forms and practice 
 
อจกษ ๓๖๔ การผลิตเห็ดและการจัดการ           ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 364 Mushroom Culture and Management 
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะขั้นแนะน า                                                                                   

หลักการและปฏิบัติการด้านการเพาะเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด ประโยชน์และความส าคัญ
ของเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด เห็ดป่าและเห็ดเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเห็ด การท าหัวเชื้อเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูที่ส าคัญ การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด
และผลิตภัณฑ์เห็ด และการปรับปรุงพันธุ์เห็ด 
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๕๐ 

 

The principles and practice of mushroom culture; biology and classification of 
mushrooms; benefits and importance of mushrooms; history of mushroom culture; wild 
and economic mushrooms; environmental factors related to the mushroom culture; the 
inoculum production; cultivation; pests; storage; marketing and processing; mushrooms 
improvement water resource, crop production, livestock, fisheries, food security and the 
adaptation of the agricultural system and case studies 

 
อจกษ ๓๖๕ การปลูกพืชไร้ดิน       ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 365 Soilless Culture 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน                                                                                      

หลักการและปฏิบัติการด้านการปลูกพืชไร้ดิน ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการในการปลูกพืช
ในสภาพไร้ดิน ค าจ ากัดความ ประเภทของการปลูกพืชไร้ดิน วัสดุปลูกพืช สูตรสารละลายธาตุอาหารพืช 
หลักการและการจัดการ การปลูกพืชไร้ดินในพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

The principles and practice of soilless culture; history and evolution in the soilless 
culture; definitions, types of soilless culture, the growing media, nutrient solution formulas; 
principles and management of hydroponics, economic vegetable and ornamental plants in 
soilless culture 

 
อจกษ ๓๖๖ การออกแบบการจัดสวนในภาชนะ      ๓ (๒-๓-๕)    
AMAG 366 Miniature Gardens Design  
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน                                                                                   

หลักการและปฏิบัติการของการออกแบบจัดสวนในภาชนะ การน าวัสดุพืชพรรณมาใช้ในการจัด
สวนถาด สวนแก้ว และสวนน้ า ประเภทของภาชนะ ประโยชน์และความส าคัญ ทฤษฎีและองค์ประกอบ
ทางศิลป์ของการออกแบบ หลักการและวิธีการจัดสวน และการบ ารุงรักษา 

The principles and practice of miniature gardens design; application plant material 
for garden tray, terrarium and aquatic garden; type of container; benefit and importance; 
theory and art elementary in design; principle and garden making; and the garden 
maintenance 
 
อจกษ ๓๖๗ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้      ๓ (๒-๓-๕)    
AMAG 367 Orchid Production Technology 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน   

ความส าคัญและปฏิบัติการของการผลิตกล้วยไม้ การจ าแนกประเภทของกล้วยไม้ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ศัตรูพืช
และการควบคุม การบรรจุหีบห่อ และการตลาด และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เพ่ือการค้า 
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๕๑ 

 

The importance and practice of orchid production; classification of orchid; 
environmental factors related to growth; greenhouse and material; plant propagation; 
cultivation; pests and control; packaging; marketing and orchid production technology for 
commercial 
 
อจกษ ๓๖๘ การผลิตไม้อวบน้ า         ๓ (๒-๓-๕)    
AMAG 368 Succulent Plant Production 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน                                                                                   

หลักการและปฏิบัติการของการผลิตไม้อวบน้ า การจัดจ าแนกของไม้อวบน้ า การขยายพันธุ์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การปลูก ศัตรูพืชและการควบคุม การเก็บ
เกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การตลาด และการใช้ประโยชน์ 

The principle and practice of succulent plant production; classification of 
succulent plant; plant propagation; environmental factors related to growth; greenhouse 
and material; cultivation; pests and control; packaging; marketing and application 
 
อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ        ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 422 Aquaculture and Management     
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ                                                                                              

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยในปัจจุบัน สัตว์น้ าที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกสัตว์น้ า หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาหารและการ
ให้อาหารสัตว์น้ า ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คุณภาพน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โรคและศัตรูสัตว์
น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจอ่ืนๆ (ปลา กุ้ง หอย กบและสัตว์น้ าอ่ืนๆ) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ด ีการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 

The history of aquaculture; current status of aquaculture in Thailand; economic 
aquatic animals; aquatic genetics and selections; principles of aquaculture; aquatic animal 
feed and feeding; hormones in aquaculture; water quality in aquaculture; aquatic pests 
and diseases; other economic aquaculture ( fi s h , shrimp, mollusca, frog, etc. ) ,  g o o d 
aquaculture practices; the aquatic farm management 
 
อจกษ ๔๒๓ การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน                  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 423 Sustainable Ruminant Production Management  
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว์ อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ 

แนวคิดการผลิตสัตว์แบบยั่งยืน สถานการณ์การผลิตเคี้ยวเอ้ืองในปัจจุบัน การจัดการพันธุ์ การ
ปรุงพันธุ์และระบบการผสมพันธุ์ สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การจัดการระบบการผลิต
โคเนื้อและกระบือ โคนม แพะและแกะ การจัดการอาหารและหลักการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การ
ประกอบสูตรอาหาร การจัดการพืชอาหารสัตว์เพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ปัญหาที่มี
ผลต่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในเขตร้อนและการจัดการ การจัดการผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง ระบบตลาดสัตว์เคี้ยวเอื้อง ระบบการผลิตปศุสัตว์ยั่งยืน การเลี้ยงสัตว์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ระบบ
ท าฟาร์มแบบผสมผสาน อนาคตการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
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๕๒ 

 

Concept of sustainable animal agriculture; current status of ruminant production; 
management of breeds, breeding, and the mating systems; digestive physiology of 
ruminant; production systems and the management of beef cattle and buffaloes, dairy 
cattle, goats, and sheep; feed and feeding management for ruminant; feed formulation; 
forage crops management for sustainability in ruminant production systems; factors 
affecting the ruminant production in the tropics and management;  ruminant products 
and by-products management; ruminant marketing systems; sustainable livestock 
production systems; livestock production, society, and the environment; integrated 
farming systems; the future outlook 

 
อจกษ ๔๔๔ การผลิตพืชอินทรีย์                 ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 444 Organic Plant Production 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน       

หลักการและปฏิบัติการการผลิตพืชอิทรีย์  ค าจ ากัดความ ความส าคัญ แนวคิด และหลักการของ
เกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชผัก ข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับอินทรีย์ ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศเกษตรสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาวะของมนุษย์ ศักยภาพและสถานการณ์การผลิตพืช
อินทรีย์ ตลาดและราคาพืชอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการตรวจสอบเกษตรอินทรีย์ 
งานวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ 

The principles and practice of organic plant production; the definitions; 
importance; concepts and principles of the organic agriculture; standard of organic farming; 
vegetables rice orchard ornamental plant production; impact on agro- ecosystems, 
environment, economic, and human health; potential and plant production situation; 
marketing and prices of organic plants; post-harvest management; certification system for 
organic farming; research and development of the organic plant production  

 
อจกษ ๔๖๓ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ       ๓ (๒-๓-๕)    
AMAG 463 Ornamental Plants Production 
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน                                                              

หลักการและปฏิบัติการของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การจัดจ าแนกของไม้ดอกไม้ประดับ การ
ขยายพันธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การปลูก ศัตรูพืชและการ
ควบคุม การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การตลาด และการใช้ประโยชน์ 

The principle and practice of ornamental plants production.  classification of 
ornamental plants; plant propagation; environmental factors related to growth; greenhouse 
and material; cultivation; pests and control; packaging; marketing and application 
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๕๓ 

 

อจกษ ๔๖๔ การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะช า   ๓ (๒-๓-๕) 
AMAG 464 Plant Propagation and Nursery Management    
เงื่อนไข:  อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช 

ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ความหมาย 
ความส าคัญและชนิดของสถานเพาะช า  การจัดผังบริเวณสถานเพาะช า  การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ   การผลิตกล้าไม้  การจัดการโรงเรือน  การประกอบธุรกิจสถานเพาะช า 

Importance of plant propagation;  sexual and asexual plant propagations; meaning, 
importance and types of plant growing nursery; site planning for plant nursery; 
management of environments; seedling production; greenhouse management;  plant 
nursery business 
 
อจกษ ๔๖๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ         ๓ (๒-๓-๕)  
AMAG 465 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being      
เงื่อนไข:  อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะขั้นแนะน า 

หัวข้องานวิจัยและความรู้ที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย ปรับเปลี่ยนหัวข้อในแต่ละปี
ตามความเหมาะสม 

The update of interested research topics and knowledge on agricultural science, 
special lectures are invited from various organizations of both governmental and private 
sectors. The topic will be changed year by year. 
 
อจกษ ๔๗๘ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่องานวิจัย   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 478 Statistical Packages in Research      
เงื่อนไข:  อจกษ ๓๗๕ สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
    

ความส าคัญของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติที่ส าคัญ การป้อนและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล การน าเสนอข้อมูล การเลือกใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 

The importance of statistical packages in research; using major statistical packages; 
entering and manipulating data; analyzing and interpreting data; data presentation; 
selecting the appropriate techniques for data analysis 
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๕๔ 

 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี (๒) 

๑ นายวิทยา แก้วศรี                               
๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕
x-xx-x 

ผศ. - วท.ด. (พืชสวน)                         
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๔๘               
- วท.ม. (พืชสวน)                                  
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๔๓             
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                           
ม.อุบลราชธานี ๒๕๓๘ 

Kaewsri, W., and S. 
Kanjanawattanawong. 2019. 
Amomum spathilabium 
(Zingiberaceae: Alpinieae), a 
new species from northern 
Thailand. THAI FOREST BULL., 
BOT. 47(2): 193-195. 

๒ นางหนึ่งฤทัย 
เสนาราษฎร์                            
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐
x-xx-x 

 - ปร.ด. (สัตวศาสตร์)                   
ม.ขอนแก่น ๒๕๕๖                   
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)                      
ม.อุบลราชธานี ๒๕๕๐                 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)              
ม.อุบลราชธานี ๒๕๔๘ 

Senarath, N. and C. 
Phoemchalard.   2019. The 
survey of organic egg 
production system of 
smallholder farmer in 
Amnatcharoen province. 
Khon Kaen Agri. J. 47 (Suppl.             
2):1003-1008. 
 
 

๓ นางสาวมะลิวัลย์  
แซ่อุ้ย             
๓-๖๕๐๕-๐๐๐๖
x-xx-x 

 - วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)                    
ม.เชียงใหม่ ๒๕๕๓                 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)                   
ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๕ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                  
ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๑ 

Jomjun N., Siripen T. Jintapat 
N. and Maliwan S. 2018. 
Arsenic Remediation in 
Speciation of Arsenite As(III) 
and Arsenate As(V) in 
Submerged Soil by Typha 
angustifolia L. KKU Sci. J. 
46(3): 506-516.  

๔ นางสาวสุทิน  
กันยะมี            

 - วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) 
ม.เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๒              

Suvunnaphom, S., K. 
Sananon, M. Saouy, and S. 
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๕๕ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี (๒) 

๓-๕๔๐๑-๐๐๖๔
x-xx-x 
 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)                   
ม.เกษตรศาสตร์ ๕๔๘              
- วท.บ. (พฤกษศาสตร์)                      
ม.มหิดล ๒๕๔๔ 

Kunyamee. 2020. Effect of 
hydroponic and organic 
fertilizer on growth, safety, 
and storage quality of 
watercress (Nasturtium 
officinale R. Br.). Acta Hort. In 
progress. 

๕ นายจีรศักดิ์  
เพ่ิมฉลาด 
๑-๓๒๑๓-๐๐๐๑x-
xx-x 

 - ปร.ด. (สัตวศาสตร์) ม.
ขอนแก่น ๒๕๕๘ 
- กษ.บ. (ส่งเสริม
การเกษตร) ม.สุโขทัยธรร
มาธิราช ๒๕๕๑ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ม.ขอนแก่น ๒๕๕๑ 

 Phoemchalard, C., N. 
Senarath, and T. Tathong. 
2019. Meat quality and 
carbon footprint of sous vide 
cooked beef at different 
temperatures and times. 
Khon Kaen Agri. J. 47 (Suppl. 
2) : 411-416. 

 

๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 
ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี (๒) 
๑ นายวิทยา แก้วศรี            

๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕
x-xx-x 

ผศ. - วท.ด. (พืชสวน)   
ม.เกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๘ 

- วท.ม. (พืชสวน)   
ม.เกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๓ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)   
 ม.อุบลราชธานี ๒๕๓๘ 

Kaewsri, W., and S. 
Kanjanawattanawong. 2019. 
Amomum spathilabium 
(Zingiberaceae: Alpinieae), a 
new species from northern 
Thailand. THAI FOREST BULL., 
BOT. 47(2): 193-195. 

๒ นางหนึ่งฤทัย 
เสนาราษฎร์ 
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐
x-xx-x 

 - ปร.ด. (สัตวศาสตร์) 
ม.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๖ 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

Senarath, N. and C. 
Phoemchalard. 2019. The 
survey of organic egg 
production system of 
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๕๖ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (๑) 
ต าแหน่ง 
ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปี (๒) 
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

smallholder farmer in 
Amnatcharoen province. 
Khon Kaen Agri. J. 47 (Suppl. 
2):1003-1008. 

๓ นางสาวมะลิวัลย์ 
แซ่อุ้ย 
๓-๖๕๐๕-๐๐๐๖
x-xx-x 

 - วท.ด. (เทคโนโลยีชวี 
ภาพ) ม.เชียงใหม่ ๒๕๕๓ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๕ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ม.เชียงใหม่ ๒๕๔๑ 

Jomjun N., Siripen T. Jintapat 
N. and Maliwan S. 2018. 
Arsenic Remediation in 
Speciation of Arsenite As(III) 
and Arsenate As(V) in 
Submerged Soil by Typha 
angustifolia L. KKU Sci. J. 
46(3): 506-516.  

๔ นางสาวสุทิน  
กันยะมี  
๓-๕๔๐๑-๐๐๖๔
x-xx-x 
 

 - วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)  
ม.เกษตรศาสตร์ 
๒๕๕๒ 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ม.เกษตรศาสตร์ 
๒๕๔๘ 

- วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
 ม.มหิดล ๒๕๔๔ 

Suvunnaphom, S., K. 
Sananon, M. Saouy, and S. 
Kunyamee. 2020. Effect of 
hydroponic and organic 
fertilizer on growth, safety, 
and storage quality of 
watercress (Nasturtium 
officinale R. Br.). Acta Hort. In 
progress. 

๕ นายจีรศักดิ์  
เพ่ิมฉลาด 
๑-๓๒๑๓-๐๐๐๑
x-xx-x 

 - ปร.ด. (สัตวศาสตร์)  
ม.ขอนแก่น ๒๕๕๘ 
- กษ.บ. (ส่งเสริม
การเกษตร) ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช ๒๕๕๑ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ม.ขอนแก่น ๒๕๕๑ 

Phoemchalard, C., N. 
Senarath, and T. Tathong. 
2019. Meat quality and 
carbon footprint of sous vide 
cooked beef at different 
temperatures and times. 
Khon Kaen Agri. J. 47 (Suppl. 
2):411-416. 
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๕๗ 

 

๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ท างาน หรือความเชี่ยวชาญ 

๑ ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

๒ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๓ ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕ นายวีระพล กมลรัตน์ ประธานเครือขา่ยกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (สวนส่างฝัน) 

๖ นายวันนา บุญกลม ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๗ นายนิคม เพชรผา ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย 

๘ นายแก่นค าหล้า พิลาน้อย ประธานกลุ่มชาวนาไทอีสาน 

๙ นายวินิจ สุภาจันทร ์ ปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี ๒๕๖๑ 

๑๐ นายศุภโชติ สนิท   ครู คศ.๑ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  

๑๑ นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด  ครูอัตราจ้างพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

๑๒ สพ.ญ.สุนิสา กินาวงศ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 

๑๓ นายศรชัย คงสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 

๑๔ น.สพ.ณรงค์กร  เกษมสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุบลราชธานี 

๑๕ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 

๑๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ 

๑๗ นางจ าปา สุวะไกว ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จ.อ านาจเจริญ 

๑๘ นายศุภชัย มิ่งขวัญ เจ้าของไร่ภูตะวันออร์แอนิกฟาร์ม จ.อ านาจเจริญ 

๑๙ นายวุฒิชัย วรรณโท ผู้จัดการวุฒิชัยฟาร์ม จ.อ านาจเจริญ 
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๕๘ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ท างาน หรือความเชี่ยวชาญ 

๒๐ ดร.ยุทธนา พันธุกมลศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ เพ่ือสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการด้าน
การเกษตร ไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์เป็นการฝึกทักษะการท างานทางด้านการเกษตร ที่นักศึกษามีความ
สนใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์สามารถน าไปใช้ได้จริงภายหลังส าเร็จการศึกษาหรือสามารถน าไป
ประยุกต์และแก้ไขบัญหาทางการเกษตรได้  

  
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงาน คือ นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงด้านการเกษตร ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหน้าที่  และสามารถน าความรู้จากการฝึกปฏิบัติมาออกแบบ
แผนธุรกิจที่สนใจเพิ่มเติม และมีทักษะการน าเสนอผลงานภายหลังการฝึกปฏิบัติงานได ้

โดยการฝึกปฏิบัติมีการจัดท าคู่มือในการฝึก การลงเวลาและการลงบันทึกลายมือชื่อรับรองจากพ่ี
เลี้ยงของสถานประกอบการ จัดท าเล่มรายงาน น าเสนอแผนธุรกิจที่สนใจและผลการฝึกปฏิบัติภายหลังจาก
การปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ โดยจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ า 

 
๔.๒. ช่วงเวลา  

นักศึกษาลงทะเบียนและฝึกปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๔ 
 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
 หลักสูตรฯ วางแผนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการเพื่อวางแผนในการฝึกสหกิจศึกษา 
 

๔.๔ จ านวนหน่วยกิต    ๖   หน่วยกิต 
 
๔.๕ การเตรียมการ 

๑) หลักสูตรฯ ท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
๒) ก าหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคปลาย ในแต่ละปีการศึกษา 
๓) หลักสูตรเสนอรายละเอียดสถานประกอบการให้นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วม 
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๕๙ 

 

๔) นักศึกษายื่นหนังสือความจ านงเข้าฝึกสหกิจศึกษา พร้อมใบสมัครและเอกสาร  ประกอบการ
พิจารณา ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ภายในปี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๕) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน ารายชื่อสถานประกอบการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๖) ติดต่อประสานงานและส่งใบสมัครให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ภายในปี ๓ ภาค
การศึกษาท่ี ๒ 

๗) แจ้งผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบ 
๘) จัดส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ พร้อมเอกสารต่างๆ 
๙) จัดอาจารย์นิเทศ เพ่ือนิเทศงานนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
 

     ๔.๖ กระบวนการประเมินผล 
๑) นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อสถานประกอบการ และประเมินผลโดยพี่เลี้ยงประจ าสถาน

ประกอบการ โดยใช้แบบประเมินผลของหลักสูตรฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
๒) คณาจารย์ไปนิเทศและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน

ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบการเขียนรายงาน และน าเสนอด้วย
วาจา ประเมินผลโดยคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

๓) นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจที่ได้แนวคิดจากการฝึกปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ ในรูปแบบการ
เขียนรายงาน และน าเสนอด้วยวาจา คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 

 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นวิชาที่ให้
นักศึกษาได้ศึกษาปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาการด้านการเกษตรที่สนใจในท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าการค้นคว้าและด าเนินงานวิจัย ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ วิเคราะห์ผล
ด้วยวิธีทางสถิติภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ปราชญ์
ท้องถิ่น) และจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ พร้อมน าเสนอผลการด าเนินงาน 

 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
มาตรฐานผลการเรียนรู้การท าโครงงานหรืองานวิจัย คือ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน

การก าหนดปัญหาและการพัฒนาโจทย์วิจัยได้ สามารถค้นคว้า วิเคราะห์บทความและผลงานวิจัย และ
น าไปใช้ในการออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจได้  สามารถด าเนินการวิจัยบน
พ้ืนฐานจรรยาบรรณการวิจัยและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมกับแผนวิจัย  
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้  

 
๕.๓ ช่วงเวลา  

     ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๓ ถึง ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ ๔ 
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๖๐ 

 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต  ๖  หน่วยกิต 
 
๕.๕ การเตรียมการ  
        หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

ชั้นปีที่ ๑ มีการปูพ้ืนฐานการเกษตรเพ่ือสุขภาวะเพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตรให้กับนักศึกษา
ผ่านรายวิชา อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะขั้นแนะน า  

ชั้นปีที่ ๒ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตามรายวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติการ และมีความรู้และฝึกทักษะงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ชั้นปีที่ ๓  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตามรายวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติการ และมีความรู้ทางด้านสถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตรได้  มีทักษะในการผลิตพืชและ
สัตว์ เขียนและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย ในรายวิชา อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑ และ อจกษ ๓๗๗ 
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑ พร้อมทั้งด าเนินงานวิจัย ในรายวิชา อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ๒ 

ชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาด าเนินงานวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย พร้อมทั้งเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบสัมมนาวิชาการ ในรายวิชา อจกษ ๔๗๗
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ และ อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒ 

 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานรายบุคคลจากการน าเสนอโครงร่างในรายวิชา อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑  และผล
การศึกษาวิจัย ในรายวิชา อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒  รวมทั้งประเมินจากรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทั้งนี้การประเมินผล
รายวิชา อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑ รายวิชา อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ๒ และรายวิชา อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ โดยจ าแนกผลการศึกษา
ออกเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ า 
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๖๑ 

 

หมวดที ่๔. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

๑. มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะ

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
มีทักษะการวิจัย ๑. มีการพัฒนาทักษะการท าวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๔ โดย

นักศึกษาทุกคนต้องท าวิจัยเป็นรายบุคคล และต้องน าเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยในชั้นปีที่ ๓ และน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๔ 

๒. สนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชน 
มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

๑. มีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ชั้นปีที่   
๑-๔ โดยให้สามารถวางแผนและด าเนินธุรกิจได้ 

สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนได้ 

๑. มีกิจกรรมเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านสังคม (Social lab) ทางการเกษตร 
๒. ร่วมท าโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร โดยมุ่งประโยชน์แก่

เกษตรกรและยุวเกษตร 
๓. มีการถอดบทเรียน และจัดการความรู้ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ เช่น การผลิต

พืชอินทรีย์ 
 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐาน  
    อุดมศึกษาแห่งชาติ   (แสดงในภาคผนวก ๓) 
 
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การวัด 
และประเมินผล 

PLO1 ประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ท างานเป็นทีมในการ
ปฏิบัติงานทาง
การเกษตร 

 

ปี ๑:  
- ปฐมนิเทศ ชี้แจง แนะน ากฏ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ปี ๒-๔: 
- ชี้แจงกฏระเบียบของโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 
- แบบประเมินผลการเข้าชั้น
เรียน การสอบ การส่งงาน การ
น าเสนอ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกด้านความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ วินัยในตนเอง ตรงต่อ
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๖๒ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 
 - การจัดท าข้อตกลงของ

รายวิชาเกี่ยวกับความตรงเวลา 
และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 
- มอบหมายงานกลุ่มในรายวิชา 
- การฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
และการฝึกภาคสนามเป็นทีม 
- แนะน าและมอบหมายการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
ปี ๔: 
- การท างานวิจัยด้วย
จรรยาบรรณนักวิจัยในการท า
โครงงานวิจัย 
- ปัจฉิมนิเทศ  เน้นย้ า คุณธรรม 
จริยธรรม ข้อควรปฏิบัติ 
มารยาททางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เวลาและมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักศึกษาใน
ระหว่างภาคการศึกษา 
- แบบประเมินผลการท างาน
เป็นทีม 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลการท างาน
เป็นทีม 
- แบบประเมินผลผลงานทาง
วิชาการ และมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุง 

PLO2 ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เพ่ือสุขภาวะได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

 

ปี ๑:  
- การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  
- การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  
 
ปี ๒-๔:  
- การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  
- การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- การฝึกปฏิบัติภาคสนามใน
แปลงเกษตรของวิทยาเขตและ
เกษตรกร 
- การศึกษาดูงานด้านเกษตร 

 
- การสอบข้อเขียนทั้งปรนัย 
อัตนัย และการสอบย่อย  
 
 
 
 
- การประเมินผลการสอบ
ภาคปฏิบัติ 
- การประเมินรายงานบท
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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๖๓ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 
- การลงชุมชนด้านการเกษตร
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

PLO3 สร้างผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ภายใต้มาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

 
 
 
 
 

ปี ๑ : 
- เรียนรู้กรณีศึกษาเก่ียวกับ
ระบบการผลิตพืชและสัตว์
ปลอดภัย 
ปี ๒ : 
- ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ปฏิบัติการภาคสนาม 
 
ปี ๓ : 
- ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ปฏิบัติการภาคสนาม 
- ผลิตสัตว์อย่างน้อยคนละ 1 
ชนิด 
- ปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
และความปลอดภัยเบื้องต้น 
 
 
 
 
ปี ๔ : 
- ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ปฏิบัติการภาคสนาม 
- ผลิตพืชอย่างน้อยคนละ 1 
ชนิด 
- ผลิตอาหารแปรรูปอย่างน้อย
คนละ 1 ชนิด 

 
- การสอบข้อเขียน 

 
 

1.  
2. - การประเมินรายงานบท

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

3.  
- การประเมินรายงานบท
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
- การประเมินรายงานผลการ
วิเคราะห์ระบบเกษตรในแปลง
เกษตรกรโดยกลุ่มนักศึกษา 
- portfolio การผลผลิตสัตว์
และประเมินระบบเกษตรของ
ตนเอง 
 
- portfolio การผลิตพืชและ
ประเมินระบบเกษตรของ
ตนเอง 
- portfolio การสร้าง
ผลิตภัณฑ์และประเมินความ
ปลอดภัย 

- ประเมินการน าเสนอผลงาน 
PLO4 ปฏิบัติการวิจัยอิสระ

เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงวิจัย
ด้านการเกษตรเพ่ือสุข
ภาวะบนพื้นฐาน
จรรยาบรรณการวิจัย 

 
 

ปี ๑ : 
- แนะน าการเกษตรเพ่ือสุข
ภาวะ 
ปี ๒ : 
- ปฏิบัติการงานวิจัยเชิง
คุณภาพ 

 
- การอภิปรายผล 
 
 
- แบบประเมินผลการน าเสนอ
ผลงาน 
- ข้อสอบข้อเขียน 
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๖๔ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 
 
 
 

- สร้างทักษะการสืบค้นข้อมูล
วิชาการ 
ปี ๓ : 
- ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
- เขียนโครงร่างงานวิจัย  
- ด าเนินงานวิจัย 
 
ปี ๔ : 
- ด าเนินงานวิจัยต่อเนื่อง 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผลงานวิจัย  
- เขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  

 

 
 
- รายงานผลการปฏิบัติการ 
- แบบประเมินผลโครงร่าง
งานวิจัย 
- portfolio การด าเนินงาน
การวิจัย 
  
 
 
- portfolio การด าเนินงาน
การวิจัย (ต่อเนื่อง) 
- แบบประเมินผลเล่มวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

*มีการติดตามโดยใช้ 
portfolio และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักศึกษาใน
ระหว่างภาคการศึกษา 

PLO5 แสดงความเป็น
ผู้ประกอบการทาง
การเกษตร ที่มุ่งเน้น
สินค้าหรือบริการด้าน
การเกษตรเพื่อสุขภาวะ
บนพื้นฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
 

ปี ๑ : 
- การบรรยายหลักการพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์  
- ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการทางการเกษตร 
ปี ๒ : 
- การบรรยาย วิเคราะห์
กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม  
- การเขียนแผนธุรกิจ 
ปี ๓ : 
- ศึกษาดูงาน  
- วางแผนการตลาด 
และน าเสนอ 
- การผลิตสินค้า 
- จัดจ าหน่ายสินค้า  
- สรุปผลการประกอบการและ
น าเสนอ 

1.  
2. - การสอบข้อเขียน 
3. - แบบประเมินผลรายงาน 
4.  
5.  
6.  
7. - การสอบข้อเขียน 

- แบบประเมินแผนธุรกิจ 
8.  

 
9. - portfolio 

- แบบประเมินการน าเสนอ
สินค้าและผลประกอบการ 
*มีการติดตามโดยใช้ 
portfolio และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักศึกษาใน
ระหว่างภาคการศึกษา 
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๖๕ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์การวัด 

และประเมินผล 
ปี ๔ : 
- ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง 
- น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน 
- น าเสนอแผนธุรกิจที่สนใจ
จากสหกิจศึกษา 

 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- portfolio 
- แบบประเมินการน าเสนอผล
การปฏิบัติงานและแผนธุรกิจ 

PLO6 สื่อสารความรู้ทางการ
เกษตร ทั้งในรูปแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

 

ปี ๑-๔ : 
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียน 
- ปฏิบัติการทางภาษา 
- การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ปี ๒ : 
- การลงพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเกษตรกร 
 
 
ปี ๓ : 
- เขียนโครงร่างงานวิจัย  
- น าเสนอโครงร่างงานวิจัยด้วย
วาจา  
ปี ๔ : 
- เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
- น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
สัมมนาวิชาการ  
- การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนใน
สถานประกอบการ 

 
- การสอบ 

 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสาร 
- การประเมินจากสถานการณ์
จ าลอง 
 
- แบบประเมินโครงร่างงานวิจัย 
- แบบประเมินผลการน าเสนอ
ด้วยวาจา 
 
- แบบประเมินรายงานวิจัย 
- แบบประเมินผลสัมมนาด้วย
การน าเสนอด้วยวาจา และ 
ภาคโปสเตอร์ 
- แบบประเมินผลการสื่อสาร
โดยพี่เลี้ยงของสถาน
ประกอบการ 
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๖๖ 

 

หมวดที ่๕. 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษา
เป็นภาคการศึกษา และประเมินเป็นแต้มเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและแต้มเฉลี่ยสะสม 

๑.๑ ผลการศึกษาที่มีล าดับขั้น  
อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Failed) 

๔.๐๐ 
๓.๕๐ 
๓.๐๐ 
๒.๕๐ 
๒.๐๐ 
๑.๕๐ 
๑.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
๑.๒ ผลการศึกษาที่ไม่มีล าดับขั้น  

อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

O 
S 
U 
W 

โดดเด่น (Outstanding) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
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๖๗ 

 

๑.๓  ผลการศึกษาที่ยังไม่มีการประเมินผล  
อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

I 
P 
W 
Au 
X 

รอการประเมินผล (Incomplete) 
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress) 
ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
การศึกษาโดยไม่ได้รับหน่วยกิต (Audit) 
ยังไม่ได้รับการประเมินผล (No report) 

 

๑.๔ การตัดสินผลการศึกษา 

(๑) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า ได้ 
หรือ ผ่าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา 

(๒) สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ า ๐.๐๐ หรือสัญลักษณ์ Uในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้
ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในกรณีให้สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้สัญลักษณ์
ที่มีแต้มประจ าได้ไม่เกิน ๑.๐๐  หรือสัญลักษณ์ S 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๒ ระดับ 

ได้แก่ ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร 
๒.๑ ระดับรายวิชา 

การบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรจะด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาก าหนด
วิธีและเครื่องมือการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(Course-level Learning Outcomes; CLOs) ที่ก าหนดใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ โดยมีวิธีประเมินผล 
ดังนี้ 

๒.๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี ประเภท Multiple Choice Question (MCQ), Short Answer 
Question (SAQ), Modified essay question (MEQ), Oral examination และการสอบภาคปฏิบัติ 
จะมีการจัดท าตารางสัดส่วนข้อสอบ (table of specification) 

๒.๑.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา หรือการประเมินผลงานของ
นักศึกษาจะมีมหารพิจารณาพัฒนาแบบประเมินที่ตรงกับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด มีการอบรม
อาจารย์ผู้ประเมิน และมีการบันทึกคะแนนในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีหลักฐานเพื่อการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้ 
(๑) ประมวลรายวิชาที่มีการระบุเครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผลที่ระบุใน มคอ.๓ 

หรือ มคอ.๔ 
(๒) หลักฐานการวิพากษ์ข้อสอบ (ข้อสอบก่อนและหลังการพิจารณา) 
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๖๘ 

 

(๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนของรายวิชา  
(๔) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา 
(๕) ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วม 

 
๒.๒ ระดับหลักสูตร  

หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ก าหนดให้การสอบเพ่ือปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ผ่านการ
ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบหลักสูตรของโครงการจัดตั้งฯ ซึ่งประกอบไปด้วยการทวนสอบ
ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ การประเมินสมรรถนะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการภาคสนาม 
การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ของทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการฝึกสหกิจศึกษา  
รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 

ดังนั้นหลักฐานเพื่อการทวนสอบระดับหลักสูตร จึงประกอบด้วย 
๒.๒.๑ การสอบความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ สุ่มตรวจหลักฐานการสอบร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่

เปิดสอนตลอดหลักสูตร 
๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ 
๒) หลักฐานการวิพากษ์ข้อสอบ 
๓) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา 

๒.๒.๒ การประเมินสมรรถนะทางปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการภาคสนาม 
๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ 
๒) หลักฐานการวิพากษ์ข้อสอบ 
๓) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา 

๒.๒.๓ การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ของทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการฝึกสห
กิจศึกษา 

๑) คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา  
๒) เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
๓) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

๒.๒.๔ การประเมินโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
๑) คู่มือการด าเนินโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 
๒) เกณฑ์การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
๓) เกณฑ์การประเมินการน าเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ 
๔) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 

๒.๒.๕ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการทวนสอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ 
๑) ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
๒) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (Activity transcript; AT) 
๓) ข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
๔) ข้อมูลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๖๙ 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ถือว่าเรียนส าเร็จปริญญาตรี  หลักสูตรทางวิชาการ ในหลักสูตร วท.บ. 
(เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ต้องสอบผ่านให้ครบตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

       ๑) สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ๒) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๓) ผ่านเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดไว้ส าหรับการส าเร็จการศึกษา 

 

๔. ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ หมวดที่ ๓ การอุทธรณ์ นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องได้ที่งานการศึกษา ส านักสหวิทยาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๑๓ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ   
จ.อ านาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ ๓๗๐๐๐ โทร. ๐๔๕-๕๒๓-๒๑๑ 

ในกรณีผู้เรียนมีความประสงค์ที่จะด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังรูปที่ ๑ โดยภายหลังการประกาศผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษา หากผู้เรียนไม่ยอมรับผล
การศึกษาของตนในรายวิชาใด หรือแต้มเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา สามารถยื่นค าร้องขออุทธรณ์ต่อ
หัวหน้างานบริหารการศึกษา และหัวหน้างานบริหารการศึกษามีหน้าที่จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ
หลักฐาน และพิจารณาผลการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ภายใน ๑๐ วัน หลังการรับค าร้อง หากผลการ
พิจารณาให้คงผลการศึกษาเดิม ให้ด าเนินการแจ้งแก่นักศึกษาภายใน ๓ วันท าการ แต่หากต้องแก้ไขผล
การศึกษา ต้องส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสาขาเกษตรศาสตร์ และพิจารณาให้แล้ วเสร็จ ไม่เกิน ๗ 
วัน และน าผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ เพ่ือ
พิจารณาและรับรอง ไม่เกิน ๑ เดือน หลังจากนั้น ให้นักวิชาการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษา
ได้รับทราบ และแจ้งกองบริหารการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา 
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๗๐ 

 

 
รูปที่ ๑ กระบวนการด าเนินการอทุธรณ์ผลการศึกษาของผู้เรยีน 
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๗๑ 

 

หมวดที ่๖. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศ และเข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทั้งจากกองบริหาร

การศึกษาและกองทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น และการแนะแนวการเป็นครูที่ดี 
๑.๒ อาจารย์ใหม่ทุกคน ผ่านกระบวนการให้ความรู้และแนะน านโยบายของสถาบัน ส่วนงาน ตลอดจน

ในหลักสูตรที่สอน 
๑.๓ ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและ

มอบหมายให้ดูแลนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด 
๑.๔ ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ทุกคนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน 

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และการท างานร่วมกับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เช่น การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การลงพ้ืนที่เพ่ือท างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

๑) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

๒) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

๓) จัดอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ให้ค าแนะน าด้านทักษะการสอน
ประเมินผล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๔) มีระบบจัดการความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การประชุมพัฒนาการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕) มีการจัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา 
๖) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education criteria for Performance Excellence: EdPex) และ การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University 
Network Quality Assurance Criteria at Program Level)  

 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

๑) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  เช่น 
การเข้าร่วมการด าเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ  

๒) สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทุกคน ในการท าวิจัยตามสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

๓) สนับสนุนงบประมาณและค่าตอบแทนให้อาจารย์ทุกคนผลิตผลงานทางวิชาการตามสาขาวิชา
ที่มีความเชี่ยวชาญ 

๔) สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๗๒ 

 

หมวดที ่๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑. การก ากับมาตรฐาน  

๑.๑ ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา 
(Criteria for Educational Performance Excellence; EdPEx) และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance Criteria at Program Level; AUN-QA) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑.๒ มีการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด 
๑) มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจ าทุกเดือน เพ่ือวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินการ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
EdPEx  

๒) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ตามกรอบ มคอ. ๗ และรายงาน
ความก้าวหน้าประจ าปี ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

๒. บัณฑิต 
๒.๑ หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า  
๒.๒ หลักสูตรมีการติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูล

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกปี 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด 
หลักสูตรท าการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีและแจ้งผลการ

ส ารวจเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลักสูตรก าหนดว่าบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี
ระดับคะแนนความพึงพอใจ ดังตารางในข้อ ๗ 

 
 

๓. นักศึกษา 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และ

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 
๓.๑ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือผล

คะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทั้งด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกายและจิต มีการ
ก าหนดเกณฑ์รับเข้าท่ีโปร่งใสชัดเจน 
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๗๓ 

 

๓.๒ หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
(๑) หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 

๒๑ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเรียน
อย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 

(๒) หลักสูตรมีกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาที่สามารถให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาทุกคนที่เรียนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนประจ าแต่ละหัวข้อ
ตามแผนการสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนที่เรียนในหัวข้อนั้นๆ โดยมีหน้าที่ดูแลและ
เป็นที่ปรึกษาในระหว่างภาคการศึกษานั้น แนะน าทางวิชาการ ก ากับ ติดตามการทดลองตามบท
ปฏิบัติการ ตรวจรายงานบทปฏิบัติการและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้นักศึกษาปรับปรุงรายงานบท
ปฏิบัติการให้สมบูรณ์ได ้

 (๓) หลักสูตรมีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคนตั้งแต่แรกเข้า โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่าน
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

(๔) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไป ผลการประเมิน หรือวินัยนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือยื่นเรื่องตามประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรับทราบ ตามระบบผ่านหน่วยงานให้
คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค า
วินิจฉัยของ คณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด 
๑) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระดับ ๕ 

 
๔. อาจารย ์

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมี

คุณสมบัติ ตรงตามคุณวุฒิที่ก าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยการประเมิน
จากการสอบสัมภาษณ์ และน าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่างๆ ตามที่ 
คณะกรรมการสอบเพื่อรับอาจารย์ใหม่ก าหนดขึ้น  
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๗๔ 

 

๔.๒ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ มุ่ ง ให้ เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา

นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานจริง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชาเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบเชิญเป็นอาจารย์ 
พิเศษซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในรายวิชานั้นๆ โดยหลักสูตรได้ก าหนด
นโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ดังนี้ 

(๑) ไม่มีอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ อ่ืนในสังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรู้และหรือประสบการณ์ตรงกับการสอนหัวข้อนั้น 

(๒) เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น 

(๓) เป็นการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ซึ่งจ าเป็นต้องมีอาจารย์พิเศษที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ใน
หน่วยงานนั้นๆร่วมท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ส าหรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษจัดท าโดยการเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย 
๔.๓ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
๔.๔ การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์) 
 
ตัวบ่งชี้/ตัววัด 

๑) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการจัดตั้งวิทยา
เขตอ านาจเจริญ 

๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 

๓) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพใน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ ด้านหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรทุกๆ ๕ ปี ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร

เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและโครงการจัดตั้งฯ 

๕.๒ ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย์ประจ า
วิชาทุกท่านจะต้องจัดท าแผนการสอนในหัวข้อของตนที่รับผิดชอบตาม มคอ. ๓ มีการติดตามประเมินผล
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๗๕ 

 

การปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ตาม มคอ.๕ และน าผลการประเมินดังกล่าวมา
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์รวมถึงการพัฒนาด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 

๕.๓ มีการจัดงบประมาณเพ่ือเข้าร่วมอบรม สัมมนา การผลิตต ารา เอกสารประกอบการสอน การวิจัย 
บทความทางวิชาการ และจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้มีประสบการณ์
ในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับ
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๕.๔ หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด 
๑) ในแต่ละปีการศึกษาจะหลักสูตรมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  โดยการ

ประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
การประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม (มคอ.
๔) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

๖) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

๑) การบริหารงบประมาณ 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ง

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต าราและครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับห้องสมุด 
จัดสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับห้องเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
และวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

๒) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ในการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งชั่วโมง 

บรรยายและปฏิบัติการ ใช้สถานที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ส่วน
รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ 
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๗๖ 

 

ใช้สถานที่ และทรัพยากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
อ านาจเจริญ และ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

ส าหรับความพร้อมด้านต ารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษา โดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่าง 
เพียงพอ  

๓) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับห้องสมุดและฐานข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ โดยความรับผิดชอบของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการชี้แนะเพ่ือเข้าถึงหนังสือ ต าราและเอกสารวิชาการที่สามารถค้นคว้าเพ่ือ 
ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

๔) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีการจัดเจ้าหน้าที่ และบรรณารักษ์ห้องสมุด รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์ใน 

รายวิชาเพ่ือจัดหา เอกสาร หนังสือ ต ารา ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร มีเจ้าหน้าที่ด้าน 
โสตทัศนูปกรณ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนใน 
ห้องเรียนของรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร และ ด าเนินการด้านฐานข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และให้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษา 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเกษตร ท าหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมีในการเรียนการสอน 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด  
๑) หลักสูตรมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ระดับคะแนน ๔-๕ (จาก ๕ ระดับ) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้บังคับ ๑๒ ข้อ คือ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลัก
ของการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตารางที่ ๑) และหลักสูตรได้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ๑๐ ข้อ (ตารางที่ ๒) ดังนี้ 
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๗๗ 

 

ตารางที่ ๑ ตัวบ่งชี้บังคบัที่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว   

      ✓ ✓ ✓ ✓ 

๘. อาจารย์ใหม่     ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ  ๑ ครั้ง 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   ✓ ✓ 
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๗๘ 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    ✓ 

หมายเหตุ:  - ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕ มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ  

  - ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๒ ในแต่ละปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อยสองปีการศึกษาต่อเนื่องกัน
ก่อนการรับรอง   
 

ตารางท่ี ๒ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่หลักสูตรก าหนด 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๓. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๔ ปีละ ๑ ครั้ง 

   ✓ ✓ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษอย่างน้อย ๑ ด้าน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัย    ✓ ✓ 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

    ✓ 

๗. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
วงรอบของหลักสูตร 

    ✓ 

๘. อัตราการได้งานท าของบัณฑิต/ศึกษาต่อ ใน ๖ เดือน 
หลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

    ✓ 

๙. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการเกษตร 

    ✓ 

๑๐. ร้อยละ ๓๐ ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตร 

    ✓ 
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๗๙ 

 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

ผ่านในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน  
ทั้งตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ (ตารางที่ ๑) และข้อ ๑-๑๐ (ตารางท่ี ๒) 

ผ่านในระดับดี ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ (ตารางท่ี ๑) ผ่านครบทุกข้อ  
และข้อ ๑-๑๐ (ตารางท่ี ๒) ผ่านไม่น้อยกว่า   ร้อยละ ๘๐ 

ผ่านในระดับพอใช้ ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ (ตารางท่ี ๑) ผ่านครบทุกข้อ  
และข้อ ๑-๑๐ (ตารางท่ี ๒) ผ่านไม่น้อยกว่า   ร้อยละ ๗๐ 

ไม่ผ่าน ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ (ตารางท่ี ๑) ผ่านครบทุกข้อ  
และข้อ ๑-๑๐ (ตารางท่ี ๒) ผ่านไม่น้อยกว่า   ร้อยละ ๖๐ 

 

หมวดที ่๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

๑) จัดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนและวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชาด้วยระบบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

๒) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวม ประกอบกับผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
จากการท าข้อสอบ รายงาน หรือชิ้นงานของนักศึกษา เพ่ือประเมินความเข้าใจใน เนื้อหาที่สอน และ/
หรือ มีทักษะความสามารถตามที่ได้ฝึกปฏิบัติ โดยน าข้อมูลเหล่านี้เข้าที่ประชุม หลักสูตรฯ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลักสูตรฯได้มีการจัดให้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาโดยนักศึกษา ทั้งในด้าน
ทักษะการสอน การใช้สื่อการสอน และความตรงต่อเวลา โดยส่งผลการประเมินต่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือร่วมวิเคราะห์ หาแนวทางพัฒนากลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย  
๒.๒ ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
๒.๓ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน 

อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๑ คน 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๘๐ 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ด าเนินการจากการรวบรวมข้อมูลจาก 

การประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลจาก มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ ซึ่ง
ท าให้ทราบ ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาสามารถ ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที (การปรับปรุงย่อย) ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น ท าทุก ๕ ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและท้องถิ่น 
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๘๑ 

 

ภาคผนวกแสดงในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล  (MU Degree Profile) 
ภาคผนวก ๒   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
      (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึง    
     ประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชัน้ปี 

ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)  
ระดับ ๒ (ปริญญาตรี) 

ภาคผนวก ๔   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่ 
      รายวชิา (Curriculum Mapping) 
      (แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M) 
๔.๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
      หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      (แสดงด้วยสัญญลักษณ์  ● ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง) 

ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
พิเศษ 

ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข้อบังคับเก่ียวกับการศึกษาของส่วน
งาน 

ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน  

ภาคผนวก ๙ เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) 
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๘๒ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 

แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตรมหาวิทยาลัยมหดิล  (MU Degree Profile) 
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๘๓ 

 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑. ชื่อหลักสูตร 
   (ภาษาไทย)         หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   (ภาษาอังกฤษ)     Bachelor of Science Program in Agriculture 
๒. ชื่อปริญญา 
  (ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรบัณทิต (เกษตรศาสตร์) 
          (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Science (Agriculture) 
ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จ านวนหน่วยกิต   ๑๓๕ หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบหลักสูตร  ๔ ปี 
สถานภาพของหลักสูตรและก าหนด 
การเปิดสอน 

 ๑. หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

การให้ปริญญา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
สถาบันผู้ประสาทปริญญา  
(ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน  ไม่มี 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์  
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมายของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และมีความรู้และทักษะทางการเกษตร ที่
สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือ พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมี
แนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยยึดหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ดังอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็นงาน ชาญ
วิชา พัฒนาการเกษตรเพื่อสุขภาวะ” 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ 
ดังนี้   

๑. มีความรู้แจ้งและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการเกษตรในการผลิตพืชและสัตว์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบ
นิเวศเกษตร 

๒. มีความรู้ลึกในการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามสภาพระบบนิเวศเกษตร 
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๘๔ 

 

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
๓. เขียนแผนธุรกิจทางการเกษตรและประกอบการธุรกิจสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้ 
๔. สื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลและชุมชนได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทพ้ืนที่ 
๕.  ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติ ง าน ได้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ

สังคม 
๗. ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท

และหน้าที่ 
๘. มีความรู้กว้างและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร    
Distinctive Features 

ผลิตบุคลากรทางการเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรบนพ้ืนฐานของทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีทักษะการวิจัย  และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาวะได้ 

ระบบการศึกษา แบบหน่วยกิตทวิภาค  
 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได้ ๑. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย  
๒. งานราชการ เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นัก

ปฏิบัติการทางการเกษตร นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย นักส่งเสริม
การเกษตร และ นักวิชาการสัตวบาล 

๓. งานเอกชน เช่น นักวิชาการเกษตร พนักงานฝ่ายผลิต พนักงาน
ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางการเกษตร 
พนักงานส่งเสริมการขาย และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 

๔. งานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานส่งเสริม (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร) พนักงานสัตวบาล  

๕. งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น นักวิชาการเกษตร 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อปริญญาโทจนถึงระดับปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศ 
เช่น เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ และครุศาสตร์  
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๘๕ 

 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหาร
หลักสูตร 

 

ปรัชญาการศึกษา ความยั่งยืนของการเกษตรมาจากสุขภาพที่ดีของเกษตรกร 
ความปลอดภัยของผลผลิตทางเกษตร และความสมดุลของระบบ
นิเวศเกษตร ภายใต้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษา 
(Educational Philosophy) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัด
การศึกษาที่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน (Outcome-based 
Education) เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Learning Centered 
Education) และ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะทางการเกษตร 
สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือ พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมี
แนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ดังอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร คือ “เป็นงาน ชาญวิชา 
พัฒนาการเกษตรเพื่อสุขภาวะ” 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน   

๑. จัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
โดยจัดล าดับจากง่ายไปสู่ระดับที่ซับซ้อน และบูรณาการตลอด
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในแต่ละช่วงเวลาของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงตามบริบทของ
ภาคการเกษตร 

๒. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลและปรัชญาการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วย Outcome-based 
Education, Learning Centered Education และ 
Constructivism 

๓. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้จาก
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการภาคสนาม  ปฏิบัติการทาง
สังคม  การศึกษาดูงาน และการเป็นผู้ประกอบการ 

๔. นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้/ทักษะในการฝึกประสบการณ์
ทางการเกษตรในสถานประกอบการจริง 

๕. นักศึกษาได้ปฏิบัติการวิจัยอิสระเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเชิงวิจัยด้าน
การเกษตรเพื่อสุขภาวะบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณการวิจัย 
ตลอดจนการน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบวาจา
และโปสเตอร์   
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๘๖ 

 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยสร้างเครื่องมือวัดที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในรูปแบบ Formative เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าและพัฒนานักศึกษา และ Summative เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลดังนี้ 
๑. การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ วัดและประเมินผลจากการ

สอบ Multiple Choice Question (MCQ), Short Answer 
Question (SAQ), Modified essay question (MEQ), Oral 
examination รายงานการศึกษาค้นคว้า 

๒. การประเมินผลการเรียนรู้การปฏิบัติ วัดและประเมินผลจากแบบ
ประเมินทักษะในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การสอบปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  และรายงานการปฏิบัติงาน 

๓. การประเมินผลการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา
ทางการเกษตร วัดและประเมินผลจากแบบประเมินโครงร่าง
งานวิจัย แบบประเมินรายงานความก้าวหน้างานวิจัย และแบบ
ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๔. การประเมินผลความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรวัดและ
ประเมินผลจากแบบประเมินแผนธุรกิจ ผลประกอบการ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และแฟ้มสะสม
ผลงาน 

๕. การประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการ
น าเสนอในชั้นเรียน ผลงานวิจัย แผนธุรกิจและผลประกอบการ 
ผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง วัดและประเมินผล
จากแบบประเมินการน าเสนอผลงาน 

๖. การประเมินการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง วัดและ
ประเมินผลจากแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังใน
รายวิชาที่เป็น Mastery/Assessment 

๗. การประเมินผลด้านจริยธรรม จิตสาธารณะ และการท างานเป็น
ทีม วัดและประเมินผลจากแบบสังเกตการประพฤติตน และแบบ
ประเมินการท างานกลุ่มโดยตนเอง สมาชิกกลุ่ม และอาจารย์ 

สมรรถะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของ
หลักสูตร 

 

Generic Competences ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

๒. คิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม (Decision 
making) 

๓. แก้ไขปัญหาได้ (Problem solving) 
๔. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking)  
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๘๗ 

 

๕. เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 
๖. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork skill) 
๗. สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Communication skill) 
๘. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ

เหมาะสม (IT skill) 
๙. ใช้เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติได้ (Numerical and statistical 

skill) 
Subject-specific Competences  Knowledge:  

๑. อธิบายความรู้พื้นฐานด้านการผลิตพืช ผลิตสัตว์ ปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร ฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
เชื่อมโยงสู่สุขภาวะทางการเกษตรได้ 

๒. อธิบายหลักการการตลาดและแผนธุรกิจได้ 
Applications: 
๓. ผลิตพืช สัตว ์และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๔. ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทาง

การเกษตรได้ 
๕. ประเมินความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตร 
๖. เขียนแผนธุรกิจ และประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย

ได้  
Professionalism: 
๗. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาทางการเกษตร

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต* 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาจะ
สามารถ 

PLO1 
ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และท างานเป็นทีมในการ
ปฏิบัติงานทางการเกษตร 

๑.๑) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

๑.๒) ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓) ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท

และหน้าที่ 
๑.๔) ผลิตผลงานโดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
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๘๘ 

 

PLO2 
ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสุข
ภาวะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.๑) อธิบายหลักการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตพืช
เพ่ือสุขภาวะได้  

๒.๒) อธิบายหลักการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์
เพ่ือสุขภาวะได้ 

๒.๓) ประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 

PLO3 
สร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรภายใต้มาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

๓.๑) ส ารวจและประเมินความพร้อมของปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรได้ 

๓.๒) ประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตร และวางแผนการผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย 

๓.๓) ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้
อย่างน้อย ๓ ชนิด โดยเลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ
อุปกรณ์ภาคสนามทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๓.๔) เลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
๓.๕)  สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือ

วินิจฉัยและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ 
๓.๖) ประเมินความปลอดภัยของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ 

PLO4  
ปฏิบัติการวิจัยอิสระเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเชิงวิจัยด้านการเกษตรเพื่อ
สุขภาวะบนพื้นฐานจรรยาบรรณ
การวิจัย 

๔.๑) คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการก าหนดปัญหาและการพัฒนาโจทย์
วิจัยได้ 

๔.๒) ค้นคว้า วิเคราะห์บทความและผลงานวิจัย และน าไปใช้ในการ
ออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจได้ 

๔.๓) ด าเนินการวิจัย และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
เหมาะสมกับแผนวิจัย 

๔.๔) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคเชิง
ตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๔.๕) ปฏิบัติการวิจัยบนพื้นฐานจรรยาบรรณการวิจัย 
PLO5  
แสดงความเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร ที่มุ่งเน้นสินค้าหรือ
บริการด้านการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ
บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

๕.๑) อธิบายหลักการการตลาดและแผนธุรกิจทางการเกษตรได้ 
๕.๒) เขียนแผนธุรกิจทางการเกษตรอย่างน้อย ๑ แผน 
๕.๓) วางแผนการตลาดสินค้าทางการเกษตรอย่างน้อย ๑ ชนิด 
๕.๔) สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างน้อย ๑ ชนิด 
๕.๕) จ าหน่าย โดยใช้ช่องทางหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้บน

พ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการทาง
การเกษตร 

๕.๖) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง (สหกิจศึกษา) ด้าน
การเกษตร และน ามาเสนอแผนธุรกิจที่สนใจเพิ่มเติมได้ 
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๘๙ 

 

PLO6  
สื่อสารความรู้ทางการเกษตร ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

๖.๑) สื่อสารโดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ
ทั้งด้วยวาจาและโปสเตอร์ 

๖.๒) เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๖.๓) แลกเปลี่ยนข้อมูล น าเสนอ และแสดงความคิดเห็น ได้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในชั้นเรียน เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย  
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๓  ผลลัพธ์การเรียนรู้รายช้ันปี 
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ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 
(SubPLOs)   
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
 

PLOs SubPLOs 
PLO1 
ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และท างานเป็นทีมในการ
ปฏิบัติงานทางการเกษตร 

๑.๑) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

๑.๒) ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓) ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท

และหน้าที่ 
๑.๔) ผลิตผลงานโดยไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

PLO2 
ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสุข
ภาวะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒.๑) อธิบายหลักการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตพืช
เพ่ือสุขภาวะได้  

๒.๒) อธิบายหลักการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์
เพ่ือสุขภาวะได้ 

๒.๓) ประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 

PLO3 
สร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรภายใต้มาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

๓.๑) ส ารวจและประเมินความพร้อมของปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรได้ 

๓.๒) ประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตร และวางแผนการผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย 

๓.๓) ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้
อย่างน้อย ๓ ชนิด โดยเลือกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ
อุปกรณ์ภาคสนามทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๓.๔) เลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม 
๓.๕)  สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือ

วินิจฉัยและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ 
๓.๖) ประเมินความปลอดภัยของผลผลิต และผลิตภัณฑ์ได้ 

PLO4  
ปฏิบัติการวิจัยอิสระเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเชิงวิจัยด้านการเกษตรเพื่อ
สุขภาวะบนพื้นฐานจรรยาบรรณ
การวิจัย 

๔.๑) คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการก าหนดปัญหาและการพัฒนาโจทย์
วิจัยได้ 

๔.๒) ค้นคว้า วิเคราะห์บทความและผลงานวิจัย และน าไปใช้ในการ
ออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อที่สนใจได้ 

๔.๓) ด าเนินการวิจัย และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
เหมาะสมกับแผนวิจัย 

๔.๔) วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคเชิง
ตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๔.๕) ปฏิบัติการวิจัยบนพื้นฐานจรรยาบรรณการวิจัย 
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๙๒ 

 

PLOs SubPLOs 
PLO5  
แสดงความเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร ที่มุ่งเน้นสินค้าหรือ
บริการด้านการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ
บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

๕.๑) อธิบายหลักการการตลาดและแผนธุรกิจได้ 
๕.๒) เขียนแผนธุรกิจทางการเกษตรได้ 
๕.๓) วางแผนการตลาดได้ 
๕.๔) สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยได้  
๕.๕) จ าหน่าย โดยใช้ช่องทางหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้บน

พ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบการทาง
การเกษตร 

๕.๖) ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง (สหกิจศึกษา) ด้าน
การเกษตร และน ามาเสนอแผนธุรกิจที่สนใจเพิ่มเติมได้ 

PLO6  
สื่อสารความรู้ทางการเกษตร ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

๖.๑) สื่อสารโดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ
ทั้งด้วยวาจาและโปสเตอร์ 

๖.๒) เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๖.๓) แลกเปลี่ยนข้อมูล น าเสนอ และแสดงความคิดเห็น ได้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในชั้นเรียน เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน  

 
 
 

 

 

ตารางภาคผนวก  ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

Program Learning Outcome /  
4 Graduate Attributes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

T-shaped Breathe & Depth – รู้แจ้ง รู้จริงทั้ง
ด้านกว้างและด้านลึก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ 
สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 

 
✓ ✓ ✓ 

 
✓ 

Socially Contributing - มีจิตสาธารณะ 
สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 

✓ 
  

✓ ✓ 
 

Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าท า 
กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
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๙๓ 

 

ตารางภาคผนวก  ๒.๓  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
๑  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ตรงต่อเวลา และอธิบาย

หลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชและสัตว์ปลอดภัยได้ อธิบาย
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้  

๒   ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการจัดตั้งฯ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย อธิบายหลักการพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงสู่สุขภาวะทางการเกษตรได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในบริบท
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ๑ ชนิด และเขียนแผนธุรกิจได้ 

๓ ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตผลผลิตปลอดภัยได้ ผลิตสัตว์ได้ ๑ ชนิด ประเมินคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลผลิตเกษตรได้ ประเมินความยั่งยืนของระบบนิเวศเกษตรได้ พัฒนา
โจทย์วิจัย   ค้นคว้าหาความรู้ เขียนโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอได้ ด าเนินงานวิจัยโดยใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  วางแผนการตลาด ผลิตสินค้า และจ าหน่ายได้ 

๔ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลิตผลงานโดยไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อ่ืน เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบการ ผลิตพืชได้ ๑ ชนิด ผลิตอาหารแปรรูปได้ 
1 ชนิด  และวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติได้อย่างถูกต้อง สื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
และการสัมมนาวิชาการทั้งด้วยวาจาและโปสเตอร์ได้ ผ่านการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริงด้านการเกษตร ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการได้ และ
เขียนแผนธุรกิจที่สนใจจากการฝึกสหกิจศึกษาได้ 
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๙๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ๓ 

 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

(มคอ.) 
 

⮚ PLOs กับ มคอ.  ระดับ ๒  (ปริญญาตรี) 
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๙๕ 

 

ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.ระดับ ๒ 
 

*ระบวุ่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ 
มคอ.ระดับ ๒     

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม       

๑.๑  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๑.๒  มีวินัย เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

✓ 
   

✓ 
 

๑.๓ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 

✓ 
  

✓ ✓ ✓ 

๑.๔  ตระหนักในบทบาทและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้       

๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฎี
และหลักการที่ส าคัญในวิทยาศาสตร์
การเกษตร พร้อมทั้งความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 

 ✓ ✓    

๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย 

   ✓   

๒.๓ มีความรู้และความเข้าใจเชิงสุขภาวะ
และบริบทท้องถิ่น  

 ✓ ✓ ✓  ✓ 

๒.๔ มีทักษะและความรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปัญญา       

๓.๑ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาได้ 

 ✓ ✓ ✓ ✓  

๓.๒ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ   ✓ ✓ ✓  

๓.๓ สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและ
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ✓ ✓ ✓ ✓  

๓.๔ สามารถใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
และ/หรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ 

   ✓   

ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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๙๖ 

 

*ระบวุ่าหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ 
มคอ.ระดับ ๒     

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

๔.๑ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้ 

✓     ✓ 

๔.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

✓   ✓ ✓ ✓ 

๔.๓ มีมารยาททางสังคมที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ได้ 

✓    ✓ ✓ 

ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      

๕.๑ สามารถใช้เทคนิคทางการค านวณ
หรือการประยุกต์ใช้ทางสถิติในการ
ประมวลผลข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

   ✓ ✓  

๕.๒ สามารถสื่อสารทั้ง การพูด การฟัง 
และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   ✓ ✓ ✓ 

๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

    ✓ ✓ 
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๙๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ๔ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 

๔.๑  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M) 

๔.๒  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์  • ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง) 
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๙๘ 

 

ตารางภาคผนวก ๔.๑  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงด้วยสัญลักษณ์ I, R, P, M 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

รายวิชาชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น        
มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์ 

๓ (๓-๐-๖) I     I 

xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๑                ๒ (x-x-x) I      
วทคม ๑๑๔ เคมีทั่วไป   ๓ (๓-๐-๖)  I     
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)  I  I   
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๐)  P     
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑    ๒ (๒-๐-๔)  I     
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕)      I 
อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) I I  I   
รายวิชาชั้นปีที่ ๑ ภาคปลาย        
xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๒ ๒ (x-x-x) I      
xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๓                  ๓ (x-x-x) I      
วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                        ๒ (๑-๒-๓) I      
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒   ๑ (๐-๓-๐)  P     
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)  I     
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕)      I 

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)      I 
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  I   I  
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ (๓-๐-๖)  I     

 รายวิชาชั้นปีที่ ๒ ภาคต้น        
อจกษ ๒๐๖ ฟิสิกส์และเครื่องจักรกล
การเกษตร 
 

๓ (๒-๓-๕) I I P    

อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุง
พันธุ์ 

๓ (๒-๓-๕) I I P I   

อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทาน
ทางการเกษตร 

๓ (๒-๓-๕) I I P    

อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน       ๓ (๒-๓-๕) I I P I   
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๙๙ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

อจกษ ๒๕๓ การส่งเสริมการเกษตรและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ (๒-๓-๕) I P  I I P 

อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตรเบื้องต้น         

๒ (๑-๓-๓)  I R   R,P P 

รายวิชาชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย        
อจกษ ๒๐๗ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร    ๓ (๒-๓-๕) R R P I   
อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และ
สรีรวิทยาพืช 

๓ (๒-๓-๕) R R P I   

อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๕) R R P I   

อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว์ ๓ (๒-๓-๕) R R P I   
อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล   ๑ (๑-๐-๒) R R     
อจวอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   ๓ (๓-๐-๖) R     R 
รายวิชาชั้นปีที่ ๓ ภาคต้น        
อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและ
การเขียนงานวิจัย  

๓ (๒-๒-๕) R     R,P 

อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุข
ภาวะ      

๓ (๒-๓-๕) R R,P P    

อจกษ ๓๕๑ ความหลากหลายทาง
ทรัพยากรพืชและการประยุกต์ใช้สมุนไพร
เพ่ือการเกษตร  

๓ (๒-๓-๕) R R,P P    

อจกษ ๓๗๕ สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร    

๓ (๒-๓-๕) R R,P  R,P   

อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑        ๑ (๐-๓-๑) P   P  P 
อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี๑   ๒ (๐-๖-๒) P   P  P 
รายวิชาชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย        
อจกษ ๓๐๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) R R,P P    
อจกษ ๓๑๕ การจัดการหลังการเก็บเก่ียว
ของพืช    

๓ (๒-๓-๕) R R,P P    

อจกษ ๓๒๔ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
เลี้ยง               

๓ (๒-๓-๕) R R,P P    

อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ     ๓ (๒-๓-๕) R M M  P  
อจกษ ๓๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจทาง
การเกษตร 

๓ (๑-๖-๔) R    M R,P 

อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี๒   ๒ (๐-๖-๒) P   R,P  R,P 
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๑๐๐ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

รายวิชาชั้นปีที่ ๔ ภาคต้น        
อจกษ ๔๓๒ เกษตรปราดเปรื่อง ๓ (๒-๓-๕) R,P M R,P    
อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ      ๓ (๒-๓-๕) R M M    
อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผล
ทางการเกษตร      

๓ (๒-๓-๕) R M M    

อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี๓ ๒ (๐-๖-๒) M   M  M 
รายวิชาชั้นปีที่ ๔ ภาคปลาย        
อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ 

๖ (๐-๓๖-
๖) 

M  M  M M 

อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒         ๑ (๑-๐-๒) M   M  M 
Program Assessment        
Portfolio    A A A  

I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       
P  =  PLO is Practiced and Assessed           M  = Level of Mastery is Assessed  
 
รายวิชาเอกเลือก       

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

รายวิชาเอกเลือก        
อจกษ ๒๐๘ เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือ
การเกษตร       

๓ (๒-๓-๕) R R,P  R   

อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓ (๒-๓-๕) R R,P P    
อจกษ ๒๖๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุ
พืชพรรณ    

๓ (๒-๓-๕) R R,P   I R 

อจกษ ๓๒๖ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์          ๓ (๒-๓-๕) R R,P P R   
อจกษ ๓๕๒ อาหารเพ่ือสุขภาพ ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๓๖๓ การจัดดอกไม้และการตกแต่ง
สถานที่ 

๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  

อจกษ ๓๖๔ การผลิตเห็ดและการ
จัดการ              

๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  

อจกษ ๓๖๕ การปลูกพืชไร้ดิน        ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๓๖๖ การออกแบบจัดสวนในภาชนะ  ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๓๖๗ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๓๖๘ การผลิตไม้อวบน้ า  ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
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๑๐๑ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ
จัดการ            

๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  

อจกษ ๔๒๓ การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองอย่างยั่งยืน   

๓ (๓-๐-๖) R R,P   R  

อจกษ ๔๔๔ การผลิตพืชอินทรีย์ ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๔๖๓ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   ๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  
อจกษ ๔๖๔ การขยายพันธุ์พืชและการ
จัดการสถานเพาะช า   

๓ (๒-๓-๕) R R,P P  R  

อจกษ ๔๗๘ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ืองานวิจัย   

๓ (๓-๐-๖) R R,P  P   

อจกษ ๔๖๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตรเพื่อสุขภาวะ 

๓ (๒-๓-๕) R R,P P    
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๑๑๔ 

 

ตารางภาคผนวก ๔.๒  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
แสดงด้วยสัญลักษณ์   •  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖)   • • 
   • 

 
   • • 

  
  

xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๑                ๒ (x-x-x)   • • 
   

  
   

 • 
  

  

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)   • • 
   

   
  

 • 
  •  

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕)    • 
   

   
   • 

  •  

xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๒ ๒ (x-x-x)   • • 
   

  
   

 • 
  

  

xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ๓                  ๓ (x-x-x)   • • 
   

  
   

 • 
  

  

วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนนัทนาการ                        ๒ (๑-๒-๓)  • 
 • 

  
 • 

  
   • 

   
 

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)    • 
   

   
   • 

  •  

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)    • 
  •   

    • 
   

 

อจวอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ๓ (๓-๐-๖)    • 
   

   
   • 

  •  
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๑๑๕ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
งานวิจัย  

๓ (๒-๒-๕) 
   • 

   
   

   • 
  •  

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)                     

วทคม ๑๑๔ เคมีทั่วไป   ๓ (๓-๐-๖)    • • 
     

   • 
 

  
 

วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)    • • 
     

   • 
 • 

 
 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๐)    • 
   • 

    
 • 

  
  

วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาท่ัวไป ๑    ๒ (๒-๐-๔)    • • 
     

   • 
   

 

วทชว ๑๐๔ ปฏิบตัิการหลักชีววิทยา ๒   ๑ (๐-๓-๐)    • 
   • 

    
 • 

  
  

วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)    • • 
     

   • 
   

 

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔)    • • 
     

   • 
 • 

 
 

อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื่อสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒)    • •         •     

อจกษ ๒๐๖ ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร  ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  • 

  
  

 • 
 •   

อจกษ ๒๐๗ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร    ๓ (๒-๓-๕)  •  • •   •      •  •   

อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช ๓ (๒-๓-๕)    • •   •      •     
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๑๑๖ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช   ๓ (๒-๓-๕)    • •   •      •     

อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ ์ ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  • 

  
  

 • 
 •   

อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตรส์ัตว ์ ๓ (๒-๓-๕)    • •   • •     •  •   

อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
 

   
 • 

 •   

อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล   ๑ (๑-๐-๒)    • •         •     

อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน       ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • •   
 • 

 •   

อจกษ ๒๕๓ การส่งเสรมิการเกษตรและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓ (๒-๓-๕) 
•  • • • •  • • •   • • • 

 • • 

อจกษ ๓๐๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
  

 •  • 
 

   

อจกษ ๓๒๔ กายวิภาคและสรรีวทิยาสัตว์เลี้ยง               ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  • 

  
  

 • 
  

  

อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพื่อสุขภาวะ     ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 • • •    

 •     

อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพื่อสุขภาวะ      ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 • • •    

 • 
 

   

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ)                     
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๑๑๗ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกจิทางการเกษตร
เบื้องต้น         

๒ (๑-๓-๓)  
   • • 

 
 • 

 
    • 

 
 •  

อจกษ ๓๑๕ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืช    ๓ (๒-๓-๕)    • •   •      •  •   

อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ      ๓ (๒-๓-๕)    • •  • •  •    •     

อจกษ ๓๕๑ ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชและการ
ประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อการเกษตร  

๓ (๒-๓-๕)  
  • • 

 • • • 
 

  
 • 

  
  

อจกษ ๓๖๒ ผู้ประกอบการธุรกจิทางการเกษตร ๓ (๑-๖-๔) • •  • •   •  •    •  • •  

อจกษ ๓๗๕ สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร    ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  • 

 
    • 

 •   

อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑         ๑ (๐-๓-๑) • 
 • • 

 • 
 • • • • • • • • 

 •  

อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑   ๒ (๐-๖-๒) • 
 • • 

 •  • • • • • 
 •   •  

อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒   ๒ (๐-๖-๒) • 
 • • 

 •  • • • • • 
 •  • • • 

อจกษ ๔๓๒ เกษตรปราดเปรื่อง ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  •   

  
 • 

  
  

อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทาง
การเกษตร      

๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 
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๑๑๘ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร ์
๖ (๐-๓๖-
๖) • • • •    •   • • • • •  • • 

อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒         ๑ (๑-๐-๒) •  • •  •  • • • • • • • •  • • 

อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ ๒ (๐-๖-๒) •  • •  •  • • • • •  •  • • • 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลอืก)                     

อจกษ ๒๐๘ เทคโนโลยีดเีอ็นเอเพือ่การเกษตร       ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  •     

 • 
 

   

อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พืช ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 •   
  

 • 
 •   

อจกษ ๒๖๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ    ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 

 
   

อจกษ ๓๒๖ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว ์         ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 

 
   

อจกษ ๓๕๒ อาหารเพื่อสุขภาพ ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 

 
   

อจกษ ๓๖๓ การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานท่ี ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 

 •   

อจกษ ๓๖๔ การผลิตเห็ดและการจัดการ              ๓ (๒-๓-๕)    • • 
  •   

  
 • 

 •   

อจกษ ๓๖๕ การปลูกพืชไร้ดิน        ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 •   
  

 • 
 •   

อจกษ ๓๖๖ การออกแบบจัดสวนในภาชนะ  ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • • 
 

  
 • 
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๑๑๙ 

 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
  

คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

อจกษ ๓๖๗ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม ้ ๓ (๒-๓-๕)  
  • • 

 
 •   

  
 • 

 
   

อจกษ ๓๖๘ การผลิตไม้อวบน้ า ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
  

  
 • 

 
   

อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและการจัดการ            ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
 

   
 • 

 
   

อจกษ ๔๒๓ การจัดการการผลิตสตัว์เคี้ยวเอื้องอย่าง
ยั่งยืน   

๓ (๓-๐-๖)    • • 
 

  •    
 • 

 
   

อจกษ ๔๔๔ การผลิตพืชอินทรีย ์ ๓ (๒-๓-๕)  • 
 • • 

 • •     
 • 

 
   

อจกษ ๔๖๓ การผลิตไมด้อกไม้ประดับ   ๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
 

   
 • 

 
   

อจกษ ๔๖๔ การขยายพันธ์ุพืชและการจัดการสถานเพาะ
ช า  

๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 • 
 

   
 • 

 
   

อจกษ ๔๗๘ การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติเพื่อ
งานวิจัย   

๓ (๓-๐-๖)    • • 
  • 

 
   

 • 
 •   

อจกษ ๔๖๕ หัวข้อคัดสรรดา้นวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อ
สุขภาวะ 

๓ (๒-๓-๕)    • • 
 

 •      • 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๒๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๑๒๑ 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา          
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่  ๕๕๘     
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป    

 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ได้เปิดรับนักศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปัจจุบันครบก าหนดในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
วง รอบ ๕ ปี 

๔.๒ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ Outcome-based Education โดยจะต้องมีการก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีชัดเจน 

๔.๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   

๔.๔ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร บัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

 

๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
๕.๑ การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ชัดเจน 
๕.๒ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ที่คาดหวัง   
๕.๓ ปรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ที่คาดหวังเมื่อสิ้น

ปีการศึกษาของแต่ละชั้นปี  
๕.๔ ปรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(PLO) ของหลักสูตรฯ ได้ โดยยังคงรายวิชาเก่าบางวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ รวมถึงมีการน า
รายวิชาเดิมท่ีมีความสอดคล้องน าเนื้อหามารวมกันเพื่อปรับเป็นรายวิชาใหม่ 

๕.๕ ปรับรูปแบบการฝึกงาน จากรายวิชาฝึกงานเป็นรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
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๑๒๒ 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏ
ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หลักสูตร ๔  ปี ) 

หลักสูตร 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

๑. ระดับปริญญาตรี    

● หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ  
  มนุษยศาสตร์   
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 
  คณิตศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๒ 
๑๕ 

 
๑๒ 
๓ 
 
๒ 

๓๐ 
๑๐ 

 
๑๕ 
๓ 
 
๒ 

● หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาแกน  
- วิชาเฉพาะด้าน 

● - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

๑๐๐ 
๓๑ 
๕๑ 
๑๘ 

๙๙ 
๕๖ 
๓๗ 
๖ 

● หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 
● จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๑๓๘ ๑๓๕ 
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๑๒๓ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๕.๑  ปรับปรุงปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯใหม่ 
 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ ฐานทรัพยากร วิถีชุมชน และวิถีธรรม 
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติจริง
ในบริบทระบบการเกษตรเพื่อสุขภาวะ ที่ค านึงถึงสุขภาพของ
เกษตรกร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 
เพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่ความมั่นคงทางอาหาร การ
พึ่งตนเองได้ และการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความยั่งยืนของการเกษตรมาจากสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ความปลอดภัยของผลผลิตทาง
เกษตร และความสมดุลของระบบนิเวศเกษตร ภายใต้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม โดยยึดหลักปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Outcome-based 
Education) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learning Centered Education) และ ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะทางการเกษตร 
สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือ พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยยึด
หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร คือ “เป็นงาน ชาญวิชา 
พัฒนาการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ” 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑติให้มีคณุลักษณะดงัต่อไปนี ้
๑) สามารถบูรณาการทั้งศาสตร์และศลิป์ด้วยองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ฐาน
ทรัพยากร วิถีชุมชน และวิถีธรรม สู่การปฏิบัติทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ีจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อการพึ่งตนเองได้ 

๒) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
ชุมชนได้  

๓) มีทักษะในการแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้า และเรียนรูด้้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายของหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีความรู้และ
ทักษะทางการเกษตร ที่สามารถแก้ไขปัญหาและ/หรือ พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีแนวคิด
แบบผู้ประกอบการโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังอัตลักษณ์บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็นงาน ชาญ
วิชา พัฒนาการเกษตรเพ่ือสุขภาวะ” 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีความสามารถดังนี้   

๑. มีความรู้แจ้งและสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
เกษตรในการผลติพืชและสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัของผู้ผลติ 
ผู้บริโภค และระบบนิเวศเกษตร 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๒๔ 

 

รายการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔) มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีจิตอาสา

ในการท างานเพื่อส่วนรวม 
๕) มีอัตลักษณ์ “ศีลธรรมเด่น เปน็งาน ชาญวิชา จิตอาสา 

น าพาการเปลี่ยนแปลง”   

๒. มีความรู้ลึกในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมตามสภาพระบบนิเวศเกษตร โดยยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

๓. เขียนแผนธุรกิจทางการเกษตรและประกอบการธรุกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ 
๔. สื่อสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

และบริบทพ้ืนท่ี 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัตติามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
๗. ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทและหน้าที่ 
๘. มีความรู้กว้างและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตา่งชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได ้

รับนักศึกษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสตูร
(Program–level 
Learning 
Outcomes: 
PLOs) 

ไม่มผีลลัพธ์การเรียนรู้ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ข้อ 
๑) PLO1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และท างานเป็นทีมในการปฏิบัติงานทาง

การเกษตร 
๒) PLO2 ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตรเพื่อสุขภาวะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๓) PLO3 สร้างผลผลิตและผลติภัณฑ์ทางการเกษตรภายใต้มาตรฐานการผลติสนิค้าเกษตร

ปลอดภัย 
๔) PLO4 ปฏิบัติการวิจัยอิสระเพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสุขภาวะบน

พื้นฐานจรรยาบรรณการวิจัย 
๕) PLO5 แสดงความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ท่ีมุ่งเน้นสินค้าหรือบริการด้าน

การเกษตรเพื่อสุขภาวะบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
๖) PLO6 สื่อสารความรู้ทางการเกษตร ท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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๑๒๕ 

 

๕.๒ การปรับเปลี่ยนรายวิชาของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
      มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   
๒(๑-๒-๓) 

 มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิก 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์  
๓(๒-๒-๕) 

 มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิก 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
๒(๑-๒-๓) 

 มหาวิทยาลัยมหิดลยกเลิก 

 มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์   
๓(๓-๐-๖) 

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดรายวิชาใหม่ 
ทดแทนรายวิชา มมศท ๑๐๑-๑๐๓ 

๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา   
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
๓ (๒-๒-๕) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓ (๒-๒-๕) 

คงเดิม 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔    
๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔    
๓ (๒-๒-๕) 

คงเดิม 

๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด    
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๑๒๖ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

๑.๒.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะ 

จศศท ๒๐๐ จิตตปัญญาวิถี  ๒(๑-๒-๓)  ยกเลิก 
วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน ๓ (๓-๐-๖) 

 
ยกเลิก 

อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
๑ (๐-๓-๑)  

 
ยกเลิก 

 xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๑   ๒ (x-x-x) ทดแทน มมศท ๑๐๒-๑๐๓ 
 xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๒ ๒ (x-x-x) ทดแทน มมศท ๑๐๒-๑๐๓ 

 
xxxx xxx รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ๓ ๓ (x-x-x) ทดแทนรายวิชาที่ยกเลิก (จศศท ๒๐๐ 

วภภษ ๑๐๗ อจกษ ๓๙๒) 
๑.๒.๒ กลุ่มวิชาภาษา   

อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านการเขียนงานวิจัย 
๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

 อจวอ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาเปิดใหม่ 

 อจวอ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและการเขียน
งานวิจัย ๓ (๒-๒-๕) 

รายวิชาเปิดใหม่ ในหมวดศึกษาทั่วไป / 
ทดแทนรายวิชา อจกษ ๓๙๑ 

๑.๒.๓ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
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๑๒๗ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
๓ (๓-๐-๖) 

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
๓ (๓-๐-๖) 

คงเดิม 

๑.๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   

วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓) วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 
 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ)   
วทคม ๑๑๐ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๑๔ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกการเรียน/ ถูกทดแทนให้มาเรียน

รายวิชา วทคม ๑๑๔ 
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๐) วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๐) คงเดิม 
วทชว ๑๒๕  ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) วทชว ๑๒๕  ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๐) วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๐) คงเดิม 
อจกษ ๒๐๒ ฟิสิกส์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
การเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๐๖ ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร  ๓ (๒-
๓-๕) 

ปรับเปลี่ยนโดยรวมรายวิชา อจกษ ๒๐๒ กับ 
อจกษ ๓๓๑ ในหลักสูตรเดิม เพื่อให้เนื้อหา
เชื่อมโยงกันจากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้ 

อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงกับการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการ
เกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

ปรับเปลี่ยนโดยรวมรายวิชา อจกษ ๒๓๒ กับ 
อจกษ ๓๓๑ ในหลักสูตรเดิม เพื่อให้เนื้อหา
เชื่อมโยงกันจากทฤษฎีสู่การประยุกต์ใช้ 
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๑๒๘ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวิธาน และ
พลังงานเพ่ือการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๓๐๑  เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๒๐๗  เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา 
อจกษ ๒๐๓ จุลชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๔) อจกษ ๓๐๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาเน้นทาง

การเกษตรมากขึ้น 
อจกษ ๒๐๕ ชีวเคมีขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)  ยกเลิก 
อจกษ ๒๐๑ สถิติและการวางแผนการทดลองส าหรับ
งานวิจัยทางการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๓๗๕ สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  ๓ (๒-๓-
๕) 

เปลี่ยนรหัสและชื่่อวิชา 

อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 
อจกษ ๓๑๑ กายวิภาค และสรีรวิทยาพืช ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช  

๓ (๒-๓-๕) 
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
 

อจกษ ๓๑๒ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา  
 อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว์ ๓ (๒-๓-๕) วิชาใหม่ ปรับจากวิชารายวิชาเลือก 
อจกษ ๒๕๒ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา และปรับเนื้อหา 
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นและการ
จัดการลุ่มน้ า ๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๒๒๑ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับเนื้อหาและเพ่ิมการ
ปฏิบัติการ 

อจกษ ๓๒๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๓๒๔ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง ๓ (๒-๓-
๕) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา และปรับเนื้อหา 
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๑๒๙ 
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อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับเนื้อหาและเพ่ิมการ
ปฏิบัติการ 

อจกษ ๒๐๔ พันธุศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ ๓ (๒-๓-
๕) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา โดยรวมรายวิชา 
อจกษ ๒๐๔ กับ อจกษ ๓๒๒ และ อจกษ 
๓๑๓ เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาพันธุศาสตร์ การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เข้าด้วยกัน 

 อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 
 สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) ย้ายหมวด 
อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน ๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๒๕๓ การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๒-๓-๕) 

ปรับเปลี่ยนโดยรวมรายวิชา อจกษ ๒๖๑ กับ 
อจกษ ๒๖๒ ในหลักสูตรเดิม  

อจกษ ๒๖๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ๓ 
(๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

 
 

อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร
เบื้องต้น ๒ (๑-๓-๓) 

รายวิชาใหม่ 

 
อจกษ ๓๑๕ การจัดการหลังการเก็บเก่ียวของพืช  
๓ (๒-๓-๕) 

รายวิชาใหม่ ปรับจากวิชารายวิชาเลือก 

อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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๑๓๐ 
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 อจกษ ๓๕๑ ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชและ
การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพ่ือการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๓๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร   
๓ (๑-๖-๔) 

รายวิชาใหม่ 

อจกษ ๓๗๒ หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและ
การตลาด  ๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

 อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทาง
การเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

รายวิชาใหม่ ปรับจากวิชารายวิชาเลือก 

อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง ๓ (๓-๐-๖) อจกษ ๔๓๒ เกษตรปราดเปรื่อง ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา และเพ่ิมการ
ปฏิบัติการ 

อจกษ ๓๘๑ สัมมนา ๑  ๑ (๑-๐-๒) อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑  ๑ (๐-๓-๑) เปลี่ยนรหัสวิชา 
อจกษ ๔๘๑ สัมมนา ๒  ๑ (๑-๐-๒) อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒  ๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนรหัสวิชา 
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑  
๒ (๐-๖-๒) 

อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑  
๒ (๐-๖-๒) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

อจกษ ๔๘๒ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒  
๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒  
๒ (๐-๖-๒) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเพ่ิมหน่วยกิต 

อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓  
๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓  
๒ (๐-๖-๒) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเพ่ิมหน่วยกิต 
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๑๓๑ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

 อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์   
๖ (๐-๓๖-๖) 

รายวิชาใหม่ ทดแทน ฝึกงาน 

อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑ ๑(๐-๖-๐)  ยกเลิก 
อจกษ ๔๗๑ ฝึกงาน ๒ ๑(๐-๖-๐)  ยกเลิก 
๓. หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)   
 อจกษ ๒๐๘ เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือการเกษตร    

๓ (๒-๓-๕) 
รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ 
๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๒๖๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ 
๓ (๒-๓-๕) 

เปลียนรหัสวิชา 

 อจกษ ๓๒๖ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๓๕๒ อาหารเพ่ือสุขภาพ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

อจกษ ๔๗๔ การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่เบื้องต้น  
๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๓๖๓ การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ 
๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

อจกษ ๓๗๒ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการ   
๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๓๖๔ การผลิตเห็ดและการจัดการ ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 

อจกษ ๔๑๒ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ๓ (๒-๓-๔) อจกษ ๓๖๕ การปลูกพืชไร้ดิน ๓ (๒-๓-๕) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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๑๓๒ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ  
๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ  
๓ (๒-๓-๕) 

คงเดิม 

 อจกษ ๔๒๓ การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่าง
ยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 

รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๔๔๔ การผลิตพืชอินทรีย์ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

อจกษ ๔๘๔ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
งานวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๔๗๘ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
งานวิจัย ๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 อจกษ ๓๖๖ การออกแบบจัดสวนในภาชนะ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๓๖๗ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๓๖๘ การผลิตไม้อวบน้ า ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

 อจกษ ๔๖๓ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๓ (๒-๓-๕) รายวิชาใหม่ 

อจกษ ๔๗๒ การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะ
ช า ๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๔๖๔ การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถาน
เพาะช า ๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

อจกษ ๔๘๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔)/๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๔๖๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

อจกษ ๓๑๓ การปรับปรุงพันธุ์พืช ๓ (๒-๓-๔)  ยกเลิก 

อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ๓ (๒-๓-๔)  ยกเลิก 
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๑๓๓ 
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อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ๓ (๒-๓-๔)  ยกเลิก 

อจกษ ๔๕๑ อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน   
๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๓๒๒ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ๓ (๒-๓-๔)  ยกเลิก 

อจกษ ๓๒๓ โภชนาศาสตร์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการ
ทุ่งหญ้า ๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์  ๓ (๒-๓-๔)  ยกเลิก 

อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟาร์มปศุสัตว์กับสิ่งแวดล้อม   
๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลือกเพ่ือสุขภาวะ  
๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๔๔๑ วิถีอินทรีย์และภูมิปัญญาข้าวไทย  
๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

 อจกษ ๔๗๓ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทาง
การเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๔๗๕ แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๓๖๑ สัมมาชีพและวิถีชุมชน ๓ (๓-๐-๖)  ยกเลิก 
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๑๓๔ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดการปรับปรุง 

อจกษ ๔๓๑ ธุรกิจการเกษตร โลจิสติกส์ และการจัดการ
สารสนเทศ๓ (๓-๐-๖) 

 ยกเลิก 

อจกษ ๔๔๓ สารผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตร  
๓ (๒-๓-๔) 

 ยกเลิก 
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๑๓๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
และอาจารย์พิเศษ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๓๖ 

 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 

 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล: นายวิทยา แก้วศรี 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(๑) 

ชื่อ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 
(๒) 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจากสถาบัน 

พ.ศ. 

ผศ. นายวิทยา แก้วศรี ป.เอก วท.ด. พืชสวน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

๒๕๔๘ 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี พ.ศ.
ที่เผยแพร่
ผลงาน หัวข้อ 

ค่า
น้ าหนัก 

๑ ป.เอก Kaewsri, W. and  
Kanjanawattanawong S. 
Amomum spathilabium 
(Zingiberaceae: Alpinieae), a new 
species from Northern Thailand.  
Thai Forest Bull.,Bot. 2019. 193–
195. 

๑๕ ๑ ๒๕๖๒ 

๒ ป.เอก วิทยา แก้วศรี,   ปรัชญา เตวยิะ,  
ยุทธนา พันธุกมลศิลป์, ภาวินี ดีแท้, ศิริ
กุล ธรรมจิตรสกุล.   กล้วยไม้ ขิงข่า 
และพืชน้ ามันหอมระเหย ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.  
กรุงเทพฯ:  บริษัท เวลท์ ครีเอชั่น 
แอนด์ เทรดดิ้ง จ ากัด; ๒๕๖๑. 

๘ ๑ ๒๕๖๑ 

๓ ป.เอก Thummajitasakul  S,  Tumchalee 
L, Koolwong S, Deetae P, 
Kaewsri W  and Lertsiri S. 
Antioxidant and antibacterial 
potentials of some Thai native 

๑๒ ๑ ๒๕๕๗ 
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๑๓๗ 

 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษาท่ี

จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี พ.ศ.
ที่เผยแพร่
ผลงาน หัวข้อ 

ค่า
น้ าหนัก 

plant extracts. International 
Food Research Journal. 2014. 
21(6): 2393-2398. 

 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชวงศ์ขิงข่า และกล้วยไม้ 
๒) พืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร  
๓) การออกแบบจัดสวนและการประยุกต์ใช้พืชท้องถิ่นในงานออกแบบจัดสวน 
 

  ภาระงานสอน 
  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔) 
๔ อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมสู่ชุมชน 
๓ (๒-๓-๔) 

๕ อจกษ ๒๖๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การเกษตรในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๓ (๓-๐-๖) 

๖ อจกษ ๓๑๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช ๓ (๒-๓-๔) 
๗ อจกษ ๓๓๒ หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและการตลาด ๓ (๓-๐-๖) 
๘ อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ ๓ (๒-๓-๔) 
๙ อจกษ ๔๕๑ อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน ๓ (๒-๓-๔) 

๑๐ อจกษ ๔๗๒ การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะช า ๓ (๒-๓-๔) 
๑๑ อจกษ ๔๗๔ การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่เบื้องต้น     ๓ (๒-๓-๔) 
๑๒ อจกษ ๔๘๑ สัมมนา ๒  ๑ (๑-๐-๒) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๒ อจกษ ๒๕๓ การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๓ (๒-๓-๕) 
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๑๓๘ 

 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๓ อจกษ ๒๖๒ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพันธุ์ ๓ (๒-๓-๕) 
๔ อจกษ ๒๖๓ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเบื้องต้น  ๒ (๑-๓-๓) 
๕ อจกษ ๒๖๔ การออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ ๓ (๒-๓-๕) 
๖ อจกษ ๓๖๒ ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร ๓ (๑-๖-๔) 
๗ อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 
๘ อจกษ ๔๕๑ ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชและการประยุกต์ใช้

สมุนไพรเพ่ือการเกษตร 
๓ (๒-๓-๕) 

๙ อจกษ ๔๖๔ การขยายพันธุ์พืชและการจัดการสถานเพาะช า ๓ (๒-๓-๕) 
๑๐ อจกษ ๔๗๖ สัมมนา ๒   ๑ (๑-๐-๒) 

 

 

 

 

 

๒. ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุทิน กันยะมี 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(๑) 

ชื่อ  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 
(๒) 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจาก
สถาบัน 

พ.ศ. 

 น.ส.สุทิน กันยะมี ป.เอก ปร.ด. เกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

๒๕๕๒ 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษา

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี 
พ.ศ.ที่

เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 

๑ ป.เอก Suvunnaphom, S., K. Sananon, M. 
Saouy, and S. Kunyamee. 2020. 
Effect of hydroponic and organic 
fertilizer on growth, safety, and 

๑๑ ๐.๔ ๒๕๖๓ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๓๙ 

 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษา

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี 
พ.ศ.ที่

เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 

storage quality of watercress 
(Nasturtium officinale R. Br.). Acta 
Hort. In progress. 

๒ ป.เอก Palapol, Y., S. Kunyamee, M. 
Thongkhum, S. Ketsa, I. B. Ferguson, 
W. G. van Doorn. Expression of 
expansin genes in the pulp and the 
dehiscence zone of ripening durian 
(Durio zibethinus) fruit. Journal of 
Plant Physiology. 182 : 33–39. 

๑๒ ๑ ๒๕๕๘ 

 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
๒) กายวิภาคและสรีรวิทยาพืชสวน 

 

  ภาระงานสอน 
  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
๔ อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔) 
๕ อจกษ ๓๑๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช ๓ (๒-๓-๔) 
๖ อจกษ ๓๑๒ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๔) 
๗ อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ๓ (๒-๓-๔) 
๘ อจกษ ๔๗๑ ฝึกงาน ๒ ๑ (๐-๖-๐) 
๙ อจกษ ๔๗๓ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๐ 

 

๒ อจกษ ๒๑๒ กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาพืช              ๓ (๒-๓-๕) 
๓ อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช         ๓ (๒-๓-๕) 
๔ อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๕ อจกษ ๓๑๕ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืช           ๓ (๒-๓-๕) 
๖ อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 
๗ อจกษ ๔๑๓ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 
๘ อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร   ๓ (๒-๓-๕) 
๙ อจกษ ๔๖๒ สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ๖ (๐-๓๖-๖) 

 
 

 
 
 
 
๓. ชื่อ-นามสกุล: น.ส.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(๑) 

ชื่อ  
(นาย/นาง/นางสาว) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 
(๒) 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจาก
สถาบัน 

พ.ศ. 

 น.ส.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย ป.เอก วท.ด. 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
ด้านพืช 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

๒๕๕๓ 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษา

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี 
พ.ศ.ที่

เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 

๑ ป.เอก Suvunnaphom, S., K. Sananon, M. 
Saouy, and S. Kunyamee. 2020. 
Effect of hydroponic and organic 
fertilizer on growth, safety, and 
storage quality of watercress 
(Nasturtium officinale R. Br.). Acta 
Hort. In progress. 

๑๑ ๐.๔ ๒๕๖๓ 

๒ ป.เอก Jomjun N., Siripen T. Jintapat N. 
and Maliwan S. 2018. Arsenic 

๑๑ ๐.๔ ๒๕๖๑ 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๑ 

 

Remediation in Speciation of 
Arsenite As(III) and Arsenate As(V) in 
Submerged Soil by Typha 
angustifolia L. KKU Sci. J. 46(3): 506-
516. 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ 
๒)  การปลูกพืชไร้ดิน 
๓)  การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช 

  ภาระงานสอน 
  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔) 
๔ อจกษ ๒๕๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นและการจัดการลุ่มน้ า ๓ (๒-๓-๔) 
๕ อจกษ ๒๕๒ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ๓ (๒-๓-๔) 
๖ อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม สู่ชุมชน 
๓ (๒-๓-๔) 

๗ อจกษ ๓๐๑ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 
๘ อจกษ ๓๑๒ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๔) 
๙ อจกษ ๓๗๒ การผลิตเห็ดและการจัดการ ๓ (๒-๓-๔) 

๑๐ อจกษ ๔๑๒ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ๓ (๒-๓-๔) 
๑๑ อจกษ ๔๗๔ การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่เบื้องต้น     ๓ (๒-๓-๔) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๐๗ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 
๓ อจกษ ๒๑๓ การอารักขาพืช         ๓ (๒-๓-๕) 

๔ อจกษ ๒๑๔ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓ (๒-๓-๕) 
๕ อจกษ ๒๓๓ อุตุนิยมวิทยาและชลประทานทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 
๖ อจกษ ๒๔๒ สุขภาพดิน ๓ (๒-๓-๕) 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๒ 

 

๗ อจกษ ๒๕๑ ส่งเสริมการเกษตร วิจัยเชิงคุณภาพ และ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๓ (๒-๓-๕) 

๘ อจกษ ๓๐๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตร  ๓ (๒-๓-๕) 
๙ อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 

๑๐ อจกษ ๓๕๒ อาหารเพื่อสุขภาพ ๓ (๒-๓-๕) 
๑๑ อจกษ ๓๖๓ การจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ ๓ (๒-๓-๕) 
๑๒ อจกษ ๓๖๔ การผลิตเห็ดและการจัดการ ๓ (๒-๓-๕) 
๑๓ อจกษ ๓๖๕ การปลูกพืชไร้ดิน  ๓ (๒-๓-๕) 
๑๔ อจกษ ๔๔๔ การผลิตพืชอินทรีย์ ๓ (๒-๓-๕) 

 
๔. ชื่อ-นามสกุล: หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร ์

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(๑) 

ชื่อ  
(นาง) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 
(๒) 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจาก
สถาบัน 

พ.ศ. 

 หนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์ ป.เอก 
 

ปร.ด. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

๒๕๕๖ 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษา

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี 
พ.ศ.ที่

เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 

๑ ป.เอก The survey of organic egg 
production system of small holder 
farmer in Amnatcharoen province. 

๑๓ ๐.๘ ๒๕๖๒ 

๒ ป.เอก Meat quality and carbon footprint 
of sous vide cooked beef at 
different temperatures and times. 

๑๓ ๐.๘ ๒๕๖๒ 

 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (DNA markers / Marker 

assisted selection) 
๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของไก่ โดยการจัดการด้านอาหาร 
๓)  การวิเคราะห์คุณภาพไข่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๓ 

 

  ภาระงานสอน 
  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๐๑ สถิติและการวางแผนการทดลองส าหรับงานวิจัยทางการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
๓ อจกษ ๒๐๔ พันธุศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๔) 
๔ อจกษ ๒๒๑ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
๕ อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔) 
๖ อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมสู่ชุมชน 
๓ (๒-๓-๔) 

๗ อจกษ ๓๐๑ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 
๘ อจกษ ๓๒๒ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ๓ (๒-๓-๔) 
๙ อจกษ ๓๘๑ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๐ อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
๑๑ อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ๓ (๒-๓-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวน
หน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
๒ อจกษ ๒๐๗ เคมีวิเคราะห์ทางการเกษตร  ๓ (๒-๓-๕) 
๓ อจกษ ๒๐๘ เทคโนโลยีดีเอ็นเอเพ่ือการเกษตร  ๓ (๒-๓-๕) 
๔ อจกษ ๒๒๒ พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ ๓ (๒-๓-๕) 
๕ อจกษ ๒๕๓ การส่งเสริมการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ (๒-๓-๕) 
๖ อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 
๗ อจกษ ๓๔๒ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 
๘ อจกษ ๓๗๕ สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
๙ อจกษ ๓๗๖ สัมมนา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 

๑๐ อจกษ ๔๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ ๒ (๐-๖-๒) 
๑๑ อจกษ ๔๗๘ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  ๓ (๓-๐-๖) 

 

ชื่อ-นามสกุล: นายจีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๔ 

 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
(๑) 

ชื่อ 
(นาย) 

วุฒิ
การศึกษา 

สูงสุด 
(๒) 

หลักสูตร สาขาวิชา จบการ 
ศึกษาจาก

สถาบัน 

พ.ศ. 

 จีรศักดิ์ เพ่ิมฉลาด ป.เอก ปร.ด. 
 

สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

๒๕๕๘ 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่
รหัสระดับ
การศึกษา

ที่จบ 
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน เดือน/ปี 
พ.ศ.ที่

เผยแพร่
ผลงาน 

หัวข้อ 
ค่า

น้ าหนัก 

๑ ป.เอก Feed added curcumin with increased 
solubility on plasma lipoprotein, 
meat quality, and fat content in 
broiler chicks. 

๑๒ ๑ ๒๕๖๓ 

๒ ป.เอก Meat quality and carbon 
footprint of sous vide cooked 
beef at different temperatures 
and times. 

๑๓ ๐.๘ ๒๕๖๒ 

๓ ป.เอก Feasibility study on mountain 
native cattle raising to organic 
livestock. 

๑๓ ๐.๘ ๒๕๖๒ 

๔ ป.เอก The survey of organic egg 
production system of small 
holder farmer in Amnatcharoen 
province. 

๑๓ ๐.๘ ๒๕๖๒ 

 

งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชท้องถิ่น สมุนไพร หรือสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือเป็น

อาหารเลี้ยงสัตว์ 
๒)  การใช้เทคโนโลยี sous vide ในการปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ 
๓)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ในการศึกษาคุณภาพเนื้อและอาหารฟังก์ชัน 

 

  ภาระงานสอน 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๕ 

 

  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 

๑ อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพ่ือสุขภาวะขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 

๒ อจกษ ๒๐๒ ฟิสิกส์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

๓ อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมสู่ชุมชน 

๓ (๒-๓-๔) 

๔ อจกษ ๒๒๑ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

๕ อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพ่ือสุขภาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

๖ อจกษ ๓๒๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ ๓ (๒-๓-๔) 

๗ อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๑ (๐-๓-๑) 

๘ อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑ ๑ (๐-๖-๐) 

๙ อจกษ ๓๑๒ การอารักขาพืช ๓ (๒-๓-๔) 

๑๐ อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑ ๒ (๐-๖-๒) 

๑๑ อจกษ ๓๒๓ โภชนาศาสตร์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า ๓ (๒-๓-๔) 

๑๒ อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟาร์มปศุสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ๓ (๒-๓-๔) 

๑๓ อจกษ ๔๗๓ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๔) 

๑๔ อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ ๑ (๐-๓-๑) 

๑๕ อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ ๓ (๒-๓-๔) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต   

๑ อจกษ ๒๐๖ ฟิสิกส์และเครื่องจักรกลการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

๒ อจกษ ๓๒๔ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง ๓ (๒-๓-๕) 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๖ 

 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จ านวนหน่วยกิต   

๓ อจกษ ๓๒๕ การผลิตสัตว์เพ่ือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๕) 

๔ อจกษ ๒๓๔ เกษตรดิจิทัล ๑ (๑-๐-๒) 

๕ อจกษ ๔๓๒ เกษตรปราดเปรื่อง ๓ (๒-๓-๕) 

๖ อจกษ ๒๒๓ โภชนศาสตร์สัตว ์ ๓ (๒-๓-๕) 

๗ อจกษ ๔๖๑ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

๘ อจกษ ๓๗๗ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๑ ๒ (๐-๖-๒) 

๙ อจกษ ๓๗๘ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๒ ๒ (๐-๖-๒) 

๑๐ อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการ ๓ (๒-๓-๕) 

๑๑ อจกษ ๓๒๖ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ๓ (๒-๓-๕) 

๑๒ อจกษ ๔๒๓ การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน ๓ (๓-๐-๖) 

 

 

ข.  รายชื่ออาจารย์พิเศษ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ 
ค าน าหน้า 

คุณวุฒิการศึกษา 
และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๑ ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์  ป.เอก ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

๒ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ป.เอก สาขาเศรษฐกิจพอเพียง 
คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓ ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์  ป.เอก คณะบริหารศาสตร์    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๗ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ 
ค าน าหน้า 

คุณวุฒิการศึกษา 
และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๔ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล  ป.เอก คณะเกษตรศาสตร์    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕ นายวีระพล กมลรัตน์  รป.บ.  
(บริหารรัฐกิจ) 

ประธานเครือข่ายกสิกรรมไร้
สารพิษแห่งประเทศไทย 
(สวนส่างฝัน) 

๖ นายวันนา บุญกลม  ม.๖ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๗ นายนิคม เพชรผา  ป.โท ประธานสมาพันธ์เกษตร
อินทรีย์แห่งประเทศไทย 

๘ นายแก่นค าหล้า พิลาน้อย  ม.๖ ประธานกลุ่มชาวนาไทอีสาน 

๙ นายวินิจ สุภาจันทร ์  ม.๓ ปราชญ์เกษตรดีเด่น ปี 
๒๕๖๑ 

๑๐ นายศุภโชติ สนิท    ป.ตรี ครู คศ.1 วิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ  

๑๑ นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด   ป.ตรี ครูอัตราจ้างพิเศษ  
วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

๑๒ สพ.ญ.สุนิสา กินาวงศ์  ป.โท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓ นายศรชัย คงสุข  ป.โท ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
บ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 

๑๔ น.สพ.ณรงค์กร  เกษมสุข  ป.ตรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการ
ผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อุบลราชธานี 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๔๘ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ 
ค าน าหน้า 

คุณวุฒิการศึกษา 
และสถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดหน่วยงาน 

๑๕ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย  ป.โท บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มหาชน 

๑๖ นายประสิทธิ์ ศรีส่อง  วท.ม. (สัตวศาสตร์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์อ านาจเจริญ 

๑๗ นางจ าปา สุวะไกว  ป.๖ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองเม็ก จ.
อ านาจเจริญ 

๑๘ นายศุภชัย มิ่งขวัญ  ป.ตรี เจ้าของไร่ภูตะวันออร์แอนิก
ฟาร์ม 

๑๙ นายวุฒิชัย วรรณโท  วท.บ. (การประมง) ผู้จัดการวุฒิชัยฟาร์ม 
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๑๔๙ 

 

 

 

ภาคผนวก ๗ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 
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๑๕๐ 
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๑๕๑ 
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๑๕๒ 
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๑๕๓ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๔ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๕ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๖ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๗ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๘ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๕๙ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๐ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๑ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๒ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๓ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๔ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๕ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๖ 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๗ 

 

 

 

ภาคผนวก ๘ 

 
ค าสั่งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและคณะกรรมการ 

หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของส่วนงาน 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๘ 
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มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๖๙ 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๐ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๑ 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๙ 

 
เอกสารเกี่ยวกับความรว่มมือ 

กับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๒ 

 

 
 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๓ 

 

 
 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๔ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๕ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๖ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๗ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๘ 

 

 



 
 

ระดับปริญญา  ตร ี     □ ป.บัณฑิต      □ โท      □ ป.บัณฑิตชั้นสูง   □ เอก                          โครงการจัดตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
มคอ.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)                                                      

 
 

๑๗๙ 

 

 


