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หลัก สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture

โครงการจัด ตัง3 วิ ทยาเขตอํา นาจเจริ ญ มหาวิ ทยาลัยมหิด ล
หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

มคอ. ๒

สารบัญ
หมวดที ๑. ข้อมูลทัวไป
หมวดที ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที ๖. การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา
ภาคผนวก ค. รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง. ระเบียบข้อบังคับเกียวกับการศึกษาทีเกียวข้อง
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หล กั สูต ร วิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า เกษตรศาสตร์
หล กั สูต รใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------ชื?อ สถาบัน
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ

หมวดที? ๑. ข้อ มูล ทัวไป
?
๑. รหัส และชื?อ หล กั สูต ร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Agriculture

๒. ชื?อ ปริ ญ ญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย ชือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชือย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture)
ชือย่อ : B.Sc. (Agriculture)
๓. วิ ชาเอก (ถ้า มี) : วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ (Agricultural Science for Well-being)
๔. จํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที?เรีย นตลอดหล กั สูต ร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่ วยกิต
๕. รูปแบบของหล กั สูต ร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที?ใ ช้ การจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตํารา
ในวิชาหลักเป็ นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับ เข้าศึก ษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทสามารถสื
ี
อสารภาษาไทย
ได้
๕.๔ ความร่ว มมือ กับสถาบัน อื?น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีจัดการ
เรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ ปริ ญ ญาแก่ผ ้สู าํ เร็จ การศึก ษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๑

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหล กั สูต รและการพิ จ ารณาอนุม ตั ิ /เห็น ชอบหล กั สูต ร
๖.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดเปิ ดสอน ในปี การศึกษา ๒๕๕๘
๖.๒ คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ พิจารณาการเปิ ดสอนหลักสูตร
วันที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๓ คณะกรรมการพิจ ารณากลันกรองหลัก สู ต รพิจ ารณาหลัก สู ต ร ในการประชุ ม ครัง< ที
๙/๒๕๕๗ วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๔ ทีประชุ มคณบดี มหาวิทยาลัยมหิด ล พิจารณาให้ค วามเห็นชอบหลัก สูต รในการประชุม
ครัง< ที ๒๒/๒๕๕๗ วันที ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๖.๕ สภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลอนุ ม ัติ ห ลัก สู ต ร ในการประชุ ม ครัง< ที ๔๙๑ (๑๒/๒๕๕๗)
วันที ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
๗. ความพร้อ มในการเผยแพร่หล กั สูต รที? ม ีค ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ (หลังจากการเปิ ดสอนแล้ว ๓ ปี )
๘. อาชีพที?ส ามารถประกอบได้หล งั สําเร็จ การศึก ษา
๘.๑ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ และ/หรือ วิสาหกิจชุมชนทีสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิน
๘.๒ งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาล
เมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๘.๓ งานเอกชนทีใช้ว ิช าพื<น ฐานทางด้า นวิท ยาศาสตร์ก ารเกษตร เช่ น พนั ก งานบริษัท ทาง
การเกษตร นักส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกับการเกษตร เป็ นต้น
๘.๔ งานราชการทีใช้ว ิช าพื<น ฐานทางด้า นวิท ยาศาสตร์ก ารเกษตร เช่ น นั ก วิช าการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และนักส่งเสริมการเกษตร เป็ นต้น
๘.๕ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทีเกียวข้อง เช่น ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็ นต้น

๒

มคอ. ๒
๙ . ชื? อ นามสกุล เลขประจํา ตัว บัต รประชาชน ตํา แหน่ ง และคุณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิด ชอบหล กั สูต ร
ที?

ชื?อ -นามสกุล

๑ นายวิทยา แก้วศรี

๒ นางสาวหนึงฤทัย พรหมวาที

ตํา แหน่ ง
คุณ วุฒิ
เลขประจํา ตัว บัต ร
ทางวิชาการ
ประชาชน
ผูช้ ่วย
- วท.ด. (พืชสวน)
๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕x-xx-x
ศาสตราจารย์ ม. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม. อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙
อาจารย์ -ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐x-xx-x
ม.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๐. สถานที?จ ดั การเรีย นการสอน
๑๐.๑ ชัน< ปี ที ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
๑๐.๒ ชัน< ปี ที ๒-๔ ณ โครงการจัด ตัง< วิท ยาเขตอํ า นาจเจริญ มหาวิท ยาลัย มหิด ล จัง หวัด
อํานาจเจริญ
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือ การพัฒ นาที?จ าํ เป็ น ต้อ งนํา มาพิ จ ารณาในการวางแผนหล กั สูต ร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือ การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับที ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เห็น ภาพ
ชัดเจนว่าเกษตรกรรมเป็ นภาคการผลิตทีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เนื องจากเป็ นแหล่ ง สร้างรายได้ห ลัก ของคนส่ ว นใหญ่ แ ละเป็ นฐานในการสร้างมูล ค่ าเพิมของ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ การเสือม
โทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติซงส่
ึ งผลกระทบต่อสภาวะความมันคงทางอาหาร การผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจโลก และการเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ ทําให้ภาคการเกษตรประสบปั ญหาด้านผลผลิตและ
ความยากจน ขาดความมันคงในอาชีพ ภู ม ิปั ญ ญาท้อ งถินเกียวกับ การเกษตรและวิถี ชีว ิต ที
เหมาะสมกับท้องถินถูกละเลย ส่งผลให้ชุมชนต้องพึงพาปั จจัยการผลิตภายนอกเพิมขึน< เป็ นเหตุให้
เกษตรกรอ่อนแอจึงละทิ<งถินฐาน ย้ายถินเข้ามาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทําให้คนรุ่นใหม่
ขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อการสืบทอดอาชีพการเกษตรและ
สิท ธิใ นการถือ ครองทีดิน ของเกษตรกร การใช้ ป ระโยชน์ จ ากศัก ยภาพทีประเทศไทยมีอ ยู่
โดยเฉพาะภาคการเกษตรนับว่าเป็ นสิงสําคัญยิง ในการปรับโครงสร้างการผลิตจําเป็ นอย่างยิงที
๓

มคอ. ๒
ต้อ งสร้างสัมมาชีพ ให้เ กิดในพื<นทีซึงต้อ งใช้อ งค์ค วามรู้แ บบบู รณาการจากภูม ิปัญ ญาท้อ งถิน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อ ม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือให้สอดคล้องกับบริบทพื<นที สร้างความเข้มแข็งและ
ความมันคงทางอาหารให้กบั ครัวเรือน ชุมชน ภูมภิ าค และประเทศได้อย่างยังยืน พร้อมทัง< สร้าง
ความเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้านในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๑.๒ สถานการณ์ หรือ การพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรม
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวตั น์ ตลอดจนจํานวนประชากรทีเพิมขึน<
ส่งผลต่อความต้องการอาหารและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทสูี งขึน< ในขณะทีทรัพยากรธรรมชาติ
มีปริมาณจํากัด รวมทัง< ภาคการเกษตรทีขาดความรูใ้ นการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ผลิต ส่งผลทําให้ผลผลิตปนเปื< อน ด้อยคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยซึงส่งผลต่อสุขภาวะ
ของทัง< ตัวเกษตรกร ผูบ้ ริโภค และระบบนิเวศและสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข มีคุณภาพและยังยืนต้องสร้างความเป็ นธรรมในสังคมต้องมุ่งสร้างภูมคิ ุ้มกัน
ตัง< แต่ระดับปั จเจก ครอบครัว และชุมชน เพือให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูท้ สามารถปรั
ี
บตัวเข้ากับ
การเปลียนแปลงและบริหารจัดการความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการ
สร้างความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมทีดีมคี ุณภาพ
ได้ ร ับ การคุ้ ม ครองทางสัง คมทีครอบคลุ ม ทัวถึง และมีคุ ณ ภาพเท่ า เทีย มกัน มีโ อกาสเข้า ถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพืน< ฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ทมัี นคง รวมทัง< ส่งเสริมการพัฒนาจิต
วิญญาณ การดํารงไว้ซงภู
ึ มปิ ั ญญาและวิถชี วี ติ ไทย ดังนัน< การจัดทําหลักสูตรจําเป็ นต้องตระหนัก
ถึงบริบทพืน< ทีทีมีการเปลียนแปลงฐานทรัพยากรธรรมชาติทงั < ในระดับชุมชนและระดับภูมภิ าคกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อ การพัฒ นาหล กั สูต รและความเกี?ย วข้อ งกับพัน ธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒ นาหล กั สูต ร
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ ได้ดาํ เนินการศึกษาความเป็ นไปได้และความต้องการ
หลักสูตรทีสอดคล้องกับท้องถินในพื<นทีจังหวัดอํานาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง ตัง< แต่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๖ รวมถึง ข้อ มูล บริบ ทของพื<น ที ความต้ อ งการของประชาชน ทรัพ ยากร และ
สัมมาชีพในท้องถิน เพือการพัฒนาทีส่งเสริมความเข้มแข็งและชุมชนพึงตนเองได้ ผลจากการลง
พื<นทีเก็บข้อมูลโดยวิธสี มั ภาษณ์กลุ่มเกษตรกร การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มครู นักเรียน
ผู้ปกครอง กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้บณ
ั ฑิตทัง< ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนการทํา
ประชาคมเพือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พบว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน
การเกษตรแบบบูรณาการ (ทัง< ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมปิ ั ญญาท้องถิน และการ
ผลิตทีคํานึงถึงสุขภาวะและสิงแวดล้อม โดยส่งเสริมสัมมาชีพและการพึงตนเองได้ของชุมชน) เป็ น
ทีต้อ งการของท้อ งถิน มีค วามเหมาะสมกับบริบ ทท้อ งถิน เพราะประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นพื<น ที
ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึงมีภูมปิ ั ญญาท้องถินทีเกียวข้องกับอาชีพและวิถชี วี ติ ทีดีงาม แต่ทงั < นี<
ยังขาดการบูรณาการเข้ากับความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
เพือปรับตัวเข้ากับการเปลียนแปลง
๔
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ทัง< ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร ประกอบกับการขับเคลือนธรรมนู ญฅน
อํ านาจเจริญ สู่เ มือ งธรรมเกษตร จึง มีค วามเห็นทีตรงกันว่ า หลัก สูต รนี< ค วรเน้ นการนํ าศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร สุขภาวะ และสิงแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกัน มีการบูรณาการ
ด้านอืนๆ เพิมเติม เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม การท่องเทียวชุมชน ภูมปิ ั ญญาท้องถิน และการ
บริหารจัดการ เป็ นต้น ในการเรียนการสอนจะใช้วธิ กี ารเรียนรูส้ ู่การปฏิบตั จิ ริงจาก “แปลงงานวิถี
ชีวติ ” ทีสามารถสร้างผลิตผลได้เป็ นเชิงประจักษ์โดยให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมี
ปราชญ์ท้องถินร่วมเป็ นอาจารย์พเิ ศษ ทัง< นี<ควรเน้ นโจทย์ชุมชนในพื<นทีเป็ นตัวตัง< ในการทํางาน
วิจยั และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจยั แลกเปลียนเรียนรูก้ บั เครือข่ายชุมชนด้วย
ดังนัน< หลักสูตรนี<จงึ เป็ นหลักสูตรทีจัดทําขึน< เพือตอบสนองต่อบริบทพืน< ทีและความต้องการ
ของชุ ม ชนสอดคล้ อ งและเหมาะสมกับ ภู ม ิส ัง คมและวัฒ นธรรมซึงมีก ระบวนการสร้ า งการ
แลกเปลียนเรียนรูร้ ะหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน ส่งเสริมภูมปิ ั ญญาท้องถิน และสอดคล้อง
กับการขับเคลือนอํานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตรเพือสร้างสัมมาชีพและชุมชนเข้มแข็งพึงตนเอง
ได้
๑๒.๒ ความเกี?ย วข้อ งกับพัน ธกิ จ ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสถาบันการศึกษาทีมีพนั ธกิจหลักในการสร้างความเป็ นเลิศด้าน
สุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพืน< ฐานของคุณธรรมเพือสังคมไทยและประโยชน์ สุขแก่
มวลมนุ ษยชาติ การทีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ขบั เคลือนนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักโดยเฉพาะการ
ปลูก ข้าวคุ ณ ภาพดี มีบริบทพื<นที ฐานทรัพ ยากร ภูมสิ งั คม และภูมวิ ฒ
ั นธรรมทีแตกต่ างตาม
ลักษณะพืน< ถิน เพือมุง่ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถินในการสร้างสัมมาชีพและการ
มีสํานึกรักบ้านเกิดจึงทําให้เกิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก
วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ ขึน< ในลักษณะเป็ นกลไกในการขับเคลือนเพือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์หลักในการทําการศึกษาเพือการเปลียนแปลง (Transformative Education) ทีมุง่ เน้น
สู่ความเป็ นเลิศทัง< ในด้านการเรียนรู้และวิชาการ ความเป็ นเลิศในการวิจยั โดยใช้โจทย์ในพื<นที
ชุมชนเป็ นฐานงานวิจยั และความเป็ นเลิศในการบริการวิชาการเพือตอบสนองต่อการพัฒนาและ
การสร้างสัมมาชีพในท้องถินเพือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ของประชาชนใน
ชนบทให้ดยี งขึ
ิ น< และมุ่งธํารงไว้ซงปณิ
ึ ธานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็ น ปั ญญา
ของแผ่นดิน และมีคุณลักษณะทีแสดงออกถึงผู้มคี ่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เป็ นนาย
แห่ ง ตน มุ่ง ผลเพือผู้อืน กลมกลืนกับสรรพสิง มันคงยิงในคุ ณ ธรรม แน่ ว แน่ ทํา กล้าตัด สินใจ
สร้างสรรค์สงใหม่
ิ
และ ใฝ่ ใจเป็ นผู้นํา ทัง< นี<ในอนาคตหลักสูตรฯ มีโอกาสขยายความร่วมมือด้าน
การเรีย นการสอน การวิจ ัย และการบริก ารวิ ช าการ เพือร่ ว มพัฒ นาด้ า นการเกษตรกั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศเพือนบ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิงในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น<ําโขง
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๑๓. ความสัม พัน ธ์ (ถ้ า มี ) กับ หล กั สูต รอื? น ที? เ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ช าอื? น ของสถาบัน (เช่ น
รายวิ ชาที?เปิ ดสอนเพื?อ ให้บริ ก ารคณะ/ภาควิ ชาอื?น หรือ ต้อ งเรีย นจากคณะ/ภาควิ ชาอื?น )
๑๓.๑ รายวิ ชาในหล กั สูต รนี3 ที?เปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิ ช า/หล กั สูต รอื?น
๑) คณะวิท ยาศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ คณะ
สิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์จติ ตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เปิ ดสอน
รายวิชาศึกษาทัวไป และพืน< ฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั นักศึกษาชัน< ปี ที ๑
๒) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หน่ วยกิต เปิ ดสอนโดยคณะต่างๆ ซึงขึน< อยู่
กับความสนใจของนักศึกษา
๑๓.๒ รายวิ ชาในหล กั สูต รนี3 ที?เปิ ดสอนให้ส าขาวิ ชา/หล กั สูต รอื?น เรีย น
ไม่ม ี
๑๓.๓ การบริ หารจัด การ
แต่ ง ตัง< คณะกรรมการหลัก สูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็ น
ผูบ้ ริหารจัดการด้านการเรียนการสอน โดยมีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์เป็ นไปตามคําอธิบายลักษณะ
รายวิชาใน มคอ.๓ รวมทัง< ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร

หมวดที? ๒. ข้อ มูล เฉพาะของหล กั สูต ร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัต ถุประสงค์ข องหล กั สูต ร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทีมีความรูค้ วามเข้าใจในการบูรณาการทัง< ศาสตร์และศิลป์ ด้วยองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริห ารจัด การ ฐานทรัพ ยากร วิถีชุมชน และวิถีธ รรม เรียนรูท้ ัง<
ภาคทฤษฎีและการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านการปฏิบตั จิ ริงในบริบทระบบการเกษตรเพือสุขภาวะ ทีคํานึงถึง
สุขภาพของเกษตรกร ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และเป็ นมิตรต่อระบบนิเวศ เพือยกระดับภาคการเกษตรสู่
ความมันคงทางอาหาร การพึงตนเองได้ และการปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือผลิตบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะดังต่อไปนี<
๑) สามารถบูรณาการทัง< ศาสตร์และศิลป์ ด้วยองค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ ฐานทรัพยากร วิถชี ุมชน และวิถธี รรม สู่การปฏิบตั ทิ างการเกษตร
ในพืน< ทีจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือการพึงตนเองได้
๒) สามารถแลกเปลียนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ่ชู ุมชนได้
๓) มีทกั ษะในการแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้า และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือง
๔) มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีจติ อาสาในการทํางานเพือส่วนรวม
๕) มีอตั ลักษณ์ “ศีลธรรมเด่น เป็ นงาน ชาญวิชา จิตอาสา นําพาการเปลียนแปลง”
๖
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๒. แผนพัฒ นาปรับปรุง
แผนการพัฒ นา /
กลยุทธ์
เปลี?ย นแปลง
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร ๑. มีการติดตามเพือประเมินหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข าวิ ช า
ทุก ๓-๕ ปี หรือเมือครบรอบของ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ค ง
การประเมินหลักสูตร
มาตรฐานตามเกณฑ์ที ๒. สร้ า งเครือ ข่ า ยความร่ว มมือ กับ
สกอ. กําหนด
สถาบัน องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
๓. เทียบเคียงหลักสูตรกับหลักสูตรอืน
ทีเกียวข้องทางด้านเกษตรศาสตร์
๔. ได้ ม าตรฐานตาม มคอ. ๑ ด้ า น
เกษตรศาสตร์ ทีจะมีขน<ึ ในอนาคต
๒. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ๑. มีการติดตามประเมินผล ประเมิน
สอดคล้ อ งกั บ ความ
ความพึงพอใจ ทัง< จากผู้ป กครอง
นักศึกษา บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ต้ อ งการของท้ อ งถิ น
และการเปลียนแปลง
ตามวงรอบของการประเมิน
ของสัง คมวัฒ นธรรม ๒. มีการติดตามเพือประเมินหลักสูตร
ทุก ๓-๕ ปี หรือเมือครบรอบของ
และเศรษฐกิจ โดยยึด
การประเมินหลักสูตร
หลั ก ความถู ก ต้ อ งดี
งาม
๓. พัฒ นาเครือ ข่ า ยงานวิจ ัย แหล่ ง
แลกเปลียนเรีย นรู้ข องนั ก ศึก ษา
บั ณ ฑิ ต แล ะชุ ม ชน แล ะ/หรื อ
หน่ วยงานภาครัฐ ทัง< คุณภาพและ
ปริมาณ
๓. พัฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ๑. ส่งเสริมบุคลากรของหลักสูตรฯ ให้
ทัก ษะด้ า นการเรี ย น
มีการพัฒนาความรู้ เพิมพูนทักษะ
ก า ร ส อ น วิ ช า ก า ร
ด้า นการเรีย นการสอน ด้า นวิจ ัย
งานวิ จ ัย และบริก าร
และการบริการวิชาการ
วิชาการ
๒. ร่ ว มมือ กับ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงาน
อื นๆ ทัง< ภาครัฐ และเอกชน ที
เกี ยวข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แหล่ ง
เรียนรู้ และการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชน

๗

หลัก ฐาน /ตัว บ่งชี3
๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
๒. เอกสารความร่ว มมือระหว่า งสถาบัน
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
๓. เอกสารการพัฒนาคุณภาพเกียวกับการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอืน ทีเกียวข้อง
ทางด้านเกษตรศาสตร์
๔ . เ อ ก ส า ร ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน มคอ.๑
๑. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ผู้ ป ก ค ร อ ง
นักศึกษา บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทํา งานของบัณ ฑิต ซึงมีค่า เฉลียอยู่ใ น
ระดับทีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. จํานวนเครือข่ายงานวิจยั และผลงาน
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ที ง า น วิ จั ย แ ห ล่ ง
แลกเปลียนเรียนรูข้ องนักศึกษา บัณฑิต
และชุมชน และ/หรือหน่วยงานภาครัฐ
๑. จํานวนบุคลากรของหลักสูตรทีไปเข้า
รับการอบรมเพือเพิมเติมความรู้ ทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ทัง< การเรียนการสอน การ
วิจยั และการบริการวิชาการ
๒. จํ า นวนโครงการบริก ารวิช าการของ
หลักสูตร
๓. จํ า นวนโครงการวิจ ัย ของอาจารย์ใ น
หลักสูตร
๔. จํานวนรายวิชาทีมีการนําโครงการวิจยั
มาเชือมโยง กับการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ

มคอ. ๒

หมวดที? ๓. ระบบการจัด การศึก ษา การดํา เนิ น การ และโครงสร้า งของหล กั สูต ร
๑. ระบบการจัด การศึก ษา
๑.๑ ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่ วยกิตทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๒ การจัด การศึก ษาภาคฤดูร ้อ น
ไม่ม ี
๑.๓ การเทีย บเคีย งหน่ ว ยกิ ต ในระบบทวิ ภาค
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ว ยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การดําเนิ น การหล กั สูต ร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิ น การเรีย นการสอน
ภาคการศึกษาที ๑ สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที ๒ มกราคม – พฤษภาคม
๒.๒ คุณ สมบัติ ข องผูเ้ ข้าศึก ษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชัน< มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๒.๒ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาทีเกียวข้องกับการเกษตร
๒.๓ ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า
นักศึกษาชัน< ปี ที ๑ ซึงต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อาจจะประสบ
ปั ญหาในการปรับตัวในด้านการเรียนและการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงปั ญหาความยากจน และ
การขาดแคลนทุนการศึกษา
๒.๔ กลยุทธ์ใ นการดําเนิ น การเพื?อ แก้ไขปัญ หา / ข้อ จํากัด ของนัก ศึก ษาในข้อ ๒.๓
โดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จดั ให้มกี ารให้คําปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือแก้ไข
ปั ญหาในการปรับตัวของนักศึกษา ทีส่วนใหญ่มพี น<ื ฐานจากต่างจังหวัด วิทยาเขตอํานาจเจริญจะต้องมี
การดําเนินการเกียวกับการหาความร่วมมือกับองค์กรท้องถินในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด รวมทัง<
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน ในการจัดสรรทุนสนับสนุ นการศึกษาให้กบั นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์

๘

มคอ. ๒
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จํานวนนักศึกษา
ชัน< ปี ที ๑
ชัน< ปี ที ๒
ชัน< ปี ที ๓
ชัน< ปี ที ๔
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๕๐

๒๕๕๘
๕๐
๕๐
-

๒๕๖๒
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑) งบประมาณรายรับ หน่ ว ย : บาท
รายละเอีย ดรายรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(คนละ ๗๕๐ บาท x หลักสูตรได้รบั ร้อยละ ๗๐)
ค่าธรรมเนียมประจําภาค
(คนละ ๓,๕๐๐ บาท x หลักสูตรได้รบั ร้อยละ ๗๐)
ค่าลงทะเบียน (หลักสูตรได้รบั ร้อยละ ๖๐)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร
(คนละ ๓,๕๐๐ บาท x หลักสูตรได้รบั ร้อยละ ๙๐)
รวมรายรับ

ปี การศึก ษา / จํา นวนนัก ศึก ษา (คน)
๒๕๕๘/๕๐ ๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๔๕,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

๗๓๕,๐๐๐

๙๘๐,๐๐๐

๖,๐๐๐
๓๑๕,๐๐๐

๒๙๔,๐๐๐
๖๓๐,๐๐๐

๕๕๒,๐๐๐
๙๔๕,๐๐๐

๗๓๘,๐๐๐
๑,๒๖๐,๐๐๐

๕๙๒,๒๕๐

๑,๔๔๐,๒๕๐ ๒,๒๕๘,๒๕๐ ๓,๐๐๔,๒๕๐

รายรับตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา ๑ คน เท่ากับ

๖๐,๐๘๕

บาท

๒.๖.๒) งบประมาณรายจ่าย หน่ ว ย : บาท
หมวดเงิ น

ปี การศึก ษา / จํา นวนนัก ศึก ษา (คน)
๒๕๕๘/๕๐

๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐

ก. งบดําเนินการ
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ

๙๖,๔๐๐

๑๗๖,๘๐๐

๒๗๕,๖๐๐

๒. ค่าสาธารณูปโภค (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี )

๔,๐๐๐
-

๑๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๓. ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน

-

๑๘๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๕๔๐,๐๐๐

๔. รายวิชาออกภาคสนามนอกสถานที

-

๑๐๓,๕๐๐

๒๐๒,๕๐๐

๓๑๐,๕๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๒๘๘,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕. รายวิชาศึกษาดูงานนอกสถานที
๖. โครงงานวิจยั
(๔,๐๐๐ บาท/นักศึกษาปี ส ี ๑ คน)
๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

๑๘,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙

๑๐๐,๐๐๐

มคอ. ๒
หมวดเงิ น
รวม ก.

ปี การศึก ษา / จํา นวนนัก ศึก ษา (คน)
๒๕๕๘/๕๐

๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐

๗๒,๐๐๐

๗๓๗,๙๐๐ ๑,๕๐๕,๓๐๐ ๒,๒๖๔,๑๐๐

ข. งบลงทุน
๑. ค่าเสือมราคาครุภณ
ั ฑ์ (๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี )
๒. ค่าเสือมราคาอาคารสถานที/ค่าเช่าห้องเรียน
รวม ข.
รวม ก. + ข.

-

๗๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๓๗๕,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๕๒๕,๐๐๐

๗๐๕,๐๐๐

๘๗,๐๐๐ ๑,๐๓๗,๙๐๐ ๒,๐๓๐,๓๐๐

๒,๙๖๙,๑๐๐

จํานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๑,๗๔๐

๑๐,๓๗๙

๑๓,๕๓๕

๑๔,๘๔๖

ค่าใช้จ่ายเฉลียในการผลิตบัณฑิต ๑ คนต่อปี การศึกษา เท่ากับ ๑๔,๘๔๖ บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน เท่ากับ ๕๙,๓๘๔ บาท
๒.๗ ระบบการศึก ษา
แบบชัน< เรียนและแบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือเสริม
๒.๘ การเทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบีย นเรีย นข้ามมหาวิ ทยาล ยั (ถ้ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หล กั สูต รและอาจารย์ผส้ ู อน
๓.๑ หล กั สูต ร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ ว ยกิ ต จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่ ว ยกิ ต
๓.๑.๒ โครงสร้า งหล กั สูต ร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏดังนี<
๑) หมวดวิ ชาศึก ษาทัวไป
?
๓๒ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑) รายวิ ชาที? ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑.๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
๗ หน่ วยกิต
๑.๑.๒) กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่ วยกิต
๑.๒) รายวิ ช าที?หล กั สูต รกําหนด
๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๒.๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓ หน่ วยกิต
๑.๒.๒) กลุ่มวิชาภาษา
๓ หน่ วยกิต
๑.๒.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
๘ หน่ วยกิต
๑.๒.๔) กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒ หน่ วยกิต
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๑๐๐ หน่ ว ยกิ ต
๑๐

มคอ. ๒
๒.๑) กลุ่มวิชาแกน
๓๑ หน่ วยกิต
๒.๒) กลุ่มวิชาบังคับ
๕๑ หน่ วยกิต
๒.๓) กลุ่มวิชาเลือก
๑๘ หน่ วยกิต
๓) หมวดวิ ชาเลือ กเสรี
๖ หน่ ว ยกิ ต
๓.๑.๓ รายวิ ชาในหล กั สูต ร
รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย
หน่ วยกิตของแต่ ละรายวิชาระบุตวั หน่ วยกิตรวมไว้หน้ าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บ
แสดงจํานวนชัวโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยาย ปฏิบตั ิ และค้นคว้าด้วยตนเอง ต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา โดยกําหนด ดังนี<
๑) หมวดวิ ชาศึก ษาทัวไป
? จํานวน ๓๒ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑) รายวิ ชาที?ม หาวิ ทยาล ยั กํา หนด ๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๑.๑) กลุ่ม วิ ชาสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ จํา นวน ๗ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุ ษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุ ษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
๑.๑.๒) กลุ่ม วิ ชาภาษา จํานวน ๙ หน่ ว ยกิ ต
- วิ ช าภาษาไทย จํา นวน ๓ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Thai Language in Communication
- วิ ชาภาษาอัง กฤษ จํานวน ๖ หน่ ว ยกิ ต
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย ๖ หน่ วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชา
ดังต่อไปนี<
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
๑๑

มคอ. ๒
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
๑.๒) รายวิ ชาที?หล กั สูต รกําหนด ๑๖ หน่ ว ยกิ ต
๑.๒.๑) กลุ่ม วิ ช าวิ ทยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ จํานวน ๓ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิงแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
ENGE 105 Integrating Health and Environment
๑.๒.๒) กลุ่ม วิ ช าภาษา จํา นวน ๓ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพือการอ่านและการเขียนงานวิจยั
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 391 English for Research Reading and Writing
๑.๒.๓) กลุ่ม วิ ช าสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ จํา นวน ๘ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์
๒ (๒ -๐-๔)
SHSS 130 Principles of Economics
จศศท ๒๐๐ จิตตปั ญญาวิถี
๒ (๑-๒-๓)
CEGE 200 Contemplative Ways
วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
๓ (๓-๐-๖)
LCLG 107
Language and Cultural Diversity in ASEAN
อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจริยธรรมเพือการพัฒนามนุ ษย์
๑ (๐-๓-๑)
AMAG 392 Moral and Ethics for Human Development
๑.๒.๔) กลุ่ม วิ ชาสุข ภาพและนัน ทนาการ จํานวน ๒ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE xxx
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ
จํานวน ๑๐๐ หน่ ว ยกิ ต
๒.๑) กลุ่ม วิ ชาแกน จํานวน ๓๑ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 117 Mathematics
อจกษ ๒๐๑ สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับงานวิจยั ทางการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 201 Statistics and Experimental Design for Agricultural Research
๑๒

มคอ. ๒
วทคม ๑๑๐
SCCH 110
อจกษ ๓๐๑
AMAG 301
อจกษ ๒๐๒
AMAG 202
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๒๕
SCBI 125
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
อจกษ ๒๐๓
AMAG 203
อจกษ ๒๐๔
AMAG 204
อจกษ ๒๐๕
AMAG 205

เคมีทวไป
ั
General Chemistry
เคมีวเิ คราะห์ทางการเกษตร
Agricultural Chemical Analysis
ฟิ สกิ ส์ขนั < พืน< ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
Basic Physics for Agricultural Science
ชีววิทยาทัวไป ๑
General Biology I
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ชีววิทยาทัวไป ๒
General Biology II
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
จุลชีววิทยาขัน< พืน< ฐาน
Basic Microbiology
พันธุศาสตร์ขนั < พืน< ฐาน
Basic Genetics
ชีวเคมีขนั < พืน< ฐาน
Basic Biochemistry

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๐)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๐)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๒.๒) กลุ่ม วิ ช าบังคับ จํา นวน ๕๑ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพือสุขภาวะขัน< แนะนํา
๑ (๑-๐-๒)
AMAG 141 Introduction to Agriculture for Well-being
อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพือสุขภาวะ
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 211 Crop Production for Well-being
อจกษ ๒๒๑ การผลิตสัตว์เพือสุขภาวะ
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 221 Livestock Production for Well-being
อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรือง
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 231 Smart Farm Technology
อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมอิ ากาศเปลียนแปลงกับการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 232 Meteorology and Climate Change on Agriculture
อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 241 Agricultural Science for Well-being
๑๓

มคอ. ๒
อจกษ ๒๕๑
AMAG 251
อจกษ ๒๕๒
AMAG 252
อจกษ ๒๖๑
AMAG 261
อจกษ ๒๖๒
AMAG 262
อจกษ ๓๑๑
AMAG 311
อจกษ ๓๑๒
AMAG 312
อจกษ ๓๒๑
AMAG 321
อจกษ ๓๓๑
AMAG 331
อจกษ ๓๓๒
AMAG 332
อจกษ ๓๗๑
AMAG 371
อจกษ ๓๘๑
AMAG 381
อจกษ ๓๘๒
AMAG 382
อจกษ ๔๗๑
AMAG 471
อจกษ ๔๘๑
AMAG 481
อจกษ ๔๘๒
AMAG 482

ฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถินและการจัดการลุ่มนํ< า
๓ (๒-๓-๔)
Local Natural Resources and watershed management
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
๓ (๒-๓-๔)
Soil Fertility
การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
สู่ชุมชน
๓ (๒-๓-๔)
Agricultural Extension and Participatory Action Research for
Community
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมปิ ั ญญาท้องถินและการเกษตร
ในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น<ําโขง
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom and
Agriculture in Mekong Subregion
กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช
๓ (๒-๓-๔)
Plant Anatomy and Physiology
การอารักขาพืช
๓ (๒-๓-๔)
Plant Protection
กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
๓ (๒-๓-๔)
Animal Anatomy and Physiology
ระบบชลประทาน เกษตรกลวิธานและพลังงานเพือการเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
Irrigation, Farm Machinery and Energy for Agricultural Farming
หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและการตลาด
๓ (๓-๐-๖)
Principle of Agricultural Farming Management and Marketing
ฝึกงาน ๑
๑ (๐-๖-๐)
Training I
สัมมนา ๑
๑ (๑-๐-๒)
Seminar I
โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๑
๒ (๐-๖-๒)
Senior Project I
ฝึกงาน ๒
๑ (๐-๖-๐)
Training II
สัมมนา ๒
๑ (๑-๐-๒)
Seminar II
โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๒
๑ (๐-๓-๑)
Senior Project II
๑๔

มคอ. ๒
อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๓
AMAG 483 Senior Project III

๑ (๐-๓-๑)

๒.๓) กลุ่ม วิ ช าเลือ ก จํา นวนไม่น้ อ ยกว่า ๑๘ หน่ ว ยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒.๓.๑) กลุ่ม วิ ช าด้า นพืชศาสตร์
อจกษ ๓๑๓ การปรับปรุงพันธุพ์ ชื
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 313 Plant Breeding
อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 314 Postharvest Technology
อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 411 Plant Biotechnology
อจกษ ๔๕๑ อนุ กรมวิธานพืช และพฤกษศาสตร์พน<ื บ้าน
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 451 Plant Taxonomy and Ethnobotany
อจกษ ๔๗๒ การขยายพันธุพ์ ชื และการจัดการสถานเพาะชํา
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 472 Plant Propagation and Nursery Management
๒.๓.๒) กลุ่ม วิ ชาด้า นสัต วศาสตร์
อจกษ ๓๒๒ การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์
AMAG 322 Animal Breeding
อจกษ ๓๒๓ โภชนาศาสตร์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
AMAG 323 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management
อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์
AMAG 421 Animal Biotechnology
อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟาร์มปศุสตั ว์กบั สิงแวดล้อม
AMAG 442 Livestock Health and Environment
๒.๓.๓) กลุ่ม วิ ชาด้านการประกอบสัม มาชีพ
อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลือกเพือสุขภาวะ
AMAG 341 Alternative Agriculture for Well-being
อจกษ ๓๗๒ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการ
AMAG 372 Economic Mushrooms Culture and Management
อจกษ ๓๗๓ หลักศิลปะเพือการออกแบบภูมทิ ศั น์
AMAG 373 Principle of Art for Landscape Design
อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภูมทิ ศั น์และวัสดุพชื พรรณ
AMAG 374 Landscape Design and Plant Materials
๑๕

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๔)
๑ (๐-๓-๐)
๓ (๒-๓-๔)

มคอ. ๒
อจกษ ๔๑๒
AMAG 412
อจกษ ๔๒๒
AMAG 422
อจกษ ๔๔๑
AMAG 441
อจกษ ๔๗๓
AMAG 473
อจกษ ๔๗๔
AMAG 474
อจกษ ๔๗๕
AMAG 475

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ
Soilless Culture
การเพาะเลีย< งสัตว์น<ําและการจัดการ
Aquaculture and Management
วิถอี นิ ทรียแ์ ละภูมปิ ั ญญาข้าวไทย
The Organic Way and Thai Rice Wisdom
การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
Food Processing of Agricultural Products
การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานทีเบือ< งต้น
Basic Flower Arrangement and Decoration
แมลงทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๒.๓.๔) กลุ่ม วิ ชาด้านการเสริ ม สร้างศัก ยภาพ
อจกษ ๓๖๑ สัมมาชีพและวิถชี ุมชน
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 361 Honest Livelihood and Community Life
อจกษ ๔๓๑ ธุรกิจการเกษตร โลจิสติกส์ และการจัดการสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
AMAG 431 Agri-enterprises, Logistic and Information Management
อจกษ ๔๔๓ สารผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ทางการเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 443 Products for Agricultural Application
อจกษ ๔๘๔ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พืองานวิจยั
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 484 Statistical Packages in Research
อจกษ ๔๘๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔)
/๓ (๓-๐-๖)
AMAG 485 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being
๓) หมวดวิ ชาเลือ กเสรี จํา นวนไม่น้ อ ยกว่า ๖ หน่ ว ยกิ ต
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื นๆ ที เปิ ดสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดลทีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เห็นสมควร
จํา นวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหล กั สูต ร ไม่น้ อ ยกว่า ๑๓๘ หน่ ว ยกิ ต

๑๖

มคอ. ๒
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการ
จัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี<
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี<
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชือคณะ/สถาบันทีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม. : MU หมายถึง รายวิชาทีจัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
สว : EN หมายถึง คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สม : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
วก : SP หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
จศ : CE หมายถึง ศูนย์จติ ตปั ญญาศึกษา
วภ : LC หมายถึง สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
อจ : AM หมายถึง โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อของภาควิชา / ชือรายวิชาหรือโครงการทีรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน ดังนี<
ศท : GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ภท : TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
ภอ : EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สค : SS หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์
ภษ : LG หมายถึง สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณ : MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์
คม : CH หมายถึง ภาควิชาเคมี
ชว : BI หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา
กษ : AG หมายถึง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

๑๗

มคอ. ๒
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหล งั อักษรย่อ ของรายวิ ชา (กรณี ส าํ หรับรายวิ ชาที?ขึ3นต้ น ด้วยอักษร อจกษ
เท่ านัน3 )
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชัน< ปี ทีกําหนดให้ศกึ ษารายวิชานัน< ๆ
- เลขตัวกลาง หมายถึง หมวดหมู่ของรายวิชา ดังนี<
๐ กลุ่มวิชาวิชาพืน< ฐานวิทยาศาสตร์
๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นพืช
๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นสัตว์
๓ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
๔ กลุ่มวิชาสุขภาวะ
๕ กลุ่มวิชาฐานทรัพยากรและสิงแวดล้อม
๖ กลุ่มวิชาชุมชนและภูมปิ ั ญญาท้องถิน
๗ กลุ่มวิชาทักษะเชิงวิชาชีพ
๘ กลุ่มวิชาเกียวกับงานวิจยั
๙ กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
- เลขตัวท้าย หมายถึง ลําดับทีการเปิ ดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานัน< ๆ เพือไม่ให้ตวั เลข
ซํ<าซ้อนกัน

๑๘

มคอ. ๒
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึก ษา
ปี ที? ๑ ภาคการศึก ษาที? ๑
รหัส วิ ชา
มมศท ๑๐๑ *
MUGE 101*
มมศท ๑๐๒ *
MUGE 102*
มมศท ๑๐๓ *
MUGE 103*
ศทภท ๑๐๐ *
LATH 100*
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕
**
LAEN 103-105**
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทคณ ๑๑๗
SCMA 117
วทคม ๑๑๐
SCCH 110
อจกษ ๑๔๑
AMAG 141
จศศท ๒๐๐
CEGE 200

ชื?อ วิ ชา
การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุ ษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุ ษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร
Arts of Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๑-๓)
English Level 1-3
ชีววิทยาทัวไป ๑
General Biology I
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
คณิตศาสตร์
Mathematics
เคมีทวไป
ั
General Chemistry
เกษตรเพือสุขภาวะขัน< แนะนํา
Introduction to Agriculture for Well-being
จิตตปั ญญาวิถี
Contemplative Ways
หน่ ว ยกิ ต รวม

จํานวนหน่ ว ยกิ ต
๒
(๑-๒-๓)
๓

(๒-๒-๕)
-

๓

(๒-๒-๕)

๒

(๒-๐-๔)

๑

(๐-๓-๐)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๑

(๑-๐-๒)

๒

(๑-๒-๓)

๒๐

หน่ ว ยกิ ต

* เป็ นรายวิชาศึกษาทัวไปทีจัดการเรียนการสอนต่อเนืองทัง< ๒ ภาคการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที ๒
** รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๑๙

มคอ. ๒
ปี ที? ๑ ภาคการศึก ษาที? ๒
รหัส วิ ชา
ชื?อ วิ ชา
มมศท ๑๐๑*
การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุ ษย์
MUGE 101*
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒*
สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุ ษย์
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓*
ศิลปะวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์
MUGE 103
Arts and Science for Human Development
ศทภท ๑๐๐*
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร
LATH 100
Arts of Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖** ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔)
LAEN 104-106** English (Level 2-4)
วทชว ๑๒๕
ชีววิทยาทัวไป ๒
SCBI 125
General Biology II
วทชว ๑๐๔
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104
Biology Laboratory II
สวศท ๑๐๕
บูรณาการสุขภาพและสิงแวดล้อม
ENGE 105
Integrating Health and Environment
สมสค ๑๓๐
หลักเศรษฐศาสตร์
SHSS 130
Principles of Economics
วภภษ ๑๐๗
ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
LCLG 107
Language and Cultural Diversity in ASEAN
วกศท xxx
กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ
SPGE xxx
หน่ ว ยกิ ต รวม

จํานวนหน่ ว ยกิ ต
๒

(๑-๒-๓)

๓

(๒-๒-๕)

๓

(๒-๒-๕)

๓

(๓-๐-๖)

๑

(๐-๓-๐)

๓

(๓-๐-๖)

๒

(๒-๐-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๒

(๑-๒-๓)

๒๒

หน่ ว ยกิ ต

* เป็ นรายวิชาศึกษาทัวไปทีจัดการเรียนการสอนต่อเนืองทัง< ๒ ภาคการศึกษา โดยแสดงผลการศึกษาในภาคการศึกษาที ๒
** รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๒๐

มคอ. ๒
ปี ที? ๒ ภาคการศึก ษาที? ๑
รหัส วิ ชา
อจกษ ๒๐๒
AMAG 202
อจกษ ๒๐๓
AMAG 203
อจกษ ๒๐๕
AMAG 205
อจกษ ๒๓๑
AMAG 231
อจกษ ๒๔๑
AMAG 241
อจกษ ๒๖๑
AMAG 261
อจกษ ๒๖๒
AMAG 262

ชื?อ วิ ชา
ฟิ สกิ ส์ขนั < พืน< ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
Basic Physics for Agricultural Science
จุลชีววิทยาขัน< พืน< ฐาน
Basic Microbiology
ชีวเคมีขนั < พืน< ฐาน
Basic Biochemistry
เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรือง
Smart Farm Technology
วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ
Agricultural Science for Well-being
การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน
Agricultural Extension and Participatory Action
Research for Community
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมปิ ั ญญาท้องถิน
และการเกษตรในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น<ํ าโขง
Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom
and Agriculture in Mekong Subregion
หน่ ว ยกิ ต รวม

๒๑

จํานวนหน่ ว ย
กิ ต
๓
(๓-๐-๖)
๓

(๒-๓-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๒๑

หน่ ว ยกิ ต

มคอ. ๒

ปี ที? ๒ ภาคการศึก ษาที? ๒
รหัส วิ ชา
อจกษ ๒๐๑
AMAG 201

อจกษ ๒๐๔
AMAG 204
อจกษ ๒๑๑
AMAG 211
อจกษ ๒๒๑
AMAG 221
อจกษ ๒๓๒
AMAG 232
อจกษ ๒๕๑
AMAG 251
อจกษ ๒๕๒
AMAG 252

ชื?อ วิ ชา
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับงานวิจยั ทาง
การเกษตร
Statistics and Experimental Design for Agricultural
Research
พันธุศาสตร์ขนั < พืน< ฐาน
Basic Genetics
การผลิตพืชเพือสุขภาวะ
Crop Production for Well-being
การผลิตสัตว์เพือสุขภาวะ
Livestock Production for Well-being
อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมอิ ากาศเปลียนแปลงกับ
การเกษตร
Meteorology and Climate Change on Agriculture
ฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถินและการจัดการลุ่มนํ< า
Local Natural Resources and watershed
management
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
หน่ ว ยกิ ต รวม

๒๒

จํานวนหน่ ว ย
กิ ต
๓

(๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๒-๓-๔)

๒๑

หน่ ว ยกิ ต

มคอ. ๒

ปี ที? ๓ ภาคการศึก ษาที? ๑
รหัส วิ ชา
อจกษ ๓๐๑
AMAG 301
อจกษ ๓๒๑
AMAG 321
อจกษ ๓๓๑
AMAG 331
อจกษ ๓๙๒
AMAG 392
อจกษ ๓๗๑
AMAG 371
อจกษ ๓๘๑
AMAG 381
อจกษ ๓xx*
AMAG 3xx*

ชื?อ วิ ชา

จํานวนหน่ ว ยกิ ต

เคมีวเิ คราะห์ทางการเกษตร
Agricultural Chemical Analysis
กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
Animal Anatomy and Physiology
ระบบชลประทาน เกษตรกลวิธานและพลังงานเพือ
การเกษตร
Irrigation, Farm Machinery and Energy for
Agricultural Farming
คุณธรรมและจริยธรรมเพือการพัฒนามนุ ษย์
Moral and Ethics for Human Development
ฝึกงาน ๑
Training I
สัมมนา ๑
Seminar I
วิชาเอกเลือก ๑
Major Elective Course I
หน่ ว ยกิ ต รวม

* รายวิ ช าเลือ กที? เปิ ดสอน
๑.กลุ่มวิชาด้านพืชศาสตร์
อจกษ ๓๑๓
การปรับปรุงพันธุพ์ ชื
AMAG 313
Plant Breeding
๒.กลุ่มวิชาด้านสัตวศาสตร์
อจกษ ๓๒๒
การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์
AMAG 322
Animal Breeding
๓. กลุ่มวิชาด้านการประกอบสัมมาชีพ
อจกษ ๓๗๒
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการ
AMAG 372
Economic Mushrooms Culture and Management
อจกษ ๓๗๓
หลักศิลปะเพือการออกแบบภูมทิ ศั น์
AMAG 373
Principle of Art for Landscape Design
๔. กลุ่มวิชาด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
อจกษ ๓๖๑
สัมมาชีพและวิถชี ุมชน
AMAG 361
Honest Livelihood and Community Life

๒๓

๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)
๑ (๐-๓-๐)

๓ (๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๒-๓-๔)

๑

(๐-๓-๑)

๑

(๐-๖-๐)

๑

(๑-๐-๒)

๓

(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)

๑๕

หน่ ว ยกิ ต

มคอ. ๒

ปี ที? ๓ ภาคการศึก ษาที? ๒
รหัส วิ ชา
อจกษ ๓๙๑
AMAG 391
อจกษ ๓๑๑
AMAG 311
อจกษ ๓๑๒
AMAG 312
อจกษ ๓๓๒
AMAG 332
อจกษ ๓๘๒
AMAG 382
อจกษ ๓xx*
AMAG 3xx*

ชื?อ วิ ชา

จํา นวนหน่ ว ยกิ ต

ภาษาอังกฤษเพือการอ่านและการเขียนงานวิจยั
English for Research Reading and Writing
กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช
Plant Anatomy and Physiology
การอารักขาพืช
Plant Protection
หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและการตลาด
Principle of Agricultural Farming Management and
Marketing
โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๑
Senior Project I
วิชาเอกเลือก ๒
Major Elective Course II
หน่ ว ยกิ ต รวม

* รายวิ ช าเลือ กที? เปิ ดสอน
๑.กลุ่มวิชาด้านพืชศาสตร์
อจกษ ๓๑๔
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว
AMAG 314
Postharvest Technology
๒.กลุ่มวิชาด้านสัตวศาสตร์
อจกษ ๓๒๓
โภชนาศาสตร์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
AMAG 323
Nutrition, Forage Crops and Pasture Management
๓. กลุ่มวิชาด้านการประกอบสัมมาชีพ
อจกษ ๓๔๑
เกษตรกรรมทางเลือกเพือสุขภาวะ
AMAG 341
Alternative Agriculture for Well-being
อจกษ ๓๗๔
การออกแบบภูมทิ ศั น์และวัสดุพชื พรรณ
AMAG 374
Landscape Design and Plant Materials
๔. กลุ่มวิชาด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
-

๒๔

๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๒-๓-๔)

๓

(๓-๐-๖)

๒

(๐-๖-๒)

๓

(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)

๑๗

หน่ ว ยกิ ต

มคอ. ๒

ปี ที? ๔ ภาคการศึก ษาที? ๑
รหัส วิ ชา
อจกษ ๔๘๒
AMAG 482
อจกษ ๔xx*
AMAG 4xx*
อจกษ ๔xx*
AMAG 4xx*
xxxx xxx
xxxx xxx
อจกษ ๔๗๑
AMAG 471

ชื?อ วิ ชา

จํา นวนหน่ ว ยกิ ต

โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๒
Senior Project II
วิชาเอกเลือก ๓
Major Elective Course III
วิชาเอกเลือก ๔
Major Elective Course IV
วิชาเลือกเสรี ๑
Elective course I
ฝึกงาน ๒
Training II
หน่ ว ยกิ ต รวม

* รายวิ ช าเลือ กที? เปิ ดสอน
๑.กลุ่มวิชาด้านพืชศาสตร์
อจกษ ๔๑๑
เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
AMAG 411
Plant Biotechnology
อจกษ ๔๗๒
การขยายพันธุพ์ ชื และการจัดการสถานเพาะชํา
AMAG 472
Plant Propagation and Nursery Management
๒.กลุ่มวิชาด้านสัตวศาสตร์
อจกษ ๔๒๑
เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์
AMAG 421
Animal Biotechnology
อจกษ ๔๔๒
สุขภาวะในฟาร์มปศุสตั ว์กบั สิงแวดล้อม
AMAG 442
Livestock Health and Environment
๓. กลุ่มวิชาด้านการประกอบสัมมาชีพ
อจกษ ๔๔๑
วิถอี นิ ทรียแ์ ละภูมปิ ั ญญาข้าวไทย
AMAG 441
The Organic Way and Thai Rice Wisdom
อจกษ ๔๗๓
การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
AMAG 473
Food Processing of Agricultural Products
๔. กลุ่มวิชาด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
อจกษ ๔๘๔
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พืองานวิจยั
AMAG 484
Statistical Packages in Research

๒๕

๑

(๐-๓-๑)

๓

๑

(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
(๐-๖-๐)

๑๑

หน่ ว ยกิ ต

๓
๓

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒

ปี ที? ๔ ภาคการศึก ษาที? ๒
รหัส วิ ชา
อจกษ ๔๘๓
AMAG 483
อจกษ ๔๘๑
AMAG 481
อจกษ xxx*
AMAG xxx*
อจกษ xxx*
AMAG xxx*
xxxx xxx
xxxx xxx

ชื?อ วิ ชา
โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๓
Senior Project III
สัมมนา ๒
Seminar II
วิชาเอกเลือก ๕
Major Elective Course V
วิชาเอกเลือก ๖
Major Elective Course VI
วิชาเลือกเสรี ๒
Elective Course II
หน่ ว ยกิ ต รวม

* รายวิ ช าเลือ กที? เปิ ดสอน
๑.กลุ่มวิชาด้านพืชศาสตร์
อจกษ ๔๕๑
อนุ กรมวิธานพืช และพฤกษศาสตร์พน<ื บ้าน
AMAG 451
Plant Taxonomy and Ethnobotany
๒.กลุ่มวิชาด้านสัตวศาสตร์
๓. กลุ่มวิชาด้านการประกอบสัมมาชีพ
อจกษ ๔๒๒
การเพาะเลีย< งสัตว์น<ําและการจัดการ
AMAG 422
Aquaculture and Management
อจกษ ๔๑๒
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ
AMAG 412
Soilless Culture
อจกษ ๔๗๔
การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานทีเบือ< งต้น
AMAG 474
Basic Flower Arrangement and Decoration
อจกษ ๔๗๕
แมลงทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
AMAG 475
Economic Entomology
๔. กลุ่มวิชาด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
อจกษ ๔๓๑
ธุรกิจการเกษตร โลจิสติกส์ และการจัดการสารสนเทศ
AMAG 431
Agri-enterprises, Logistic and Information Management
อจกษ ๔๔๓
สารผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ทางการเกษตร
AMAG 443
Products for Agricultural Application
อจกษ ๔๘๕
หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ
AMAG 485

Selected Topic in Agricultural Science for Well-being

๒๖

จํานวนหน่ ว ยกิ ต
๑

(๐-๓-๑)

๑

(๑-๐-๒)

๓

(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
(๒-๓-๔/
๓-๐-๖)
หน่ ว ยกิ ต

๓
๓
๑๑

๓ (๒-๓-๔)

๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
/๓ (๓-๐-๖)

มคอ. ๒

๓.๑.๕ คําอธิ บายรายวิ ชา
ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก
๓.๒ ชื?อ นามสกุล เลขประจําตัว บัต รประชาชน ตําแหน่ งและคุณ วุฒิ ข องอาจารย์
ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหล กั สูต ร
ที?
*๑

*๒

๓

๔

๕

ตํา แหน่ ง
คุณ วุฒิ
ทางวิชาการ
นายวิทยา แก้วศรี
ผูช้ ่วย
- วท.ด. (พืชสวน)
ศาสตราจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘
นางสาวหนึงฤทัย พรหมวาที
อาจารย์ -ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
ม.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘
นางสาวมะลิวลั ย์ แซ่อุย้
อาจารย์ - วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ม.เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑
นางสาวสุทนิ กันยะมี
อาจารย์ - วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๘
- วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔
นายศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์
อาจารย์ -ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
ม.มหิดล พ.ศ.๒๕๕๗
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
๒๗
ชื?อ -นามสกุล

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน
๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕x-xx-x

๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐x-xx-x

๓-๖๕๐๕-๐๐๐๖x-xx-x

๓-๕๔๐๑-๐๐๖๔x-xx-x

๕-๓๐๐๑-๙๐๐๒x-xx-x

มคอ. ๒
ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕
หมายเหตุ: *อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

๓.๒.๒ อาจารย์ประจําโครงการจัด ตัง3 วิ ทยาเขตอํานาจเจริ ญ ที?ร ่ว มสอน ดังนี3
ที?
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตํา แหน่ ง
ทางวิชาการ
นางสาวกมลชนก รักเสรี
อาจารย์
นางสาวอรุณี ทองอ่อน
อาจารย์
นางสาวสําอาง ศุภฤกษ์
อาจารย์
นางสาววาทินี สุนทรา
อาจารย์
นางสาวณฐกมล ผดาเวช
อาจารย์
นางสาวพิสมัย นาทัน
ผูช้ ่วยอาจารย์
นางสาวพัทธจารี กระแสเสน ผูช้ ่วยอาจารย์

คุณ วุฒิ

ชื?อ -นามสกุล

ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Life Science)
วท.ด. (เคมี)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
วท.ม. (โภชนวิทยา)
ส.ม. (วิทยาการระบาด)
วท.ม. (สุขาภิบาลสิงแวดล้อม)

เลขประจํา ตัว บัต ร
ประชาชน
๓-๓๕๙๙-๐๐๐๙x-xx-x
๓-๓๔๙๙-๐๐๒๙x-xx-x
๑-๔๕๐๗-๐๐๐๐x-xx-x
๓-๓๔๙๙-๐๐๘๒x-xx-x
๑-๓๔๙๙-๐๐๐๓x-xx-x
๓-๔๐๙๙-๐๑๐๘x-xx-x
๑-๓๔๙๙-๐๐๑๗x-xx-x

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ที?
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื?อ -นามสกุล
ดร. พิสทุ ธิ • ไพบูลย์รตั น์
ดร. อุทยั อันพิมพ์
ผศ. ยุวดี ชูประภาวรรณ
ดร. สุกญ
ั ญา คลังสินศิรกิ ุล
นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง
นายวันนา บุญกลม
นายวารี แก่นสาร
นายวีระพล กมลรัตน์
นายศักดินา นักรํา
นายนิคม เพชรผา

๑๑ นายแก่นคํากล้า พิลาน้อย
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายศักดิทนงค์
วงศ์เจริญ
•
นายสมาน พันธุวไิ ล
นายทอง สิงห์สขุ มุ
นายมาโนช โพธิเมื
• อง

สถานที?ทาํ งาน หรือ ความเชี?ยวชาญ
ผูเ้ ชียวชาญอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพนา จ.อํานาจเจริญ
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรียจ์ งั หวัดอํานาจเจริญ
สหกรณ์ผเู้ ลีย< งสัตว์น<ําบ้านนาหว้าจํากัด ต.โนนโพธิ • อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
สวนส่างฝั น ชุมชนยางเหนือ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
กลุ่มประมงและเกษตรอินทรีย์ ต.หนองไฮ อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มูลนิธธิ รรมร่วมใจ วัดป่ าสวนธรรม อ.ป่ าติว<
จ.ยโสธร
เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม มูลนิธธิ รรมร่วมใจ วัดป่ าสวนธรรม อ.กุดชุม
จ.ยโสธร
ศูนย์สาธิตการใช้พลังงานทดแทน หจก.ศรีสะเกษวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ศูนย์วสิ าหกิจชุมชนตําบลละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
องค์กรเกษตรกรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

๒๘

มคอ. ๒

๔. องค์ประกอบเกี?ย วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิ จ ศึก ษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรกําหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน เพือสร้างประสบการณ์ในการ ปฏิบตั งิ าน
ในหน่ วยงานภาครัฐ หรือชุมชน หรือศูนย์เรียนรูช้ ุมชน หรือสถานประกอบการด้านการเกษตร โดยแบ่ง
การฝึกงานออกได้ดงั นี<
- รายวิ ชาฝึ กงาน ๑ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชัวโมง เป็ นการฝึกพืน< ฐานทางการเกษตร เพือให้
มีความรู้และทักษะด้านทรัพ ยากรเกษตรในแขนงต่ างๆ ให้นักศึกษาได้มโี อกาสสัมผัส การ
ปฏิบตั งิ านจริงในกิจกรรมทางการเกษตร ได้รจู้ กั ตนเองและค้นหาความชอบหรือความสนใจที
แท้จริงของตน ตลอดจนการได้ประสบกับสถานการณ์จริง ปั ญหาหรือข้อขัดข้องบางประการ
ทําให้นักศึกษาได้นํากลับมาศึกษาหาคําตอบ หรือเพิมความรูแ้ ละทักษะเพิมเติมภายหลังการ
ฝึกปฏิบตั งิ าน และการนําเสนอรายงานเมือเสร็จสิน< การฝึกงาน
- รายวิ ช าฝึ กงาน ๒ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชัวโมง เป็ นการฝึ กทักษะการทํางานทางด้าน
การเกษตร ทีนักศึกษามีความสนใจ เพือเพิมทักษะและประสบการณ์สามารถนํ าไปใช้ได้จริง
ภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือสามารถนํ าไปประยุกต์และแก้ไขบัญหาทางการเกษตรได้ และ
การนําเสนอรายงานเมือเสร็จสิน< การฝึกงาน
๔.๑ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ข องประสบการณ์ ภาคสนาม
ดําเนินการให้มกี ารจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูก้ ารฝึ กงาน โดยจัดทําคู่มอื ในการฝึ ก การ
ลงเวลา การลงบันทึกลายมือชือรับรองจากอาจารย์พเลี
ี <ยงจากสถานทีฝึ กงาน จัดทําเล่มรายงาน
และนํ าเสนอผลการฝึ กงานต่ อคณาจารย์ โดยจําแนกผลการศึกษาออกเป็ นสัญลักษณ์ ทีมีแ ต้ ม
ประจํา
๔.๒ ช่ว งเวลา
รายวิชาฝึ ก งาน ๑ ฝึ ก ภาคฤดูร้อ น ของชัน< ปี ที ๒ และลงทะเบียนในภาคการศึก ษาต้ น
ชัน< ปี ที ๓
รายวิชาฝึ กงาน ๒ ฝึ กภาคฤดูร้อน ของชัน< ปี ที ๓ และลงทะเบียนในภาคการศึก ษาต้ น
ชัน< ปี ที ๔
๔.๓ การจัด เวลาและตารางสอน
ขึน< กับสถานทีฝึกงาน หน่ วยงานหรือสถานประกอบการ
๕. ข้อ กํา หนดเกี?ย วกับ การทําโครงงานหรือ งานวิ จ ยั (ถ้า มี)
๕.๑ คําอธิ บ ายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ซึงเป็ นวิชา
ทีให้นักศึกษาได้ศกึ ษาปั ญหาหรือประเด็นการพัฒนาการด้านการเกษตรทีสนใจในท้องถิน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําการค้นคว้าและดําเนินงานวิจยั ด้วยวิธกี ารทีเชือถือได้ วิเคราะห์
ผลด้วยวิธที างสถิตภิ ายใต้คําแนะนํ าและการดูแลของอาจารย์ผูป้ ระสานรายวิชา อาจารย์ทปรึ
ี กษา
๒๙

มคอ. ๒
และอาจารย์ทีปรึก ษาร่วม(อาจารย์ส าขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ/หรือ ผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ และ/หรือ
ปราชญ์ทอ้ งถิน) และจัดทํารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ พร้อมนําเสนอผลการดําเนินงาน
๕.๒ มาตรฐานผลการเรีย นรู้
มีค วามรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยั เบื<อ งต้นได้ สามารถศึก ษาด้วย
ตนเองภายใต้คําแนะนํ าของอาจารย์ทปรึ
ี กษาและอาจารย์ทปรึ
ี กษาร่วม มีความซือสัตย์ในการ
นํ าเสนอข้อมูลจริง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สถิติจากข้อมูล สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายผลการศึกษาได้ และสามารถจัดทํารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาทีกําหนด
๕.๓ ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชัน< ปี ที ๓ ถึง ภาคการศึกษาปลาย ชัน< ปี ที ๔
๕.๔ จํานวนหน่ ว ยกิ ต
๔ หน่ วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
กําหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบือ< งต้น และนํ าเสนอหัวข้องานวิจยั ทีสนใจต่อคณาจารย์
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์เ พือร่ ว มพิจ ารณาหัว ข้อ วิจ ยั และเสนอโครงร่ า งงานวิจ ยั ในรายวิช า
อจกษ ๓๘๑ สัมมนา ๑ โดยกําหนดให้มอี าจารย์ทปรึ
ี กษาและอาจารย์ทีปรึกษาร่วม ในการให้
คําปรึกษาเกียวกับการวางแผนงานวิจยั การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล
๕.๖ กระบวนการประเมิ น ผล
ประเมินจากการนํ าเสนอโครงร่างในรายวิชา อจกษ ๓๘๑ สัมมนา ๑ และผลการศึกษาวิจยั
ในรายวิชา อจกษ ๔๘๑ สัมมนา ๒ รวมทัง< ประเมินจากรายงานผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดย
อาจารย์ทปรึ
ี กษา อาจารย์ทปรึ
ี กษาร่วม และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทัง< นี<การประเมินผล
รายวิชา อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๑ รายวิชา อจกษ ๔๘๒ โครงงานวิจยั ระดับ
ปริญ ญาตรี ๒ และ รายวิช า อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจ ยั ระดับ ปริญ ญาตรี ๓ โดยจํา แนกผล
การศึกษาออกเป็ นสัญลักษณ์ทมีี แต้มประจํา

๓๐

มคอ. ๒

หมวดที? ๔. ผลการเรีย นรู้ กลยุทธ์ก ารสอนและการประเมิ น ผล
๑. การพัฒ นาคุณ ล กั ษณะพิ เศษของนัก ศึก ษา
คุณ ลัก ษณะพิ เศษ
กลยุทธ์ก ารสอนและกิ จ กรรมนัก ศึก ษา
๑. บัณฑิตมีคุณลักษณะ เป็ นคนดี มีปัญญา ๑. มหาวิทยาลัยมหิดลได้กาํ หนดกลุ่มรายวิชาศึกษาทัวไปที
นํ า พาสุ ข มีท ัก ษะแห่ ง การเรีย นรู้ แ ห่ ง
ทํา ให้รู้จ ักตน รู้จ ักโลก มีสุน ทรีย ะ คุณ ธรรม/จริยธรรม
ศตวรรษที ๒๑ และ เป็ นปั ญญาของ
และจิตตปั ญญา
แผ่นดิน
๒. สอดแทรกในการเรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึง
ปณิธาน “ปั ญญาของแผ่นดิน” และคุณค่าของตนเองตาม
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
๓. มีการจัดกิจกรรมโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือสาธารณะ
ต่างๆ ให้นกั ศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
๔. มีการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบตั ธิ รรมให้แก่นกั ศึกษา
๒. มีท ัก ษะการปฏิ บ ัติ จ ริ ง และสามารถ ๑. จัด การเรีย นการสอนโดยทํา ให้เ กิด กระบวนการ “การ
ประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาการเพือแก้ไข
เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ผ่ า นการปฏิ บ ั ติ (Interactive Learning
ปั ญหาหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
Through Action)”
๒. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารฝึ กปฏิบตั กิ ารแก้ไขปั ญหาหรือ
ต่างๆ
พัฒนาระบบการเกษตรและสุขภาวะของชุมชนท้องถิน
เบือ< งต้นโดยผ่านโครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี
๓. มีการจัด กิจ กรรมโครงการทีทํา ให้นักศึกษาเข้า ถึงและ
เรียนรูฐ้ านข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
เปิ ดโลกทัศน์ทางวิชาการและความคิดริเริมสร้างสรรค์
๔. จัดการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างความรูใ้ นลักษณะของ
การศึก ษา ค้น คว้า อภิป รายทางวิช าการ และการฝึ ก
ปฏิบตั ภิ าคสนามในชุมชนและองค์กรต่างๆ
๓. มีท ัก ษะในการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ก ับ ๑. หลักสูตรกําหนดให้มรี ายวิชาเกียวกับบริบทชุมชนท้องถิน
ชุมชนและมีจติ อาสา
การลงพื<นทีชุมชน และ การใช้โจทย์จากพื<นทีในการทํา
โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี
๒. หลักสูตรกําหนดให้มเี ครือข่ายปราชญ์ทอ้ งถินเข้ามาร่วม
เป็ นอาจารย์พเิ ศษ ร่วมแลกเปลียนเรียนรูใ้ นการเรียนการ
สอน และร่วมเป็ นทีปรึกษาโครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี
๓ . จั ด กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ เ พ ณี
ศิล ปวัฒ นธรรม ให้นักศึกษามีส่วนเข้าร่วมเพือสืบสาน
ร่วมอนุรกั ษ์ และเป็ นหนึงเดียวกับชุมชน
๓๑

มคอ. ๒
คุณ ลัก ษณะพิ เศษ

กลยุทธ์ก ารสอนและกิ จ กรรมนัก ศึก ษา
๔. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
ชุมชน

๒. การพัฒ นาผลการเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้าน
ผลการเรีย นรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
๑ . ยึ ด มั น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ความซือสัตย์
สุจ ริต มีจ รรยา บรรณ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิชาชีพ
๒ . มี วิ นั ย เ ค า ร พ ก ฎ
ระเบีย บและข้อ บัง คับ
ต่ า งๆ ขององค์กรและ
สังคม
๓. เคารพศักดิ •ศรีของความ
เป็ นมนุ ษ ย์แ ละเคารพ
สิทธิ •ของผูอ้ นื
๔. ตระหนักในบทบาทและ
มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ
หน้าที
๕. มี จิ ต สาธารณะและ
สํานึกรักบ้านเกิด

กลยุทธ์ก ารสอน
ที? ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผล
การเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้า น

๑. มหาวิทยาลัย ได้กํา หนดให้ม ีการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาทัวไป
๒. การสอดแทรกเรืองคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชา
๓. กํา หนดให้นักศึกษาลงชือและเวลาใน
แบบบัน ทึก การเข้า ชัน< เรีย นและการ
สอบ รวมทัง< ให้คิด คะแนนการเข้า ชัน<
เรียน
๔. กํา หนดให้นั ก ศึก ษามีวินั ย และปฏิบ ัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร
๕. จัดกิจกรรมโครงการทีส่งเสริมคุณธรรม
จิตอาสา และการบําเพ็ญสาธารณประ
โยชน์
๖. การเป็ นแบบอย่างทีดีของคณาจารย์

๑. ประเมินผลจากการสอบ
วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
บ ร ร ย า ย แ ล ะ / ห รื อ
ภาคปฏิ บ ัติ ใ นรายวิ ช า
ศึกษาทัวไป
๒.ประเมินจากการตรงเวลา
ในการเข้าชัน< เรียน และ
ระเบียบวินัยในการแต่ง
กายของนักศึกษา
๓ . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที ที
ได้ ร ั บ มอบหมาย และ
ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาทีกําหนด
๔. ประเมิน จากการมีวินั ย
และพร้ อ มเพรี ย งของ
นักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๕. สถิติการกระทําทุจริตใน
การสอบ

๒. ด้า นความรู้
๑ . มี ค ว า ม รู้ แ ล ะความ ๑. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทัง< ๑. ประเมินผลจากการสอบ
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิในชัน< เรียน
วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
เข้าใจในเชิงทฤษฏีและ
โดยคณาจารย์ แ ละผู้ เ ชี ยวชาญใน
บ ร ร ย า ย แ ล ะ / ห รื อ
หลั ก การที สํ า คั ญ ใ น
สาขาวิชานัน< ๆ
ภาคปฏิบตั ใิ นรายวิชา
ศาสตร์ ทีศึก ษาพร้ อ ม
ทัง< ความรูท้ เป็
ี นปั จจุบนั ๒ . เ รี ย น รู้ จ า ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง ใ น ๒ . ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก เ ล่ ม
การศึก ษาดู ง าน การฝึ ก ปฏิ บ ัติ ภ าค
เอกสาร รายงานหรื อ
๒ . มี ค วามรู้ แ ล ะความ
สนาม และการลงชุ ม ชน เพือให้เ กิด
ค้นคว้า และการนําเสนอ
เข้า ใจในกระบวนการ
ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั
๓๒

มคอ. ๒
ผลการเรีย นรู้
ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ก ารสอน
ที? ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผล
การเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้า น

๓. มี ค วามรู้ แ ล ะควา ม
“กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ในทาง
ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง
เข้าใจเชิงสุขภาวะและ
ปฏิบตั ”ิ
นักศึกษา
บริบทท้องถิน
๓. หลักสูตรกําหนดให้นกั ศึกษาทํางานวิจยั
๔. มีท ัก ษะและความรู้ที
โดยผ่านโครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี
เกิดจากการปฏิบตั จิ ริง
ซึงใช้โจทย์วจิ ยั จากท้องถิน
๔. การจัด ศูน ย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศให้
นั ก ศึก ษาสามารถเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง
ผ่า นทางระบบสารสนเทศอย่างทัวถึง
และเพียงพอ
๕. หลักสูตรกําหนดให้มภี าคีเครือข่ายศูนย์
การเรียนรูใ้ นพืน< ทีและปราชญ์ชาวบ้าน
เพือเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักศึกษา
๓. ด้า นทัก ษะทางปัญ ญา
๑. สามารถบูรณาการองค์ ๑. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารจัดรายวิช าที ๑. ประเมินผลจากการสอบ
เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางปั ญญา
วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
ความรู้เ พือสร้า งสรรค์
ในการคิด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ แ ละ
บ ร ร ย า ย แ ล ะ / ห รื อ
และ/หรือแก้ไขปั ญหา
ประมวลองค์ค วามรู้ และยกตัว อย่ า ง
ภาคปฏิบตั ิในรายวิชาที
๒. สามารถคิด อย่ า งเป็ น
กรณีศกึ ษาประกอบรายวิชา
เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นา
ระบบและมีวจิ ารญาณ
ทักษะทางปั ญญาในการ
๓. สามารถแสวงหาความรู้ ๒. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารจัดรายวิชาที
นั ก ศึก ษาได้ฝึ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ใ น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เ พิ ม เ ติ ม แ ล ะ มี ก า ร
การจั ด ทํ า โครงการ (project based
และประมวลองค์ความรู้
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
learning) เพือแก้ไ ขปั ญ หา สร้า งองค์ ๒ . ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก เ ล่ ม
ความรู้ หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เอกสารการรายงานหรือ
๓. การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามี
ค้นคว้า ของนักศึกษา
โอกาสบูร ณาการความรู้กบั ศาสตร์อนื ๓ . ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การอภิปราย
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ใ น
กลุ่ม และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
จริง
โครงงานวิจ ัย ตลอดจน
๔. หลักสูตรกําหนดให้มภี าคีเครือข่ายศูนย์
กระบวนการโต้ตอบของ
การเรียนรูใ้ นพื<นทีและปราชญ์ชาวบ้าน
นักศึกษา
เพือเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักศึกษา
๔. ด้า นทักษะความ สัม พัน ธ์
ระหว่า งบุค คล และความรับ
ผิ ด ชอบ
๑. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทัวไป
๓๓

มคอ. ๒
ผลการเรีย นรู้
ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ก ารสอน
ที? ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผล
การเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้า น

๑. เข้าใจความแตกต่าง
๒. จัดการเรียนการสอนทีมีการทํางานเป็ น ๑. ประเมินผลจากการสอบ
ระหว่างบุคคล สามารถ
กลุ่มและลักษณะงานทีต้องมีปฎิสมั พันธ์
วัดความรูใ้ นรายวิชา
สือสารและสร้าง
ระหว่างบุคคล การระดมความคิดเห็น
ศึกษาทัวไป
ความสัมพันธ์ทดีี ใน
การอภิ ป ราย และการแลกเปลี ยน ๒. ประเมินผลจากเพือนร่วม
บทบาทของผูน้ ําและผู้
เรียนรู้
ชัน< และอาจารย์ผูส้ อนใน
ตามได้
๓. กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้นักศึกษา
การแสดงบทบาทของ
๒. มีความรับผิดชอบต่อ
หมุนเวียนบทบาทและหน้าทีในการเป็ น
การเป็ นผู้นํ า และผู้ต าม
ตนเองและส่วนรวม
ผูน้ ํา สมาชิกกลุม่ และผูร้ ายงานผล
ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
๓. มีมารยาททางสังคมทีดี ๔. สอดแทรกเรืองความรับ ผิด ชอบต่ อ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
มีความคิดเชิงบวกและ
ตนเองและองค์กร การเข้าใจวัฒนธรรม
ประเมิน ภาวะการเป็ น
มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
ขององค์กร การยอมรับผู้อนื และการ
ผูน้ ําและผูต้ ามทีดี
๔. มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม
๓. ประเมิน ผลจากปราชญ์
ปรับตัวเข้าสถานการณ์
และ/หรือคณะทํางานใน
และวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบ ัติงานและร่ ว ม
แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ใ น
ชุ ม ช น โ ด ย ใ ช้ ก า ร
สอบถามความคิด เห็น
และสัมภาษณ์
๕ . ด้ า น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ เ ชิ งตั ว เล ข ก า ร
สื?อ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ . ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค นิ ค ๑. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารเรียนการสอน ๑. ประเมินผลจากการสอบ
ในรายวิชาทีนักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
วัดทักษะตามรายวิช าที
ทางการคํ า นวณหรื อ
สือสารทัง< การพูด การฟั ง และการเขียน
เกียวข้อง
การประยุ ก ต์ ใช้ ท าง
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ใ น ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า ๒. ประเมินจากผลงานของ
สถิตใิ นการประมวล ผล
คณาจารย์ และชุมชน ในสถานการณ์ที
นักศึกษาทัง< รูปแบบการ
ข้ อ มู ล ทั <ง ใ น เ ชิ ง คุ ณ
หลากหลาย
นํ าเสนอรายงานหน้าชัน<
ภาพและปริมาณ
เรีย นและรายงานทีเป็ น
๒. สามารถสือสาร ทัง< การ ๒. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารเรียนการสอน
และการปฏิบ ัติใ นรายวิช าทีเกียวกับ
รูปเล่ม
พู ด การฟั ง และการ
ส ถิ ติ ส ถิ ติ ใ น ง า น วิ จ ั ย แ ล ะ ก า ร ๓. ประเมินจากเทคนิ คการ
เขีย นอย่ า งมีป ระสิท ธิ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ช้
ภาพด้ ว ยรู ป แบบและ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
เทคนิ ค ทางสถิ ติ และ
๓. สามารถใช้เ ทคโนโลยี ๓. หลักสูตรกําหนดให้มกี ารเรียนการสอน
ในรายวิ ช าทางด้ า นเทคโนโลยีส าร
ทางคณิต ศาสตร์พน<ื ฐาน
สารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
สนเทศ
๓๔

มคอ. ๒
ผลการเรีย นรู้
ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์ก ารสอน
ที? ใ ช้พฒ
ั นา

กลยุทธ์ก ารประเมิ น ผล
การเรีย นรู้ใ นแต่ล ะด้า น

ประสิท ธิภ าพ ถู ก ต้อ ง ๔. การจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ทีให้
และเหมาะสม
นั ก ศึก ษาได้ ใ ช้ค วามสามารถในการ
เลื อ กสารสนเทศและฝึ ก ทัก ษะการ
นํ า เ ส น อ ข้ อ ส น เ ท ศ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที
หลากหลายเหมาะกับผูฟ้ ั งและเนื<อหาที
ต้องการนําเสนอ

๓. แผนที? แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหล กั สูต รสู่ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข

หมวดที? ๕. หล กั เกณฑ์ใ นการประเมิ น ผลนัก ศึก ษา
๑. กฎระเบีย บหรือ หล กั เกณฑ์ใ นการให้ร ะดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิb ข องนัก ศึก ษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้เป็ นส่วนหนึงของระบบ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดําเนินการตามรายวิชาทีเปิ ดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การ
ประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรม
ของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดําเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ กํี าหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. ๗
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
โดยเน้นผลสัมฤทธิ •ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนและหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี<
๓๕

มคอ. ๒
๒.๒.๑ การได้งานทําของบัณฑิตทีสัมพันธ์กบั หลักสูตร
๒.๒.๒ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ทักษะ การพัฒนาตนเอง และความพึงพอใจ
จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒.๒.๓ รางวัลหรือคําชมเชยทีบัณฑิตได้รบั ทัง< ด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม
๓. เกณฑ์ก ารสําเร็จ การศึก ษาตามหล กั สูต ร
การสําเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง)

หมวดที? ๖. การพัฒ นาคณาจารย์
๑. การเตรีย มการสําหรับ อาจารย์ใ หม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศ และเข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ทงั < จากกองบริหารการศึกษาและกอง
ทรัพยากรบุคคลจัดขึน< แนะแนวการเป็ นครูทดีี แก่อาจารย์ใหม่
๑.๒ มีการให้ความรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน วิทยาเขต ตลอดจนในหลักสูตรทีสอน
๑.๓ ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา เพือเรียนรูก้ ารจัดการเรียนการสอนและมอบหมาย
ให้ดแู ลนักศึกษาตามทีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
๑.๔ ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพือส่งเสริมการสอน การวิจยั
อย่างต่อเนือง และการทํางานร่วมกับท้องถิน เช่น การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง< ในประเทศและต่างประเทศ การลงพื<นที
เพือทํางานร่วมกับชุมชนและหน่ วยงานอืนๆ เป็ นต้น
๒. การพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะให้แ ก่ค ณาจารย์
๒.๑ การพัฒ นาทัก ษะการจัด การเรีย นการสอน การวัด และการประเมิ น ผล
๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพือพัฒนาการ
สอน การวิจ ยั อย่ า งต่ อ เนื อง และการทํ า งานร่ ว มกับ ท้อ งถิน เช่ น การสนั บ สนุ น ด้า นการศึก ษาต่ อ
ฝึ ก อบรม ดูง านทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์ก รต่ างๆ การประชุ มทางวิชาการทัง< ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น
๒) การเพิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
๒.๒ การพัฒ นาวิ ช าการและวิ ชาชีพด้านอื?น ๆ
๑) สนับสนุ นให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การเข้าร่วม
การดําเนินโครงการในการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่ วยงานอืนๆ
๒) สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรและงบประมาณให้อ าจารย์ทํ า ผลงานทางวิช าการตาม
สาขาวิชาทีมีความเชียวชาญ
๓๖

มคอ. ๒
๓) ส่งเสริมการทําวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่ เพือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชียวชาญในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่ผทู้ มีี ผลงานทางวิชาการ
๔) สนับสนุ นให้อาจารย์เข้าประชุ ม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจยั อย่าง
ต่อเนือง
๕) ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างเสริมประสบการณ์ในการบูรณาการความรูค้ วามสามารถ
ของตนกับการทํางานร่วมกับท้องถิน เพือการพัฒนาในพืน< ทีจริง

หมวดที? ๗. การประกัน คุณ ภาพหล กั สูต ร
๑. การบริ ห ารหล กั สูต ร
เนืองจากหลักสูตรอยูภ่ ายใต้โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ การบริหารหลักสูตรในภาพรวม
ขึน< กับคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็ นไป
ตามระบบประกัน คุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลัย มหิด ล โดยมีค ณะกรรมการประจํา หลัก สู ต รสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ทประกอบด้
ี
วย ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงานวิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร ทําหน้าทีวางแผนจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร และคณาจารย์ผสู้ อน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือง
เป้ าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
๑. หลัก สูต รมีค วามทัน ๑. ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ม ีค วาม ๑. หลั ก สู ต รอ้ า งอิ ง กั บ มาตรฐานที
สมัย และสอดคล้ อ ง
ทัน สมัย โดยมีก ารปรับ ปรุ ง
กําหนด มีความทันสมัย และมีการ
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
หลัก สูตรในทุกๆ ๓-๕ ปี
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร อ ยู่ อ ย่ า ง
ปั จจุบนั
สมําเสมอ
๒. จํานวนการเข้าพัฒนาประสบการณ์
การพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถ
ของคณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชา
๒. หลัก สู ต รมีคุ ณ ภาพ ๑. ตรวจสอบและปรับปรุ ง หลัก ๑. การประเมินรายวิชา การพัฒนาการ
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที
สู ต รให้ ม ีคุ ณ ภาพมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ไ ด้
สกอ. กําหนด
ตามที สกอ. กําหนด
มาตรฐาน ตามที สกอ. กําหนด

๓๗

มคอ. ๒
เป้ าหมาย
การดําเนินการ
๓. ประเมิน มาตรฐาน ๑. การประเมินหลักสูตรโดย
ของหลัก สู ต รอย่ า ง
คณะกรรมการและ
สมําเสมอ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั < ภายในและ
ภายนอก
๒. จัดทําฐานข้อมูลของนักศึกษา
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ค รื อ ง มื อ
ครุภณ
ั ฑ์ งบประมาณสําหรับ
การเรี ย นการสอน เพื อใช้
ประกอบการประเมิน ความ
เป็ นมาตรฐานของหลักสูตร
๓. ประเมินหลัก สูต รด้านความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
บัณฑิต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

การประเมินผล
๑.รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ งั < ภาย
ในและภายนอก
๒. ฐานข้อ มูล ของนั ก ศึก ษา อุ ป กรณ์
แ ล ะ เ ค รื อ ง มื อ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
งบประมาณ
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่
ละรายวิชาจากนักศึกษา
๔. ผลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทุกปี
๕. ผลการประเมิน หลัก สู ต รโดยผู้ ใ ช้
บัณฑิต

๒. การบริ ห ารทรัพยากรการเรีย นการสอน
๒.๑ การบริ ห ารงบประมาณ
โครงการจัด ตัง< วิทยาเขตอํ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิด ล จัด สรรงบประมาณประจําปี
ทัง< งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจัดซือ< ตําราและครุภณ
ั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับห้องสมุด
จัดสือการเรียนการสอนและโสตทัศนู ปกรณ์ททัี นสมัยสําหรับห้องเรียนทัง< ภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิ
รวมทัง< วัสดุ อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์สําหรับภาคปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เพือสนับสนุ นการเรียนการ
สอน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอือ< ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรีย นการสอนที? ม ีอ ยู่เดิ ม
ในการเรียนการสอนรายวิชาพื<นฐานทางวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษาชัน< ปี ที ๑ ทัง< ชัวโมง
บรรยายและปฏิบตั กิ าร ใช้สถานทีและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ส่วนรายวิชา
พืน< ฐานทางวิทยาศาสตร์และรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาํ หรับนักศึกษาชัน< ปี ที ๒-๔ ใช้สถานที
และทรัพยากรของโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอํานาจเจริญ และ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
สําหรับความพร้อมด้านตํารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษา
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพือการศึกษาของโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้าอย่าง
เพียงพอ
๒.๓ การจัด หาทรัพยากรการเรีย นการสอนเพิ? ม เติ ม
๓๘

มคอ. ๒
ประสานงานกับห้อ งสมุด และฐานข้อ มูล เอกสารอืนๆ โดยความรับผิด ชอบของอาจารย์
ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา ในการชี<แนะเพือเข้าถึงหนังสือ ตําราและเอกสารวิชาการทีสามารถค้นคว้าเพือ
ประกอบการเรียนการสอนเพิมเติม
๒.๔ การประเมิ น ความเพีย งพอของทรัพยากร
มีการจัดเจ้าหน้ าที และบรรณารักษ์หอ้ งสมุด รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์ใน
รายวิชาเพือจัดหา เอกสาร หนังสือ ตํารา สําหรับอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร มีเจ้าหน้ าทีด้าน
โสตทัศ นู ปกรณ์ แ ละด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการจัด การอุ ป กรณ์ สํ าหรับการเรีย นการสอนใน
ห้องเรียนของรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร และดําเนินการด้านฐานข้อมูลทัง< ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพือ
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และให้มกี ารประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษา และ
บุคลากรทีเกียวข้องของหลักสูตร มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการเกษตรทําหน้ าทีประสานงานกับ
อาจารย์ในหลักสูตรเพือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และสารเคมีในการเรียนการสอน
๓. การบริ หารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใ หม่
การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณวุฒทิ กํี าหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมของความเป็ นครู โดยการประเมินจากการสอบ
สัมภาษณ์ และนํ าเสนอผลงานวิชาการต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่างๆ ตามทีคณะกรรมการ
สอบเพือรับอาจารย์ใหม่กําหนดขึน<
๓.๒ การมีส ่ว นร่ว มของคณาจารย์ใ นการวางแผน การติ ด ตามและทบทวนหล กั สูต ร
อาจารย์ประจําหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์ผูส้ อน มีการประชุมร่วมกันใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก รายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตาม
หลัก สู ต ร และได้ บ ัณ ฑิต เป็ นไปตามคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที พึ ง ประสงค์ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ
๓.๓ การแต่งตัง3 คณาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตัง< อาจารย์พ ิเ ศษ มุ่ ง ให้ เ กิด การพัฒ นาประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้แ ก่ นั ก ศึก ษา
นอกเหนือไปจากความรูต้ ามทฤษฎี เพือเพิมพูนประสบการณ์ในการทํางานจริง โดยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
รายวิชาเสนอในทีประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพือพิจารณาเห็นชอบเชิญเป็ นอาจารย์
พิเศษซึงต้องเป็ นผูท้ มีี ความรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ในรายวิชานัน< ๆ
๔. การบริ หารบุค ลากรสนับสนุน การเรีย นการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณ สมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นต้องมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ ง มีความรู้พ<นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ หรือการทํางานในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา
๓๙
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๔.๒ การเพิ? ม ทัก ษะความรู้เพื?อ การปฏิ บ ตั ิ งาน
มีก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ีก ารเพิมพู น ความรู้ สร้า งเสริม ประสบการณ์ ใ นภาระงานที
รับผิด ชอบและเสริมทัก ษะการบู รณาการการทํ างานร่ว มกับชุ ม ชน สามารถสนับสนุ นบุ ค ลากรสาย
วิชาการหรือหน่ วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา หรือทํางานวิจยั
๕. การสนับสนุน และการให้ค าํ แนะนํา นัก ศึก ษา
๕.๑ การให้ค าํ ปรึก ษาด้านวิ ชาการ และอื?น ๆ แก่น ัก ศึก ษา
มีการแต่งตัง< อาจารย์ทปรึ
ี กษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยแนะนํ าแผนการเรียนในหลักสูตร
การวางแผนการเรียนเบื<องต้น การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย และการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพแก่
นักศึกษา มีการกําหนดให้คณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมให้คําแนะนํ าการวางแผนการเรียน
ในกลุ่มรายวิชาเอกเลือกเพือให้สอดคล้องกับความสนใจและหัวข้อโครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี และมี
อาจารย์ทปรึ
ี กษากิจกรรมนักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ ข องนัก ศึก ษา
กรณีทนัี กศึกษามีขอ้ สงสัยในเรืองใดทีเกียวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมินการ
เรียนการสอนรายวิชา สามารถยืนคําร้อ งต่ อ ประธานหลัก สูต รเพือขอดูก ระดาษคําตอบในการสอบ
ตลอดจนดู ค ะแนนและวิ ธ ี ก ารประเมิ น ในแต่ ล ะรายวิ ช าได้ ทั ง< นี< ใ ห้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ความต้อ งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการติดตามการเปลียนแปลงของสถานการณ์ของท้องถิน ประเทศ
และโลก เพือสํารวจความต้องการและความพึง พอใจของผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต รวมถึง การศึก ษาข้อ มูลวิจยั ที
เกียวเนืองกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพือนํ าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร และนํามาใช้ในการวางแผนการผลิตบัณฑิต
๗. ตัว บ่งชี3ผลการดํา เนิ น งาน (Key Performance Indicators)
ดัชนี บ ่งชี3ผลการดํา เนิ น งาน

ปี ที? ปี ที? ปี ที? ปี ที? ปี ที?
1 2 3 4 5
    

๑. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ทีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
 
คุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ  
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิน< สุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๔๐



















มคอ. ๒
ดัชนี บ ่งชี3ผลการดํา เนิ น งาน

ปี ที? ปี ที?
1 2
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน  
หลังสิน< สุดปี การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
 
• กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีกําหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
 
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีรายงานใน มคอ.๗ ปี ที
แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
 
เรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ  
๑ ครัง<
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ทมีี ต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

ปี ที? ปี ที? ปี ที?
3 4 5
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-



หมวดที? ๘. การประเมิ น และปรับปรุงการดําเนิ น การของหล กั สูต ร

๑. การประเมิ น ประสิ ทธิ ผ ลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑) จัดให้มกี ารประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ ละรายวิชาหลัง
สิน< สุดการเรียนการสอน และวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชาด้วยระบบมาตรฐาน มีการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
๒) มีการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในภาพรวม ประกอบกับผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาจากการทําข้อสอบ รายงาน หรือชิ<นงานของนักศึกษา เพือประเมินความเข้าใจใน
เนื<อหาทีสอน และ/หรือ มีทกั ษะความสามารถตามทีได้ฝึกปฏิบตั ิ โดยนําข้อมูลเหล่านี<เข้าทีประชุม
หลักสูตรฯ เพือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี วาม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึน<
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรฯ ได้มกี ารจัดให้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
ทัง< ในด้านทักษะการสอน การใช้สอการสอน
ื
และความตรงต่ อเวลา โดยส่งผลการประเมินต่ อ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา และนํ าเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพือร่วมวิเคราะห์
หาแนวทางพัฒนากลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน<
๔๑

มคอ. ๒
๒. การประเมิ น หล กั สูต รในภาพรวม
๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาปี สุดท้าย
๒.๒ ประเมินโดยบัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา
๒.๓ ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอืนๆ
๓. การประเมิ น ผลการดําเนิ น งานตามรายละเอีย ดหล กั สูต ร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ< ลการดําเนินงานทีระบุในหมวดที ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเกียวข้องอย่างน้อย ๑ คน
๔. การทบทวนผลการประเมิ น และวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ดําเนินการจากการรวบรวมข้อมูลจาก
การประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บณ
ั ฑิต และผู้ทรงคุณวุฒ ิ และข้อมูลจาก มคอ. ๕, ๖, ๗ ซึงทําให้ทราบ
ปั ญหาของการบริหารหลักสูตรทัง< ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีทพบปั
ี ญหาของรายวิชาสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน< ๆ ได้ทนั ที (การปรับปรุงย่อย) สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง< ฉบับนัน<
ทําทุก ๕ ปี เพือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและท้องถิน

๔๒

มคอ. ๒

ภาคผนวก ก.
คํา อธิ บ ายรายวิ ชา

๔๓

มคอ. ๒
๑) หมวดวิ ช าศึก ษาทัวไป
?
๑.๑) รายวิ ชาที? ม หาวิ ทยาล ยั กําหนด
กลุ่ม วิ ชาสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑ การศึก ษาทัวไปเพื
?
?อ การพัฒ นามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
เงื?อ นไข: ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทัวไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความ
เชือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและจิตภาวะ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคุณสมบัตขิ องบัณฑิตที
พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปั ญหา และการสังเคราะห์
แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพือคุณประโยชน์ ต่อตนเอง
ผูอ้ นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พือเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Meanings, importance, and the relation of General Education to other special subject; the
relation between behavior and mentalities; critical thinking; the essence of ideal graduates; the
analysis of causes and consequence of events/ situations/ problems; and the synthesis of
solutions to, pre-cautions against, or improvements in those events/ situations to be of benefit to
oneself, others, and the community.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึก ษาเพื?อ การพัฒ นามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: หลักการและทฤษฎีพน<ื ฐานทีเกียวข้องกับสถานการณ์ /เหตุการณ์ /ปั ญหาทีสําคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิ าสตร์ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ /สถานการณ์ /เพือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พือเสนอ
แนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical,
political and public administration systems; the economic and health systems, etc. ; analysis of
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community;
and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

๔๔

มคอ. ๒
มมศท ๑๐๓ ศิ ล ปวิ ทยาการเพื?อ การพัฒ นามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
เงื?อ นไข:
มนุ ษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกียวกับวิวฒ
ั นาการที
สําคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกัน
ปั ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ นื และ
สังคม การประยุกต์ความรูเ้ พือเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case
studies.
กลุ่ม วิ ชาภาษา
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐ ศิ ล ปะการใช้ภาษาไทยเพื?อ การสื?อ สาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน และการ
คิด เพือการสือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอัง กฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level 1
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ภาษาอัง กฤษในบริบททีเกียวข้อ งกับการใช้ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวติ ประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทัง< สีทักษะ (การฟั ง การพูด การ
อ่ าน และการเขียน) รวมทัง< กลยุทธ์ใ นการอ่ านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั ง เพือจับ
ใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสือสารในชัน< เรียนระดับบทสนทนา
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.
๔๕

มคอ. ๒
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอัง กฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
ALEN 104 English Level 2
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนา
ในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in
small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอัง กฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level 3
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: การอ่านข้อความและการเขียนทัง< ระดับประโยค และระดับย่อหน้าทีเกียวกับสัดส่วน ความถี และ
ความน่ าจะเป็ น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการจําแนก การ
เขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คําเชือม การฟั งเพือจับใจความสําคัญ การฟั งเพือรายละเอียดจําเฉพาะ
และการทําการอนุ มาน
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.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอัง กฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level 4
3 (2-2-5)
เงื?อ นไข: การอ่ า นข้อ ความและการเขีย นทัง< ระดับ ประโยคและระดับ ย่ อ หน้ า ทีเกียวกับ การบอกลํ า ดับ
เหตุการณ์ ขัน< ตอน หน้าที จุดประสงค์ เครืองมือ สาเหตุ ผลลัพธ์ และเงือนไข การเขียนในระดับย่อหน้า
อย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขัน< ต้น การฟั งเพือจับใจความ
สําคัญ การฟั งเพือรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุ มาน
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.

๔๖

มคอ. ๒
๑.๒) รายวิ ชาที?หล กั สูต รกําหนด
กลุ่ม วิ ชาวิ ทยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สวศท ๑๐๕ บูร ณาการสุข ภาพและสิ? งแวดล้อ ม
ENGE 105 Integrating Health and Environment
เงื?อ นไข:
แนวคิดสําหรับ “สุขภาพ” และ “สิงแวดล้อม” มิตแิ ละระดับของสุขภาพ และปั จจัยทีกําหนดสุขภาพ
และสิงแวดล้อม การปฏิรปู ระบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สาํ หรับการเสริมสร้างสุขภาพและ
สิงแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิงแวดล้อม
การวิจยั เชิงบูรณาการเพือสุขภาพ
ตัวชีว< ดั ความอยูด่ มี สี ุข ระบบสารสนเทศเพือเสริมสร้างสุขภาพและสิงแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ
กระบวนการเรียนรูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวติ
การดําเนินชีวติ เพือสุขภาพและสิงแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิงแวดล้อมกับ
อาชีพ
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.
กลุ่ม วิ ชาภาษา
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพื?อ การอ่านและการเขีย นงานวิ จ ยั
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 391 English for Research Reading and Writing
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษเพือศึกษาโครงสร้างของบทความวิจยั ได้แก่ บทคัดย่อ บท
นํา ระเบียบวิธวี จิ ยั บทสรุปและบทอภิปรายผล รวมทัง< การเตรียมการนําเสนอโครงงานวิจยั
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.

กลุ่ม วิ ชาสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์
๔๗

มคอ. ๒
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สมสค ๑๓๐ หล กั เศรษฐศาสตร์
SHSS 130 Principles of Economics
เงื?อ นไข:
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค ปั ญหาพืน< ฐานทางเศรษฐกิจ หน่ วยเศรษฐกิจ และ
กระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกําหนดขึน< เป็ นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน
ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผูผ้ ลิต การ
ตัง< ราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร
ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบ
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย
Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, 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 economic development International Trade Economic
system and Thai economy.
จศศท ๒๐๐ จิ ต ตปัญ ญาวิ ถี
๒ (๑-๒-๓)
CEGE 200 Contemplative Ways
2 (1-2-3)
เงื?อ นไข:
การรวมปรัชญา แนวคิด เจตคติ และคุ ณ ค่ าเข้ากับชีว ิตประจําวัน เพือสร้างวิถีชีวติ ทีสมดุล
กลมกลืนกับตนเอง ผู้อนื สังคม และธรรมชาติ ผ่านการบูรณาการศาสตร์ตะวันตกเข้ากับภูมปิ ั ญญา
ตะวันออก เชือมโยงเข้ากับประสบการณ์จริง เพือให้ตระหนักถึงความสุขอันแท้จริงของชีวติ รวมถึง
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ นื และสังคม
The practical combination philosophy, concepts, attitudes and values with daily life for
balancing within oneself, others, society and nature through the integration of Western science
and Eastern wisdom relations with true experience, to realize true happiness, including one’s role,
duties and responsibility to oneself, others and society.
วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวัฒ นธรรมอาเซีย น
๓ (๓-๐-๖)
LCLG 107 Language and Cultural Diversity in ASEAN
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข: ภาษาและวัฒนธรรมประจําชาติใน ”• ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และ ญีปุ่น
และกลุ่มชาติพนั ธุ์ในอาเซียนทีมีความเชือมโยงกัน การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่ างทาง
๔๘

มคอ. ๒
วัฒนธรรมในอาเซียน ประเด็นด้านการสือสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเพือการทํางาน
ในประชาคมอาเซียน
National languages and cultures of 1 0 ASEAN member countries plus China, India, and
Japan and related ethnic groups, comparison of cultural similarities and differences in ASEAN,
intercultural communication issues, English as a working language in ASEAN community.
อจกษ ๓๙๒ คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื?อ การพัฒ นามนุษย์
๑ (๐-๓-๑)
AMAG 392 Moral and Ethics for Human Development
1 (0-3-1)
เงื?อ นไข:
นิยามของคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในฐานะลูก ฐานะเพือน ฐานะ
นักศึกษา และฐานะพลเมือง คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การค้า การทํางาน
วิจยั ด้านการเกษตร และการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการเกษตร การเจริญสติและสมาธิใน
ชีวติ ประจําวัน การรูจ้ กั ตน วิธคี ดิ ตามหลักพุทธธรรม การพัฒนาจิต พัฒนาตน สู่ความเป็ นบุคลากรทาง
การเกษตรทีมีคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
The definition of moral and ethics; moral and ethics for human: child, friend, student, citizen;
moral and ethics in agriculture: farmer, merchant, researcher, and extensionist; mindfulness and
meditation in daily life; learning in oneself; thinking in the Buddhist way; spirit and oneself
development for moral agriculturist; and group community activities.
กลุ่ม วิ ชาสุข ภาพและนัน ทนาการ
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
วกศท xxx กลุ่ม วิ ชาสุข ภาพและนัน ทนาการ
๒ (๑-๒-๓)*
SPGE xxx xxxx
2 (1-2-3)
* นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการตามความสนใจ
๒) หมวดวิ ชาเฉพาะ
๒.๑) กลุ่ม วิ ชาแกน
กลุ่ม วิ ชาคณิ ต ศาสตร์
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคณ ๑๑๗ คณิ ต ศาสตร์
SCMA 117 Mathematics
เงื?อ นไข:
ความรูพ้ น<ื ฐานทางคณิตศาสตร์ การฝึกทักษะการคําณวน การให้เหตุผล การฝึ กแก้ปัญหาการ
ประเมินค่าลิมติ ภาวะต่อเนือง การหาอนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั ลอการิทมึ ฟั งก์ชนั เลขชีก< ําลัง ฟั งก์ชนั
ตรีโกณมิตแิ ละฟั งก์ชนั ผกผัน ผลต่างเชิงอนุ พนั ธ์ การประยุกต์อนุ พนั ธ์ อนุ พนั ธ์อนั ดับสูงกว่าหนึง การหา
อนุ พนั ธ์โดยปริยาย หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ปริพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์โดยการแทนค่า การหาปริพนั ธ์โดยการ
๔๙

มคอ. ๒
แยกส่วน การหาปริพนั ธ์โดยเศษส่วนย่อย อนุ พนั ธ์ยอ่ ย การแนะนํ าสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ การหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุ พนั ธ์แยกกันได้และสมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึง
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.
อจกษ ๒๐๑ สถิ ติ แ ละการวางแผนการทดลองสําหรับงานวิ จ ยั ทางการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 201 Statistics and Experimental Design for Agricultural Research
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
ความรู้เ บื<อ งต้นเกียวกับสถิติ การหาค่ าสถิติเ บื<อ งต้น การประมาณค่ า การทดสอบไคสแควร์
หลักการวิจยั และระเบียบวิธที ใช้
ี ในการวิจยั ทางการเกษตร การทดสอบสมมุตฐิ าน การสุ่มตัวอย่าง การ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลีย การถดถอย
เชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสําเร็จรูปเบือ< งต้น การแปลผลและ
สรุปผล
Introduction to statistics; determination of basic statistics; estimation; Chi- square test;
concepts and methodology for conduction research in agriculture; hypothesis testing; sampling ;
experimental design in agriculture; analysis of variance; means comparison; linear regression and
correlation; basic of data analysis by statistical package; interpretation and conclusion.
กลุ่ม วิ ชาเคมี
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคม ๑๑๐ เคมีทวไป
ั?
SCCH 110 General Chemistry
เงื?อ นไข:
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the
present periodic table.

๕๐

มคอ. ๒
อจกษ ๓๐๑ เคมีวิ เคราะห์ท างการเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 301 Agricultural Chemical Analysis
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
วทคม ๑๑๐ เคมีทวไป
ั?
พื<น ฐานทางเคมีว ิเ คราะห์ หลัก การใช้ เ ครืองมือ วิเ คราะห์ วิธ ีก ารดู แ ลรัก ษาเครืองมือ ทาง
วิทยาศาสตร์ วิธกี ารเก็บตัวอย่าง และการเตรียมตัวอย่างเพือการวิเคราะห์ หลักการและวิธกี ารวิเคราะห์
พืช นํ< า อาหารสัต ว์ ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยอินทรีย์ และ สารเคมีเ กษตร การแปลความหมายและการ
ประยุกต์ผลการวิเคราะห์เพือใช้ในการเกษตร
Basic analytical chemistry; principles of instrumental analysis; scientific instrument
maintenance; sampling and sample preparation for analysis, principles and analytical methods
of plant materials, water, feeds, fertilizers, organic fertilizer and agricultural chemical substances;
interpretation and application of analytical results on agriculture.
กลุ่ม วิ ชาฟิ สิ ก ส์
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
อจกษ ๒๐๒ ฟิ สิ ก ส์ข นั 3 พื3น ฐานสําหรับวิ ทยาศาสตร์ก ารเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 202 Basic Physics for Agricultural Science
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
จลศาสตร์ แรงและสมดุล งานและพลังงาน กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์ คลืน ไฟฟ้ าสถิต ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กและพลังงาน
แม่เหล็ก นาโนเทคโนโลยี และฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์
Kinematics; force and equilibrium; work and energy; mechanics; fluid dynamics; heat and
thermodynamics; waves; electrostatic; direct current (DC) and alternating current (AC) electricity;
electric circuit; magnetic field and magnetic forces; nanotechnology; nuclear physics.
กลุ่ม วิ ชาชีว วิ ทยา
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทชว ๑๒๔ ชีว วิ ทยาทัวไป
? ๑
SCBI 124
General Biology I
เงื?อ นไข:
แนวคิดพืน< ฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิงมีชวี ติ โครงสร้าง
และหน้ า ทีของเซลล์ พลัง งานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับ เซลล์ การสัง เคราะห์ด้ว ยแสง
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวฒ
ั นาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร
นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุ รกั ษ์

๕๑

มคอ. ๒
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.
วทชว ๑๐๒ ปฏิ บตั ิ ก ารหล กั ชีว วิ ทยา ๑
๑ (๐-๓-๐)
SCBI 102
Biology Laboratory I
1 (0-3-0)
เงื?อ นไข:
ปฏิบตั กิ ารการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้ าทีของเซลล์ เนื<อเยือพืชและสัตว์ 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 ชีว วิ ทยาทัวไป
? ๒
๓ (๓-๐-๖)
SCBI 125
General Biology II
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่
และความหลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุแ์ ละการเจริญของเอ็มบริโอ การ
สร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกายสัตว์และหน้าที ได้แก่ การได้มาซึงอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนของเลือ ด ระบบขับถ่ า ย ระบบภูมคิ ุ้มกัน ภาวะธํารงดุ ล ฮอร์โ มนและระบบ
ประสาท
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 ปฏิ บตั ิ ก ารหล กั ชีว วิ ทยา ๒
๑ (๐-๓-๐)
SCBI 104
Biology Laboratory II
1 (0-3-0)
เงื?อ นไข:
ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทัง< สัตว์ทไม่
ี มกี ระดูกสันหลัง และทีมีกระดูกสันหลัง การ
สร้างเซลล์สบื พันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่างกาย การ
ไหลเวียนเลือด
Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
development; nervous system and control of body function; circulatory system.

๕๒

มคอ. ๒
อจกษ ๒๐๓ จุล ชีว วิ ทยาขัน3 พื3น ฐาน
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 203 Basic Microbiology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ความรู้พ<นื ฐานทางด้านจุลชีววิทยา จุลนิ ทรีย์ทสํี าคัญ ไวรัส แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และรา
รู ป ร่ า ง โครงสร้า งและหน้ า ที สรีร วิท ยาและพัน ธุ ศ าสตร์ข องจุ ล ิน ทรีย์ การแบ่ ง กลุ่ ม จุ ล ิน ทรีย์แ ละ
อนุ กรมวิธาน ปฏิสมั พันธ์ของจุลนิ ทรียก์ บั เจ้าบ้าน การควบคุม การทําให้ปราศจากเชือ< จุลนิ ทรีย์ และการ
ประยุกต์ใช้เชือ< จุลนิ ทรียใ์ นด้านอาหาร เทคโนโลยีชวี ภาพ และการเกษตร
Basic knowledge of microorganisms, particularly viruses, bacteria, actinomyces, and fungi;
regarding shape, structure and functions; physiology and genetics; microbial classification and
taxonomy; host- microorganism interaction; control; sterilization; importance and application of
major microorganisms in food, biotechnology, and agriculture.
อจกษ ๒๐๔ พัน ธุศ าสตร์ข นั 3 พื3น ฐาน
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 204 Basic Genetics
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
องค์ป ระกอบของเซลล์ การแบ่ ง เซลล์แ ละการสร้า งเซลล์ส ืบ พัน ธุ์ การถ่ า ยทอดลัก ษณะทาง
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล ปฏิกริ ยิ าร่วมของยีน มัลติเพิลอัลลีล ความน่ าจะเป็ นและการทดสอบไคส
แควร์ สารพันธุกรรมและหน้ าที การแสดงออกและการควบคุมการทํางานของยีน การกลายพันธุ์ของ
ยีนและโครโมโซม เจเนติกรีคอมบิเนชัน ความรูพ้ <นื ฐานทางพันธุวศิ วกรรม การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร
Components of the cell; cell division and gametogenesis; Mendelian theory; gene
interaction; multiple alleles; probability and Chi-square test; genetic materials and function; gene
expression and gene regulation; gene and chromosome mutation; genetic recombination; basic
genetic engineering; genetic inheritance; population genetics.
กลุ่ม วิ ชาชีว เคมี
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

อจกษ ๒๐๕ ชีว เคมีข นั 3 พื3น ฐาน
AMAG 205 Basic Biochemistry
เงื?อ นไข:
สมบัตโิ ครงสร้างและหน้ าทีการทํางานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และโคเอ็นไซม์ ลิปิด
กรดนิวคลีอกิ วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ การสังเคราะห์ดเี อ็นเอ
อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีวโมเลกุล ฮอร์โมน
การประยุกต์ใช้ชวี เคมีในด้านการเกษตร
๕๓

มคอ. ๒
Structure and function properties of carbohydrates, proteins, enzymes and coenzyme, lipids,
nucleic acids, vitamins and minerals as well as their metabolic pathways; the synthesis of DNA,
RNA and proteins; regulation of gene expression; molecular biology substances, concept and
techniques; hormones; applications of biochemistry in agriculture.
๒.๒) กลุ่ม วิ ช าบังคับ
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื?อ สุข ภาวะขัน3 แนะนํา
๑ (๑-๐-๒)
AMAG 141 Introduction to Agriculture for Well-being
1 (1-0-2)
เงื?อ นไข:
ความหมายและความสําคัญของการเกษตร การเกษตรในอดีตและปั จจุบนั ปั จจัยและทรัพยากรที
เกียวข้องกับการเกษตร ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีและสารเคมีทางการเกษตร การเกษตรเพือสุข
ภาวะของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ โรคทีสัมพันธ์กบั การเกษตร สุขภาวะในระบบเกษตร
เชิงเดียว เกษตรผสมผสาน เกษตรพึงตน เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ความมันคงและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตรและการรับรอง การจัดการสินค้าเกษตร การตรวจสอบ
ย้อนกลับ การตรวจสอบสารพิษตกค้าง
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 agriculturist, consumer 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 ๒๑๑ การผลิ ต พืชเพื?อ สุข ภาวะ
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 211 Crop Production for Well-being
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข :
แหล่งกําเนิดและการจําแนกพืชปลูก (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชอุตสาหกรรม และ
พืชพลังงาน) การขยายพันธุพ์ ชื ปั จจัยทีมีผลต่อการผลิตพืช การเพาะปลูกพืช การจัดการดิน นํ<า ศัตรูพชื
การเก็บเกียว และ การเก็บรักษาเพือความปลอดภัยของผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และระบบนิเวศน์ ตลอดจนการ
ถนอมอาหาร การแปรรูปผลผลิต และการตลาด
Origin and classification of the cultivated crops ( cereal crop, vegetable crops, fruit crops,
ornamental plants, industrial crops and energy crops) ; plant propagation; factors affecting crop
production; plant production; soil, water, pests, harvest and storage managements for safety of
farmer, consumer and ecology system; including product processing and marketing.
๕๔

มคอ. ๒
อจกษ ๒๒๑ การผลิ ต สัต ว์เพื?อ สุข ภาวะ
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 221 Livestock Production for Well-being
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
ความสําคัญ สถิตแิ ละแนวโน้มการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทีสําคัญของโลกและประเทศไทย ระบบการ
ผลิต หลักการพืน< ฐานทีจําเป็ นสําหรับการผลิตสัตว์ (พันธุ์ อาหาร การจัดการ โรคและการป้ องกัน) สวัสดิ
ภาพสัตว์ การจัดการผลผลิต การจัดการของเสียทีเกิดจากการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชวี ภาพและการใช้พชื
สมุนไพรในการผลิตสัตว์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการผลิตสัตว์ กฎหมายกับปศุสตั ว์ การตลาด
The importance, statistics and trend of livestock production in the world and Thailand;
production systems; principles of livestock production ( breeds, feed, management, disease and
prevention) ; animal welfare; production management; waste management from livestock
production; biotechnology and herbal used in livestock production; application of information
technology for livestock production; law for animal husbandry; marketing.
อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื?อ ง
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 231 Smart Farm Technology
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข :
วิว ฒ
ั นาการของฟาร์มเกษตร ความสําคัญ ของการใช้เ ทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิว เตอร์
สารสนเทศ และการสือสารเพือการเกษตร เทคโนโลยีต่างๆทีนํ ามาใช้ในการจัดการฟาร์มเกษตร ได้แก่
เทคโนโลยีในการระบุพกิ ดั เทคโนโลยีภูมศิ าสตร์สารสนเทศ เทคโนโลยีการรับรูร้ ะยะไกล เทคโนโลยี
การรับรูร้ ะยะใกล้ การตรวจวัดและควบคุมโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบมีสายและไร้สาย เทคโนโลยี
สําหรับตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของนํ< า เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงตาม
สภาพความแตกต่างของพืน< ที เทคโนโลยีสาํ หรับการจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร เทคโนโลยีดา้ นบรรจุ
ภัณฑ์ การขนส่ง สินค้าเกษตร ระบบตรวจสอบย้อ นกลับสําหรับสินค้าเกษตร โปรแกรมประยุก ต์บน
อุปกรณ์เคลือนทีเพือการเกษตร และเทคโนโลยีดา้ นการจัดการความรูท้ างการเกษตรทีเหมาะกับบริบท
ของพืน< ที เป็ นต้น
Evolution of agricultural farm; importance of electronic technology, computer, information
and communication for agriculture; technologies for agricultural farming, particularly Global
Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), Remote Sensing, Proximal
Sensing, sensor networks (wired and wireless), sensors to evaluate the soil fertility and water
quality, Variable Rate Technology (VRT), Crop Models and Decision Support System (DSS),
management for agricultural product standards, packaging technology, transportation for
agricultural products, traceability system for agricultural products, mobile application for
agriculture, and location based services etc.

๕๕

มคอ. ๒
อจกษ ๒๓๒ อุต นุ ิ ย มวิ ทยาและภาวะภูมิ อ ากาศเปลี?ย นแปลงกับ การเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 232 Meteorology and Climate Change on Agriculture
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข :
หลัก การเบื<อ งต้นของอุ ตุ นิยมวิทยา องค์ประกอบขัน< มูล ฐานของลมฟ้ าอากาศทีเกียวข้อ งกับ
การเกษตร การหมุนเวียนของชัน< บรรยากาศ เมฆ นํ<าฟ้ า เครืองมือทางอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพือการเกษตร ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และรีโมทเซนซิงทางอุตุนิยมวิทยา
ด้านการเกษตร คําจํากัดความของการเปลียนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุและดัชนีชว<ี ดั
ของภาวะภูมอิ ากาศเปลียนแปลง การเปลียนแปลงฤดูกาล ผลกระทบต่อระบบนิเวศ แหล่งนํ< า การผลิต
พืช การปศุ ส ัต ว์ การประมง ความมันคงทางอาหาร และการปรับ ตัว ของระบบการเกษตร และ
กรณีศกึ ษา
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 application for agriculture; geographic
information system ( GIS) and remote sensing application in agricultural meteorology;
Terminology, global warming, causes and indicators of climate change; timing of seasonal
changes; impacts on ecosystem, water resource, crop production, livestock, fisheries, food
security and adaptation of agricultural system and case studies.
อจกษ ๒๔๑ วิ ทยาศาสตร์ก ารเกษตรเพื?อ สุข ภาวะ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 241 Agricultural Science for Well-being
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
แนวคิดและหลักการของสุขภาวะแบบองค์รวมทางการเกษตร หลักการเกียวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพือสุขภาวะ (เกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ) การบาดเจ็บและโรคที
สัมพันธ์กบั การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานการณ์สุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค สถานการณ์
ความเสือมโทรมของสิงแวดล้อมและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ< าและดินเพือการเกษตรอย่างเหมาะสม ดัชนีช<วี ดั ของระบบนิเวศเกษตร ข้อ
คํานึงถึงการใช้วทิ ยาศาสตร์ทางการเกษตรและปั จจัยการผลิตด้านต่างๆ ความสําคัญของเกษตรเพือสุข
ภาวะและความปลอดภัยในอาชีพ เกษตรกรรมในปั จจุบนั องค์ประกอบและปั จจัยเชือมโยงระหว่ า ง
การเกษตรและสุขภาวะ วิถชี วี ติ และภูมปิ ั ญญาท้องถินเพือสุขภาพ และกรณีศกึ ษา
Concept and principles of holistic health in agriculture; principles of agricultural science and
technology for well-being (agriculturist, consumer and ecology); occupational injury and disease
in agriculture; situations related to agriculturist and consumer’s health; degradation of environment
and reduction of biodiversity in agricultural system; management of soil and water resources for
agriculture; indicators of agricultural ecology; awareness of agricultural science and various
factors for production; importance of health agriculture in current society; occupational health and
๕๖

มคอ. ๒
safety in agriculture; components and linkage factors between agriculture and well-being; life style
and local wisdom for well-being; and case studies.
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ท้อ งถิ? น และการจัด การลุ่ม นํ3า
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 251 Local Natural Resources and watershed management
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ความหมาย ประเภท ลักษณะ ความสําคัญของฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถิน ได้แก่ ทรัพยากร
แร่และดิน ทรัพยากรนํ< า ป่ าไม้และสัตว์ป่า นิยามและการกําหนดขอบเขตลุ่มนํ< า บทบาทของลุ่มนํ< า การ
ประเมินผลกระทบจากการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถินต่อสิงแวดล้อม แนวทางการจัดการอย่าง
เหมาะสม แนวคิด และหลัก การอนุ ร กั ษ์ ฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติท้อ งถินอย่ า งยังยืน และ การออก
ภาคสนาม
Definition, type, characteristic and importance of local natural resources such as mineral
and soil, water, forest and wildlife; concept and boundary of watershed; watershed function, the
assessment of the effect natural resources usage on the environment, utilization and appropriate
management of natural resource diversity, principals of resources conservation to sustainability
and field trip.
อจกษ ๒๕๒ ความอุด มสมบูร ณ์ ข องดิ น
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 252 Soil Fertility
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ความสําคัญ ของทรัพ ยากรดิน การกํ าเนิ ด และจําแนกดินเบื<อ งต้น วิว ฒ
ั นาการของความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดิน สมบัตทิ างกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน บทบาทของธาตุอาหารพืชทีจําเป็ นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติและสมบัตทิ างเคมีของธาตุอาหารพืชในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินและ
พืช มโนทัศน์เชิงบูรณาการ และองค์ประกอบของสุขภาวะทางดิน การจัดการดินแบบองค์รวม ปั จจัยที
ควบคุมความอุ ดมสมบูรณ์ และสุ ขภาวะทางดิน หลักการตรวจประเมินผล คุณภาพดิน หลักการและ
วิธกี ารจัดการดิน และการอนุ รกั ษ์ดนิ
The importance of soil resources; origin of soil genesis and classification; evolution of soil
fertility; 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; holistic soil management; factors
controlling; assessment of soil quality; principles and practices of soil; and soil conservation.

๕๗

มคอ. ๒
อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริ ม ทางการเกษตรและการวิ จ ยั เชิ งปฏิ บตั ิ ก าร
๓ (๒-๓-๔)
แบบมีส ่ว นร่ว มสู่ชุม ชน
AMAG 261 Agricultural Extension and Participatory Action Research
3 (2-3-4)
for Community
เงื?อ นไข :
หลักการ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร บทบาท หน้าที และคุณสมบัตขิ อง
นักส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศและฐานข้อมูลการเกษตร แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิควิธกี าร
ส่ ง เสริมการเกษตร หลัก การใช้เ ทคโนโลยีการเกษตรทีเหมาะสมและการสือสารเพือการพัฒนาการ
เกษตร การจัดการความรูเ้ พืองานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม กระบวนการ
ส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม ความสําคัญของการส่งเสริมทางการเกษตรกับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วน
ร่วม หลักการและการปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม กระบวนการในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมและเทคนิควิธตี ่างๆ ทีเกียวข้อง การประเมินผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การคืนข้อมูลสู่ชุมชน
เพือการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนา
Principle, objectives, and scope of agricultural extension; roles, duties and qualifications of
agricultural extensionist; agricultural information and data-base; source of technology transfer and
techniques for agricultural extension; principles of appropriate agricultural technology and
communication for agricultural development; knowledge management for agricultural extension;
participatory learning process and participatory extension process; importance of agricultural
extension and participatory action research; principle and practice of participatory action
research; process of participatory action research and related techniques; evaluation; data
analysis; information returning for community problem solving and development.
อจกษ ๒๖๒ หล กั ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ? น และการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
ในอนุภมู ิ ภาคลุ่ม แม่น ํ3าโขง
AMAG 262 Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom and Agriculture 3 (3-0-6)
in the Mekong Subregion
เงื?อ นไข :
หลักการและเนื<อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แนว
ทางการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั เิ พือให้เกิดความตระหนัก
ในวิถีชวี ติ แห่งความพอเพียง ความหมายและรูปแบบของภูมปิ ั ญญาท้องถิน การจัดการความรู้ ภูม ิ
ปั ญญาท้องถินในมิตดิ า้ นโครงสร้างสังคม ประเพณี ระบบความเชือ วัฒนธรรม และตํานานประจําท้องถิน
ภูมปิ ั ญญาท้องถินทางการเกษตรในมิตดิ า้ นวิทยาศาสตร์ การใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถินในการประกอบอาชีพ
และการดูแลสุขภาพ การนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิ ั ญญาท้องถินไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชีวติ อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมทีเปลียนแปลง การเกษตรและการใช้ทรัพยากรการเกษตรของ
อนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น<ําโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้
Principles and content of His Majesty the King’s philosophy of Sufficiency Economy;
guidelines for living following the Sufficiency Economy philosophy; learning from actions to create
๕๘

มคอ. ๒
awareness of sufficient ways of life; definitions and types of local wisdom; knowledge
management; local wisdom in terms of social structures, tradition, belief system, culture and
myths; local wisdom in terms of science for agriculture; local wisdom for occupations and health
care; appropriate application of the Sufficiency Economy philosophy’s principles and local wisdom
to living in the changing society; agriculture and use of agricultural resources in Mekong
Subregion (Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam and southern China).
อจกษ ๓๑๑ กายวิ ภาคและสรีร วิ ทยาพืช
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 311 Plant Anatomy and Physiology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
องค์ประกอบ ชนิด โครงสร้าง และหน้าทีของเซลล์พชื โครงสร้าง หน้าที และการเจริญเติบโตของ
เนื<อเยือพืชดอก (ราก ลําต้น ใบ ดอก และผล) สัณฐานวิทยาของพืช สมดุลของนํ< าในพืช การเคลือนย้าย
นํ< าแร่ธาตุ และอาหารภายในไซเลมและโฟลเอม การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ ายทอด
พลังงาน ไนโตรเจนเมแทบอลิซมึ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช คุณสมบัติและผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช กระบวนการออกดอก การติดผลและการเจริญเติบโตของผล ดัชนีความ
บริบรู ณ์ การสุกแก่ การชราภาพและการร่วง เมล็ด กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด
Components, types, structure and function of plant cells; structure, function 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.
อจกษ ๓๑๒ การอารัก ขาพืช
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 312 Plant Protection
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ความสําคัญของการอารักขาพืช ศัตรูพชื (วัชพืช แมลง โรคพืช และสัตว์) ชนิด และลักษณะการ
ทําลายของศัตรูพชื ต่างๆ การแพร่ระบาดของศัตรูพชื การวินิจฉัยและการประเมินความเสียหายจาก
ศัตรูพชื หลักการควบคุมกําจัดศัตรูพชื ความสําคัญและพัฒนาการของศัตรูพชื ในระบบนิเวศน์ธรรมชาติ
และนิเวศน์เกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านศัตรูพชื และผลกระทบทีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้อม
The importance of plant protection; plant pests (weed, insect, decease and animal); various
types of plant pests and features of damages; pests outbreak; crop diagnosis and the evaluation
of pest damages; principles of pest control ; importance and development of plant pests in natural
and agroecosystems; plant pests biosecurity and impact of pests control on economic, social and
environment.
๕๙

มคอ. ๒
อจกษ ๓๒๑ กายวิ ภาคและสรีร วิ ทยาสัต ว์
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 321 Animal Anatomy and Physiology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
โครงสร้างและหน้ าทีการทํางานของเซลล์ เนื<อเยือและอวัยวะในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูก
และข้อ ระบบกล้ามเนื<อ ระบบประสาท ระบบต่ อมไร้ท่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบรับความรูส้ กึ ในปศุ
สัตว์
Structure and function of cell; tissue and various organ systems such as bone- joint,
muscular, nervous, endocrine, integument, gastrointestinal, urinary, reproductive, cardiovascular,
respiratory and sensory system in livestock.
อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวิ ธ านและพล งั งานเพื?อ การเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 331 Irrigation, Farm Machinery and Energy for Agricultural Farming 3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน-นํ< า-บรรยากาศ-พืช เทคโนโลยีการตรวจวัดข้อมูลในระบบดิน-นํ< า-พืช
บรรยากาศ การหาปริมาณการใช้น<ํ าของพืชและความต้องการนํ< าชลประทาน กําหนดการให้น<ํ าและ
วิธกี ารจัดการนํ< าสําหรับพืช ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปริมาณนํ< าทีพืชใช้ การใช้น<ํ าเพือให้ได้ผล
ผลิตสูงสุด หลักการเลือกและออกแบบระบบชลประทานจุลภาค การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ
เลือกและออกแบบ การวางแผนการให้น<ํ าและการประเมินผล ความรู้เบื<องต้นเกียวกับเครืองจักรกล
เกษตร การบํ า รุ ง รัก ษาและการจัด การเครืองจัก รกลเกษตร การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีใ นด้ า น
เครืองจักรกลเกษตรอย่างเหมาะสมแหล่งพลังงานทีใช้เพือการเกษตรได้แก่ พลังงานจากเชือ< เพลิง ไฟฟ้ า
และพลังงานทางเลือก
Soil-water-plant-atmosphere relationships; technology for measuring soil-plant-water
atmosphere system, determination of crop evapotranspiration and irrigation water requirements;
irrigation scheduling and water management practices for crops; relationship between yield and
crop water used; water application for maximum yield; principles in selection and design of microirrigation systems; economic analysis of selection and design of the system; water application
planning and evaluation; need and evolution of agricultural machinery; principle of agricultural
machinery; maintenance and management of agricultural machinery; an application of appropriate
technology for agricultural machinery; energy resources in agricultural farming: fuel, electricity,
and alternative energy.
อจกษ ๓๓๒
AMAG 332

หล กั การบริ หารจัด การฟาร์ม เกษตรและการตลาด
Principle of Agricultural Farming Management and Marketing
๖๐

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

มคอ. ๒
เงื?อ นไข :
ความสํ า คัญ และการจัด การระบบการทํ า ฟาร์ม การจํ า แนกและกํ า หนดประเภทของฟาร์ ม
เป้ าหมายการผลิต หลักเศรษฐศาสตร์ทนํี ามาใช้เพือจัดการฟาร์ม ปั จจัยการผลิต การวางแผนและ
งบประมาณฟาร์ม การวิเคราะห์ต้นทุนและการควบคุมการผลิต การประเมินความเสียงจากการจัดการ
ปั ญหาในการจัดการฟาร์ม บัญชีฟาร์ม การตลาดและราคาผลิตผลฟาร์ม กฎหมายทางการเกษตร
มาตรฐานสินค้าทางการเกษตร จริยธรรมของการทํากิจการฟาร์มและความรับผิดชอบต่อสังคม
The importance and systematic management of farm; farms classification; the objectives of
production; the economic principle of farm management; factors of production; planning and farm
budget; cost analysis and control of productivity; risk evaluation in farm management; problems
in farm management; farm account; marketing and price of farming product; agricultural law;
agricultural product standards; the ethics of farm operations and social responsibility.
อจกษ ๓๗๑ ฝึ กงาน ๑
๑ (๐-๖-๐)
AMAG 371 Training I
1 (0-6-0)
เงื?อ นไข :
การฝึ กปฏิบตั งิ านด้านการเกษตร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชัวโมง ในหน่ วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือชุมชน เพือให้นักศึกษาได้มโี อกาสสัมผัสการปฏิบตั งิ านจริงในกิจกรรมทางการเกษตร เพือ
เรียนรูจ้ กั ตนเอง และค้นหาความชอบหรือความสนใจทีแท้จริงของตน ทัง< การได้ประสบกับสถานการณ์
จริง ปั ญหาหรือข้อขัดข้องบางประการ ทําให้นกั ศึกษาได้นํากลับมาศึกษาหาคําตอบ หรือเพิมความรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะภายหลังการฝึกปฏิบตั งิ าน และการนําเสนอรายงานเมือเสร็จสิน< การฝึกงาน
To be trainee in the government offices or private sectors or community that work on
agricultural science; at least 150 hours; learning through action, self- learning, finding the
interested field work for each one, and facing with a real situation; to improve knowledge and
skills by some problems or challenges; oral presentation and report writing of the training.
อจกษ ๓๘๑ สัม มนา ๑
๑ (๑-๐-๒)
AMAG 381 Seminar I
1 (1-0-2)
เงื?อ นไข:
วิธกี ารสืบค้นข้อมูล วิธกี ารเขียนโครงร่างงานวิจยั วิธกี ารนํ าเสนอหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร การนํ าเสนอโครงร่างงานวิจยั ภายใต้ก ารแนะนํ าของคณาจารย์แ ละปราชญ์ท้อ งถิน ใน
รูปแบบของการสัมมนา
Methods of information searching; proposal writing; study on formal presentation of topics
of interest in agricultural science; presenting the proposal of senior project; supervised by
academic staffs and local scholars in the seminar context.
๖๑

มคอ. ๒
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิ จ ยั ระดับ ปริ ญ ญาตรี ๑
๒ (๐-๖-๒)
AMAG 382 Senior Project I
2 (0-6-2)
เงื?อ นไข:
นักศึกษาเสนอหัวข้องานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรทีตนสนใจ โดยศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการทํางานวิจยั และเขียนโครงร่างงานวิจยั ภายใต้การแนะนําจากคณาจารย์และปราชญ์ทอ้ งถิน และ
ส่งโครงร่างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เมือสิน< สุดภาคการศึกษา
The student submits one research topic that is related to agricultural science. The student
studies the possibility of the research topic and writes the research proposal under advices of
academic staff and local scholars. Research proposal will be completed and submitted at the
end of the semester.
อจกษ ๔๗๑ ฝึ กงาน ๒
๑ (๐-๖-๐)
AMAG 471 Training II
1 (0-6-0)
เงื?อ นไข :
อจกษ ๓๗๑ ฝึ กงาน ๑
การฝึ กปฏิบตั งิ านด้านการเกษตร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชัวโมง ในหน่ วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือชุมชน เป็ นการฝึ กทักษะการทํางานทางด้านการเกษตรทีนักศึกษามีความสนใจ เพือเพิม
ทักษะและประสบการณ์สามารถนํ าไปใช้ได้จริงภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือสามารถนําไปประยุกต์และ
แก้ไขปั ญหาทางการเกษตรได้ และการนําเสนอรายงานเมือเสร็จสิน< การฝึกงาน
To be trainee in the government offices or private sectors or community that work on
agricultural science; at least 150 hours; to concentrate in the interested field of each one for
enhance the skills and experience; oral presentation and report writing of the training.
อจกษ ๔๘๑ สัม มนา ๒
๑ (๑-๐-๒)
AMAG 481 Seminar II
1 (1-๐-2)
เงื?อ นไข : อจกษ ๓๘๑ สัม มนา ๑ และ อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิ จ ยั ระดับปริ ญ ญาตรี ๑
วิธกี ารเตรียมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจยั การนํ าเสนอผลงานวิจยั จากโครงงานวิจยั ระดับ
ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ภายใต้การแนะนําของคณาจารย์และปราชญ์ทอ้ งถิน
The methods of data preparation; research report writing; formal presentation of topics of
senior projects in agricultural science; supervised by academic staff and local scholars.

อจกษ ๔๘๒
AMAG 482
เงื?อ นไข:

โครงงานวิ จ ยั ระดับ ปริ ญ ญาตรี ๒
Senior Project II
๖๒

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

มคอ. ๒
นักศึกษาดําเนินการวิจยั ตามโครงร่างงานวิจยั ทีได้นําเสนอในวิชา อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยั
ระดับปริญญาตรี ๑ และนําเสนอความก้าวหน้าของงานวิจยั ต่อคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
The students carry on their research that follow to the research proposal in Senior Project
I and the research progress will be reported to the senior project committee.
อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิ จ ยั ระดับ ปริ ญ ญาตรี ๓
๑ (๐-๓-๑)
AMAG 483 Senior Project III
1 (0-3-1)
เงื?อ นไข:
นักศึกษาดําเนินการวิจยั ตามโครงร่างงานวิจยั ทีได้นําเสนอในวิชา อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยั
ระดับปริญญาตรี ๑ และส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เมือสิ<นสุดภาคการศึกษาต่อคณาจารย์สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
The students research follow to the research proposal in Senior Project I and submit final
report to the senior project committee at the end of second semester.
๒.๓) กลุ่ม วิ ช าเลือ ก
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๔)
3 (2-3-4)

อจกษ ๓๑๓ การปรับ ปรุงพัน ธุพ์ ืช
AMAG 313 Plant Breeding
เงื?อ นไข :
อจกษ ๒๐๔ พัน ธุศ าสตร์ข นั 3 พื3น ฐาน
วิวฒ
ั นาการและความสําคัญของการปรับปรุงพันธุ์พชื แหล่งพันธุกรรมพืช การสืบพันธุ์ของพืช
การผสมเกสรและการปฏิสนธิ การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการแสดงออกของ
พืช วิธกี ารปรับปรุงพันธุพ์ ชื ลักษณะทางพันธุกรรมและการวางแผนปรับปรุงพันธุพ์ ชื ผสมตัวเอง และพืช
ผสมข้าม การสร้างพันธุ์ลูก ผสม การปรับปรุง พันธุ์โ ดยวิธ ีก ารกลายพันธุ์ การแปรปรวนของจํานวน
โครโมโซมกับการปรับปรุงพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีชวี ภาพในการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการพืชพันธุ์ใหม่
พันธุกรรมและวิธผี สมพันธุพ์ ชื เศรษฐกิจบางชนิด
The evolution and importance of plant breeding; plant genetic resources; reproduction of
plants; pollination and fertilization; effects of genetics and environment to plant phenotypes;
methods of plant breeding; genetic basis and breeding plan for self-pollinated and cross-pollinated
plants; hybrid development; mutation breeding; polyploidy in plant breeding; advanced
biotechnology in plant breeding; new cultivar release; genetic and breeding methods of economic
crops.
อจกษ ๓๑๔
AMAG 314
เงื?อ นไข :

เทคโนโลยีหล งั การเก็บเกี?ย ว
Postharvest Technology
-

๓ (๒-๓-๔)
3 (2-3-4)
๖๓

มคอ. ๒
ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว การเปลียนแปลงทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และ
สรีรวิทยาของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกียวในไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ เครืองเทศและ
สมุนไพร และเมล็ดธัญพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกียว การเตรียม
ผลิตผล การยืดอายุและการเก็บรักษา การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค และภูม ิ
ปั ญญาท้องถินในการเก็บรักษาผลผลิต
Importance of postharvest technology; physical, chemical, biochemical and physiological
changes of crop products after harvest in ornamental plants, vegetables, fruits, spicy and
medicinal plants, and cereal; seed technology; disease and insect control; preparation, extension
and storage; packaging; transportation; minimally processed fruit and vegetables; local wisdom
for preservation.
อจกษ ๓๒๒ การปรับ ปรุงพัน ธุส์ ตั ว์
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 322 Animal Breeding
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
การนํ าหลักพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ ค่าสถิตเิ บื<องต้นในการปรับปรุง
พั น ธุ์ ส ั ต ว์ การประเมิ น พั น ธุ ก รรมสั ต ว์ วิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ส ั ต ว์ ระบบการผสมพั น ธุ์ ส ั ต ว์
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์เศรษฐกิจประเภทต่างๆ หลักการ
และเหตุผลในการผสมพันธุส์ ตั ว์
An application of genetic principles to animal breeding; basic statistics in animal breeding;
genetic evaluation; selection method for animal improvement; mating system; biotechnology for
animal breeding; genetic improvement in various species of farm animals; principles and reasons
behind breeding animals.
อจกษ ๓๒๓ โภชนศาสตร์ พืชอาหารสัต ว์แ ละการจัด การทุ่งหญ้า
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 323 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ความสําคัญของอาหาร หลักการให้อาหารแก่สตั ว์ การย่อย การดูดซึม และกระบวนการเมตาโบลิ
ซึมของสารอาหารในสัตว์ การประเมินและคุณภาพของส่วนประกอบอาหาร ความสําคัญของการผลิตพืช
อาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ทสํี าคัญ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ วิธ ีก ารปลูก และการดูแ ลรัก ษา การเก็บเกียวผลผลิต การเก็บรัก ษา การแปรรูป การ
นํ าไปใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ รูปแบบของทุ่งหญ้าอาหารสัตว์
การเลือกชนิดและพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพของฟาร์มและสัตว์ทเลี
ี ย< ง ความสัมพันธ์ของ
การจัดการทุ่งหญ้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช การจัดการทุ่งหญ้าสําหรับการเลีย< งสัตว์แต่ละชนิด
The principles of feeds and feeding in livestock; digestion; absorption and metabolism of
nutrients in animals; methods of evaluating nutritive value and qualitative tests for feed
๖๔

มคอ. ๒
ingredients; the importance of forage crops production and pasture management; classification
of important forage crops; morphology; methods of cultivation; management; harvesting; storage;
processing; utilization; nutritional content evaluation of forage crops; patterns of pasture; criteria
for selecting appropriate varieties of plants for a pasture in term of farm conditions and animals;
relationship between pasture management and plant growth conditions; managing pasture for
animals.
อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลือ กเพื?อ สุข ภาวะ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 341 Alternative Agriculture
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
คําจํากัดความ ความสําคัญ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและชนิดของเกษตรกรรมทางเลือก
การเกษตรแบบดัง< เดิม เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยังยืน เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏี
ใหม่ วนเกษตร ผลกระทบของเกษตรกรรมทางเลือกต่อระบบนิเวศ สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาวะ
ของมนุ ษย์ การประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีและภูมปิ ั ญญาท้องถิน หลักการพิจารณาการออกแบบเกษตร
ทางเลือกทีเหมาะสม รูปแบบฟาร์มตัวอย่าง กรณีศกึ ษาและการศึกษาดูงานนอกสถานที
The definitions; importance; concepts; principles; components and kinds of alternative
agriculture, traditional agriculture, natural farming, organic farming, sustainable agriculture,
integrated farming, new theory agriculture, and agroforestry; impact of alternative agriculture to
ecosystems, environment, economic, and human health; technology and local wisdoms
application; the appropriate criteria for farming design; farm models; case study and field trip.
อจกษ ๓๖๑ สัม มาชีพและวิ ถีชุม ชน
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 361 Honest Livelihood and Community Life
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข :
สภาพความเป็ นอยู่ วิถชี วี ติ ชุมชน การประกอบอาชีพและเศรษฐานะของชุมชน สัมมาชีพทีผูกพัน
และเคารพในธรรมชาติส ิงแวดล้อ ม คุ ณ ความดี ศิล ปวัฒนธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูม ิ
ปั ญญาท้องถินในวิถชี วี ติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมและสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมยุคโลกาภิวตั น์
วัฒนธรรมร่วมสมัยของชุมชน การสร้างภูมคิ ุ้มกันทางวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง การแลกเปลียนเรียนรู้
การเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านการปฏิบตั ิ
The living conditions; way of life; occupational and socio-economic status; honest livelihood
respect for natural environment; virtue and culture; philosophy of Sufficiency Economy; local
wisdom in the way of life; cultural and social costs; influence the globalizing society; contemporary
culture of the community; culture immunization; strong community; knowledge sharing; interactive
learning through action.

๖๕

มคอ. ๒
อจกษ ๓๗๒ การผลิ ต เห็ด เศรษฐกิ จ และการจัด การ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 372 Economic Mushrooms Culture and Management
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ชีววิทยาของเห็ดและการจัดแบ่งประเภทเห็ด ประโยชน์ และความสําคัญของเห็ด ประวัติความ
เป็ นมาของการเพาะเห็ด เห็ดป่ าและเห็ดเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับการเพาะเห็ด การทําหัว
เชือ< เห็ด วิธกี ารเพาะเลีย< งเชือ< เห็ด ศัตรูทสํี าคัญ การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาดและผลิตภัณฑ์เห็ด
และการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุเ์ ห็ด
Biology and classification of mushrooms; benefits and importance of mushroom; history of
mushroom culture; wild and economic mushrooms; environmental factors related to mushroom
culture; inoculum production; cultivation; pests; storage; marketing and processing; mushrooms
improvement.
อจกษ ๓๗๓ หล กั ศิ ล ปะเพื?อ การออกแบบภูมิ ทศั น์
๑ (๐-๓-๐)
AMAG 373 Principle of Art for Landscape Design
1 (0-3-0)
เงื?อ นไข :
บทนํา ประวัตศิ ลิ ปะ องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะกับการออกแบบจัดสวน อุปกรณ์ในการออกแบบ
เขียนแบบ แสงและเงา การเขียนภาพลายเส้น ทฤษฎีสแี ละการระบายสี สัญลักษณ์ในการออกแบบจัด
สวน เส้นระดับและความชัน การนําเสนองานด้านการออกแบบจัดสวน รูปด้านและรูปตัด ทัศนียภาพ
คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเบื<องต้น แบบจําลองในงานออกแบบจัดสวน การนํ าเสนองานทีได้รบั
มอบหมาย
Introduction; history of art; elements of art; art in landscape design; equipment design;
stationery in art works; light and shadow; color theory and painting; symbols in landscape design;
contour and slope presentation in landscape design project; elevation and section; perspective
view; basic computer application for landscape design; model in landscape design; presentation
in assignment.
อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภูมิ ทศั น์ แ ละวัส ดุพืชพรรณ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 374 Landscape Design and Plant Materials
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
อจกษ ๓๗๓ หล กั ศิ ล ปะเพื?อ การออกแบบภูมิ ทศั น์
ความหมาย ประวัติ และรูปแบบของสวน วัสดุพชื พรรณและการใช้ในงาน สิงก่อสร้างและวัสดุ
ตกแต่ ง ในสวน งานพื<น แข็ง การสํ า รวจและปั ก ผัง บริเ วณ หลัก การออกแบบและวางผัง บริเ วณ
สวนหย่ อ มและสวนหิน การออกแบบนํ< า ตก ลํ า ธาร และนํ< า พุ การประมาณราคา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบภูมทิ ศั น์ การดูแลรักษาสภาพภูมทิ ศั น์
Definition, history, and styles of garden; plant materials and usage; construction and
materials in garden; hardscape; site survey and mapping; principle of design and site planning;
๖๖

มคอ. ๒
decorative and rock gardens; waterfall; stream and fountain designs; cost estimation; computer
applications in landscape design; landscape maintenance.
อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยีชีว ภาพทางพืช
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 411 Plant Biotechnology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ความหมายและความสําคัญ ของเทคโนโลยีชวี ภาพ ประโยชน์ และหลักการของการเพาะเลี<ยง
เนื<อเยือพืช ธาตุอาหารและอาหารเลีย< งเนื<อเยือพืช พืน< ฐานเกียวกับเซลล์ในการเลีย< งเนื<อเยือพืช รูปแบบ
ของการเจริญและพัฒนาของเนื<อเยือไปเป็ นแคลลัส เอ็มบริโอและอวัยวะ อิทธิพลของสูตรอาหารและสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลีย< งเนื<อเยือพืชเพือการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ การชักนํ าให้เกิด
การกลายพันธุ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ การอนุ รกั ษ์สายพันธุ์ การผลิตสารสําคัญจากพืช การตรวจลาย
พิมพ์ดเี อ็นเอ การโคลนยีน เทคนิคดีเอ็นเอลูกผสม การถ่ายยีนเข้าสู่พชื เทคโนโลยีดเี อ็นเอเครืองหมาย
จริยธรรมการวิจยั การใช้เชื<อจุล ินทรีย์เพือป้ องกันกํ าจัดศัต รูพชื การบําบัดสารพิษ ทางชีว ภาพ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพเพือการเกษตร การศึกษาดูงานนอกสถานที
Definition and importance of biotechnology; benefits and principles of plant tissue culture;
nutrients and plant tissue culture media; cell basis in plant tissue culture; growth and
developmental patterns of tissue through callus, embryogenesis, and organogenesis; effect of
culture media and plant growth regulators in plant tissue culture and applications; DNA
fingerprinting; gene cloning; basic techniques of DNA recombinant technology; plant gene transfer
techniques; DNA marker technology; Research ethics; antagonist of plant pest; bioremediation;
application for agriculture; field trip required.
อจกษ ๔๑๒ การปลูก พืชโดยไม่ใ ช้ดิ น
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 412 Soilless Culture
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ประวัตคิ วามเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการในการปลูกพืชในสภาพไร้ดนิ คําจํากัดความ ประเภทของการ
ปลูกพืชไร้ดนิ วัสดุปลูกพืช สูตรสารละลายธาตุอาหารพืช หลักการและการจัดการ การปลูกในพืชผักและ
ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
The history and evolution in the soilless culture, definition, types of soilless culture, growing
materials, nutrient solution formulae, principle and management of hydroponics, economic
vegetable and ornamental plants in soilless culture.
อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยีชีว ภาพทางสัต ว์
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 421 Animal Biotechnology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
๖๗

มคอ. ๒
ความสําคัญของเทคโนโลยีชวี ภาพในการผลิตสัตว์ อณู พนั ธุศาสตร์พ<นื ฐานสําหรับการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านอณู พนั ธุศ าสตร์ เทคโนโลยีชวี ภาพทางด้านการสืบพันธุ์ การประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีชวี ภาพในด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ อาหารสัตว์ การป้ องกันและตรวจสอบ
โรค มีการศึกษานอกสถานที
The importance of biotechnology in animal production; basis of molecular genetics for
animals production; molecular biotechnology; reproduction biotechnology; application of
biotechnology in animals production, breeding, reproduction, nutrition, disease prevention and
detection; field trip required.
อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี3ย งสัต ว์น ํ3าและการจัด การ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 422 Aquaculture and management
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ประวัติค วามเป็ น มาและวิว ัฒ นาการในการเพาะเลี<ย งสัต ว์ น<ํ า วิธ ีก ารเพาะเลี<ย งสัต ว์ น<ํ า ทีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ วิธกี ารเพาะเลี<ยงสัตว์น<ํ าแบบผสมผสาน การเพาะพันธุ์สตั ว์น<ํ าด้วยวิธกี าร
ต่างๆ การอนุ บาลและการเลี<ยง อาหารสําหรับสัตว์น<ํ า โรคและศัตรู มาตรฐานฟาร์ม การจัดการฟาร์ม
สัตว์น<ํา ระบบการจัดจําหน่ ายและการตลาด
The history and evolution in aquaculture; culture methods of economic aquatic animals;
integrated aquaculture; culture methods of aquatic animals; hatchery management and culture;
feed for aquatic animals; aquatic animal pest and disease; farm standard; aquatic farm
management; distribution and marketing system.

อจกษ ๔๓๑ ธุร กิ จ การเกษตร โลจิ ส ติ ก ส์แ ละการจัด การสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 431 Agri-enterprises, Logistic and Information Management
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
ธุรกิจการเกษตร ลักษณะ ประเภท และระบบของธุรกิจเกษตร หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ก ารจัด การสําหรับผู้จดั การธุรกิจเกษตร การจัด การสินค้าคงคลัง แนวคิด และทฤษฎี
ทางการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพือการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจการเกษตร ธุรกิจขนาดย่อม
คุณลักษณะและทักษะทีจําเป็ นสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการ หลักการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์
หลัก การจัด การสารสนเทศกับธุรกิจการเกษตร การจัด การความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ จริยธรรมของธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Agri- enterprises; features, types and systems of agricultural business; principles of agrienterprises management; managerial economics for agribusiness managers; inventory
management; concept and theory of logistics management and supply chain for application to
agricultural business; small and medium enterprises ( SMEs) ; attributes and skills needed for
๖๘

มคอ. ๒
entrepreneurship; principle of information management; application of the information
management to agri- enterprises; security management of information system; online business;
business ethics and social responsibility.
อจกษ ๔๔๑ วิ ถีอิ น ทรีย แ์ ละภูมิ ปัญ ญาข้าวไทย
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 441 The Organic Way and Thai Rice Wisdom
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
คําจํากัดความ ความสําคัญ แนวคิด และหลักการของวิถอี นิ ทรีย์ ข้าวกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ไทย วิวฒ
ั นาการและเครืองมือเครืองใช้ในการปลูกข้าว ประเพณีและพิธกี รรมเกียวเนืองกับข้าว การทํา
นาข้าวอินทรีย์ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาวะของมนุ ษย์ ศักยภาพและ
สถานการณ์การผลิตข้าวอินทรียใ์ นประเทศไทย ตลาดและราคาข้าวอินทรีย์ การจัดการหลังการเก็บเกียว
ระบบการตรวจสอบข้าวอินทรีย์ งานวิจยั การพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์
The definition; importance; concepts and principles of the organic way; rice related to Thai
lifestyle and culture; evolution and tools for rice cultivation; traditions and rituals associated with
rice; organic rice farming; impact to ecosystems, environment, economic, and human health;
potential and rice production situation in Thailand; marketing and price of organic rice; postharvest management; certification system for organic rice; research and development of organic
rice production.
อจกษ ๔๔๒ สุข ภาวะในฟาร์ม ปศุส ตั ว์ก บั สิ? งแวดล้อ ม
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 442 Livestock Health and Environment
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ปั จจัยสําคัญทีมีอทิ ธิพลต่อสุขภาพสัตว์ โรค แมลงศัตรูทสํี าคัญในสัตว์เศรษฐกิจ การป้ องกันและ
ควบคุมโรค ระบาดวิทยา ภูมคิ ุ้มกันในสัตว์ การใช้เวชภัณฑ์ในสัตว์ เทคโนโลยีชวี ภาพและการใช้พชื
สมุนไพรในฟาร์มปศุ สตั ว์ การจัดการฟาร์ม หลักสุขาภิบาลในฟาร์ม ผลกระทบจากการเลี<ยงสัตว์ใน
ระบบฟาร์มต่อสิงแวดล้อม และการจัดการของเสียในฟาร์ม
Factors affecting animal health; animal pests and disease in economic animals; disease
prevention and control; epidemiology; immunity in animals; medicine uses in animals;
biotechnology and herbal used in livestock farm; farm management; sanitation in animal farm;
effects of animal farming systems on the environment and waste management.
อจกษ ๔๔๓
AMAG 443
เงื?อ นไข :

สารผลิ ต ภัณ ฑ์ที?ใ ช้ทางการเกษตร
Products for Agricultural Application
๖๙

๓ (๒-๓-๔)
3 (2-3-4)

มคอ. ๒
ความสําคัญและประเภทของสารผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ทางการเกษตร สารสังเคราะห์ทางการเกษตร
สารเคมีเกษตร ปุ๋ ยเคมีสารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดโรคพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว์ วัคซีน เวชภัณฑ์ทใช้
ี ในปศุสตั ว์ ยาปฏิชวี นะ ประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก
พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ การสกัดและวิเคราะห์สารสําคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมบัตแิ ละความเป็ นพิษ
ของสารสังเคราะห์ทางการเกษตร การเคลือนย้ายและสลายตัวของสารสังเคราะห์ทางการเกษตรใน
สิงแวดล้ อ ม ผลกระทบต่ อ สิงมีชีว ิต นอกเป้ า หมาย การใช้ ส ารสัง เคราะห์ ท างการเกษตรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
The importance and types of natural products; types of agricultural synthetic substances,
agrochemical, insecticides, herbicides, fungicides, chemical fertilizers, plant and animal growth
regulators, vaccines, medicines, antibiotic substances; natural products from plant material,
natural products from animal substances, substance naturally produced by microorganisms, the
extraction and analysis of bioactive compound; properties and toxicology; movement and fate in
the environment; effects on non- target live organisms; the safe and effective useof agricultural
synthetic substances.
อจกษ ๔๕๑ อนุก รมวิ ธ านพืชและพฤกษศาสตร์พื3น บ้าน
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 451 Plant Taxonomy and Ethnobotany
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข:
ประวัติข องอนุ ก รมวิธ านพืช และพฤกษศาสตร์พ<ืน บ้ า น การศึก ษาอนุ ก รมวิธ านพืช ศัพ ท์
พฤกษศาสตร์ อาณาจักรพืช ภูมศิ าสตร์ของพืช หลักในการจัดจําแนกพืช ระบบการจัดจําแนกพืช ความ
ผันแปร วิวฒ
ั นาการและการสืบเชือ< สายของพืช ถินกําเนิดของพืชวงศ์ต่างๆ การนํ าพืชไปใช้ประโยชน์
ของชนกลุ่มพื<นเมือง แนวทางของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พฤกษศาสตร์พ<นื บ้าน พืชดอกบาง
วงศ์ในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์
History of plant taxonomy and ethnobotany; taxonomic study; botanical terminology; plant
kingdom; plant geography; principle of plant classification; plant classification systems; variation;
evolution and phylogeny of plant; origin of plant families; plant uses by native villagers; guidelines
in developing and usage from ethnobotany knowledge some families of Angiosperm in Thailand.

อจกษ ๔๗๒ การขยายพัน ธุพ์ ืชและการจัด การสถานเพาะชํา
AMAG 472 Plant Propagation and Nursery Management
เงื?อ นไข :
-

๗๐

๓ (๒-๓-๔)
3 (2-3-4)

มคอ. ๒
ความสําคัญของการขยายพันธุพ์ ชื การขยายพันธุพ์ ชื แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ความหมาย
ความสําคัญและชนิดของสถานเพาะชํา การจัดผังบริเวณสถานเพาะชํา การจัดการเกียวกับสิงแวดล้อม
ต่างๆ การผลิตกล้าไม้ การจัดการโรงเรือน การประกอบธุรกิจสถานเพาะชํา
Importance of plant propagation; sexual and asexual plant propagation; meaning,
importance and types of plant nursery; site planning for plant nursery; management of
environments; seedling production; greenhouse management; plant nursery business.
อจกษ ๔๗๓ การแปรรูปอาหารจากผลิ ต ผลทางการเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 473 Food Processing of Agricultural Products
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ความจําเป็ นในการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร คุณลักษณะของวัตถุดบิ การคัดเลือก
และเตรียมวัตถุดบิ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลเกษตรโดยใช้สารเคมี ความร้อน ความเย็น การฉาย
รังสี การทําให้เข้มข้น การทําแห้ง การใช้พลังงานไมโครเวฟ การหมักดอง และการรมควัน ปั จจัยทีมีผล
ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และการประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธปี ระสาทสัมผัส การบรรจุหบี ห่อ
บทบาทหน้ า ทีของบรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ละวิธ ีเ ก็บ รัก ษาผลิต ภัณ ฑ์ การคัด เลือ กวัส ดุ บ รรจุ แ ละพื<น ฐานการ
ออกแบบ ระบบการประกันคุณภาพและหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีดีในการผลิต การศึกษานอกสถานที
The necessity of the agricultural products processing; characteristics of raw materials,
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; factors affecting quality of processed products and sensory evaluation;
packaging, role of packaging and storage of processed products; selection of packaging materials
and basic design; products quality assurance system and good manufacturing practice; field trip.
อจกษ ๔๗๔ การจัด ดอกไม้แ ละตกแต่ งสถานที?เบือ3 งต้ น
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 474 Basic Flower Arrangement and Decoration
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ประวัตคิ วามเป็ นมา ประโยชน์และมูลค่าของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับใน
การจัด ดอกไม้ วัส ดุ แ ละอุ ปกรณ์ ใ นการจัด ดอกไม้ เทคนิ ค การรัก ษาและยืด อายุ ไ ม้ด อกไม้ป ระดับ
องค์ประกอบศิลป์ กับการจัดดอกไม้และการตกแต่งสถานที รูปแบบ แนวคิด และเทคนิคการออกแบบจัด
ดอกไม้และการตกแต่งสถานทีในโอกาสต่างๆ
History; utility and value of flowers and ornamental plants; types of ornamental plants for
flower arrangement; material and tools; preservation techniques and extending of ornamental
plant life; art elementary in flower arrangement and site decoration; style and concept of flower
arrangement and decorative techniques in various occasions.

๗๑

มคอ. ๒
อจกษ ๔๗๕ แมลงที?ม ีค วามสําคัญ ทางเศรษฐกิ จ
๓ (๒-๓-๔)
AMAG 475 Economic Entomology
3 (2-3-4)
เงื?อ นไข :
ชีววิทยาเบือ< งต้น สัณฐานวิทยา การจัดจําแนกแมลงทีมีคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่
แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงผสมเกสร แมลงย่อยสลายอินทรียวัตถุ และแมลงอุตสาหกรรม ทีอยู่อาศัย
วงจรชีวติ พืชอาหาร ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และผลพลอยได้
Introduction to biology; morphology; identification of beneficial insects, natural enemies,
pollinators, decomposers, and industrial insects; habits; life cycles; food plants; economic benefit;
by-products.
อจกษ ๔๘๔ การใช้โปรแกรมสํา เร็จ รูป ทางสถิ ติ เพื?อ งานวิ จ ยั
๓ (๓-๐-๖)
AMAG 484 Statistical Packages in Research
3 (3-0-6)
เงื?อ นไข:
ความสําคัญของการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พืองานวิจยั การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ทีสําคัญ การป้ อนและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล การนํ าเสนอข้อมูล การเลือกใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเหมาะสม
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.
อจกษ ๔๘๕ หัว ข้อ คัด สรรด้านวิ ทยาศาสตร์ก ารเกษตรเพื?อ สุข ภาวะ ๓ (๒-๓-๔) /๓ (๓-๐-๖)
AMAG 485 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being
3 (2-3-4)/3(3-0-6)
เงื?อ นไข :
หัวข้องานวิจยั และความรูท้ น่ี าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือให้ทนั ต่อสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั โดยเชิญอาจารย์พเิ ศษจากหน่ วยงานทัง< ภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย ปรับเปลียนหัวข้อในแต่
ละปี 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.

๗๒

มคอ. ๒

ภาคผนวก ข.
แผนที?แ สดงการกระจายความรับผิด ชอบต่อ ผลการเรีย นรู้
จากหล กั สูต รสู่ร ายวิ ชา

๗๓

มคอ. ๒
การกําหนดความรับ ผิด ชอบหล กั /รองจะต้ อ งพิ จ ารณาเพิ? ม เติ ม แผนที?แ สดงการกระจายความรับผิด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหล กั สูต ร
สู่ร ายวิ ชา (Curriculum Mapping)

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

๑
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
?
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพือการพัฒนามนุ ษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือการพัฒนามนุ ษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือการพัฒนามนุ ษย์
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือการสือสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิงแวดล้อม
อจกษ ๓๙๑ ภาษาอังกฤษเพือการอ่านและการเขียนงานวิจยั
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์
จศศท ๒๐๐ จิตตปั ญญาวิถี
วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

๒

๓

๔

๕

ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑















 


๒

ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ

 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓




















๑

๒

๓


















๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ















































มคอ. ๒

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

๑
อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจริยธรรมเพือการพัฒนามนุ ษย์
วกศท xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
หมวดวิ ชาเฉพาะ/ กลุ่ม วิ ชาแกน
วทคม ๑๑๐ เคมีทวไป
ั
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร์
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทัวไป ๑
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทัวไป ๒
อจกษ ๒๐๑ สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับงานวิจยั ทาง
การเกษตร
อจกษ ๒๐๒ ฟิ สกิ ส์ขนพื
ั < น< ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
อจกษ ๒๐๓ จุลชีววิทยาขัน< พืน< ฐาน
อจกษ ๒๐๔ พันธุศาสตร์ขนั < พืน< ฐาน
อจกษ ๒๐๕ ชีวเคมีขนพื
ั < น< ฐาน
อจกษ ๓๐๑ เคมีวเิ คราะห์ทางการเกษตร

๒

๓

 

๔

๕

 

ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑



๒


ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ

 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓

  

๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑

๒



๓





















 

















หมวดวิ ชาเฉพาะ/ กลุ่ม วิ ชาบังค บั

๗๕




































มคอ. ๒

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

๑
อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพือสุขภาวะขันแนะนํ
<
า
อจกษ ๒๑๑ การผลิตพืชเพือสุขภาวะ
อจกษ ๒๒๑ การผลิตสัตว์เพือสุขภาวะ
อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรือง
อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมอิ ากาศเปลียนแปลงกับ
การเกษตร
อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถินและการจัดการลุ่มนํ<า
อจกษ ๒๕๒ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมสูช่ ุมชน
อจกษ ๒๖๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมปิ ั ญญาท้องถิน
และการเกษตรในอนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น<ําโขง
อจกษ ๓๑๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช
อจกษ ๓๑๒ การอารักขาพืช
อจกษ ๓๒๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์

๒ ๓ ๔




  



ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑

๕














 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓


 
   




































 


















๗๖

ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ

๒

๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑




๒




๓



























มคอ. ๒

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

๑
อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวิธานและพลังงานเพือ
การเกษตร
อจกษ ๓๓๒ หลักการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรและการตลาด
อจกษ ๓๗๑ ฝึ กงาน ๑
อจกษ ๓๘๑ สัมมนา ๑
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๑
อจกษ ๔๗๑ ฝึ กงาน ๒
อจกษ ๔๘๑ สัมมนา ๒
อจกษ ๔๘๒ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๒
อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๓
หมวดวิ ชาเฉพาะ/ กลุ่ม วิ ชาเลือ ก
อจกษ ๓๑๓ การปรับปรุงพันธุพ์ ชื
อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว
อจกษ ๓๒๒ การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์
อจกษ ๓๒๓ โภชนศาสตร์ พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า
อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลือกเพือสุขภาวะ
อจกษ ๓๖๑ สัมมาชีพและวิถชี ุมชน

๒

๓

๔

๕

ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑

๒

 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓






















 
























 



   



















๗๗

ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ




















๑

๒

๓








































๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ






















มคอ. ๒

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

๑
อจกษ ๓๗๒ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและการจัดการ
อจกษ ๓๗๓ หลักศิลปะเพือการออกแบบภูมทิ ศั น์
อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภูมทิ ศั น์และวัสดุพชื พรรณ
อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
อจกษ ๔๑๒ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ
อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์
อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลีย< งสัตว์น<ําและการจัดการ
อจกษ ๔๓๑ ธุรกิจการเกษตร โลจิสติกส์ และการจัดการสารสนเทศ
อจกษ ๔๔๑ วิถอี นิ ทรียแ์ ละภูมปิ ั ญญาข้าวไทย
อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟาร์มปศุสตั ว์กบั สิงแวดล้อม
อจกษ ๔๔๓ สารผลิตภัณฑ์ทใช้
ี ทางการเกษตร
อจกษ ๔๕๑ อนุ กรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์พน<ื บ้าน
อจกษ ๔๗๒ การขยายพันธุพ์ ชื และการจัดการเรือนเพาะชํา
อจกษ ๔๗๓ การแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
อจกษ ๔๗๔ การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานทีเบือ< งต้น
อจกษ ๔๗๕ แมลงทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
อจกษ ๔๘๔ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พืองานวิจยั













๒ ๓ ๔ ๕


 





 







 
 



   


ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑




๗๘

๒





































ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ

 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓







   
  




 





  




   



๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑


๒

๓












































มคอ. ๒

คุณ ธรรม จริ ย ธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญ ญา

รายวิ ชา

อจกษ ๔๘๕ หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ

๑


๒

๓

๔ ๕
 

ความรับผิ ด ชอบหล กั
๑
๒
๓
๔
๑

 

๒

ทักษะความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คล
และความรับ ผิ ด ชอบ
ระหว่างบุค คลและความ
รับผิ ด ชอบ

 ความรับผิ ด ชอบรอง
๓
๑
๒
๓



๔

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัว เลข การ
สื?อ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิ ง
ตัว เลข การ
สื?อ สารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑

๒


๓


หมายเหตุ
๑. ความหมายมาตรฐานผลการเรีย นรู้แ ต่ล ะด้า นของรายวิ ชาที? ม ีร หัส นอกเหนื อ จาก อจกษ xxx สามารถดูร ายละเอีย ดจาก มคอ.๓ ของแต่ล ะ
รายวิ ช า
๒. ความหมายมาตรฐานผลการเรีย นรู้แ ต่ล ะด้า นของรายวิ ชาที? ม ีร หัส อจกษ xxx ที? ร บั ผิด ชอบโดยโครงการจัด ตัง3 วิ ทยาเขตอํา นาจเจริ ญ มี
ดังนี3
๑. ด้า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
๑) ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒) มีวนิ ยั เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๓) เคารพศักดิ •ศรีของความเป็ นมนุ ษย์และเคารพสิทธิ •ของผูอ้ นื
๔) ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที
๕) มีจติ สาธารณะและสํานึกรักบ้านเกิด
๗๙

มคอ. ๒
๒. ด้านความรู้
๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในเชิงทฤษฏีและหลักการทีสําคัญ พร้อมทัง< ความรูท้ เป็
ี นปั จจุบนั
๒) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั
๓) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเชิงสุขภาวะและบริบทท้องถิน
๔) มีทกั ษะและความรูท้ เกิ
ี ดจากการปฏิบตั จิ ริง
๓. ด้านทัก ษะทางปัญ ญา
๑) สามารถบูรณาการองค์ความรูเ้ พือสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปั ญหาได้
๒) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารญาณ
๓) สามารถแสวงหาความรูเ้ พิมเติมและมีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
๔. ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับผิด ชอบ
๑) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสือสารและสร้างความสัมพันธ์ทดีี ในบทบาทของผูน้ ํ าและผูต้ ามได้
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
๓) มีมารยาททางสังคมทีดี มีความคิดเชิงบวกและมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
๔) มีความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
๕. ด้า นทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื?อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
๑) สามารถใช้เทคนิคทางการคํานวณหรือการประยุกต์ใช้ทางสถิตใิ นการประมวลผลข้อมูลทัง< ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
๒) สามารถสือสาร ทัง< การพูด การฟั ง และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม

๘๐

มคอ. ๒

ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่างผลการเรีย นรู้ข องหล กั สูต รฯกับ Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล (MAHIDOL)

ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน

M

๑. ด้า นคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
๑) ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๒) มีวนิ ยั เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๓) เคารพศักดิ •ศรีของความเป็ นมนุ ษย์และเคารพสิทธิ •ของผูอ้ นื
๔) ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที
๕) มีจติ สาธารณะและสํานึกรักบ้านเกิด
๒. ด้านความรู้
๘๑

Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล
A
H
I
D
O

L















มคอ. ๒
ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน

M

๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในเชิงทฤษฏีและหลักการทีสําคัญในศาสตร์ทศึี กษาพร้อมทัง<
ความรูท้ เป็
ี นปั จจุบนั
๒) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั
๓) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเชิงสุขภาวะและบริบทท้องถิน
๔) มีทกั ษะและความรูท้ เกิ
ี ดจากการปฏิบตั จิ ริง
๓. ด้านทัก ษะทางปัญ ญา
๑) สามารถบูรณาการองค์ความรูเ้ พือสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปั ญหาได้
๒) สามารถคิดอย่างเป็ นระบบและมีวจิ ารญาณ
๓) สามารถแสวงหาความรูเ้ พิมเติมและมีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ

ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน

๘๒

L






















M

๔. ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับผิด ชอบ
๑) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสือสารและสร้างความสัมพันธ์ทดีี ใน
บทบาทของผูน้ ํ าและผูต้ ามได้
๒) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
๓) มีมารยาททางสังคมทีดี มีความคิดเชิงบวกและมีวุฒภิ าวะทางอารมณ์
๔) มีความสามารถในการปรับตัวเข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล
A
H
I
D
O




Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล
A
H
I
D
O






L












มคอ. ๒
ผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐาน

M

๕. ด้า นทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื?อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
๑) สามารถใช้เทคนิคทางการคํานวณหรือการประยุกต์ใช้ทางสถิตใิ นการประมวลผลข้อมูล
ทัง< ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
๒) สามารถสือสาร ทัง< การพูด การฟั ง และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบและ
เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม
ความหมายของอัก ษรย่อ
M = Mastery (เป็ นนายแห่งตน)
H = Harmony (กลมกลืนกับสรรพสิง)
D = Determination (แน่วแน่ทาํ กล้าตัดสินใจ)
L = Leadership (ใฝ่ ใจเป็ นผูน้ ํา)

A = Altruism (มุ่งผลเพือผูอ้ น)
ื
I = Integrity (มันคงยิงในคุณธรรม)
O = Originality (สร้างสรรค์สงใหม่
ิ )

๘๓





Core value ของมหาวิ ทยาล ยั มหิ ด ล
A
H
I
D
O

L

มคอ. ๒

ภาคผนวก ค.
รายละเอีย ดอาจารย์ป ระจํา หล กั สูต ร

มคอ. ๒
ชื?อ นายวิ ทยา แก้ว ศรี
คุณ วุฒิ
วท.ด. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๓๘

สังกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี?ย วชาญ/งานวิ จ ยั ที?ส นใจ
- ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช
- การออกแบบจัดสวนและการประยุกต์ใช้พชื ท้องถินในงานออกแบบจัดสวน
- พฤกษศาสตร์พน<ื บ้านและภูมปิ ั ญญาไทยทางการเกษตร
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
๑. Thummajitsakul S., Tumchalee L., Koolwong S., Deetae P., Kaewsri W., Lertsiri S.
2014. Antioxidant and antimicrobial potentials of some native Thai plant extracts.
International Food Research Journal 21(6): 2393-2398
๒. Droop, J., W. Kaewsri, V. Lamxay, A. D. Poulsen and M. Newman 2013. Identity and
lectotypification of Amomum compactum and Amomum kepulaga (Zingiberaceae).
TAXON 62 (6) : 1287–1294.
๓. Kaewsri, W. and Y. Phankamolsil. 2012. A new synonym for Amomum molle Ridl.
(Zingiberaceae). Natural History Bulletin of The Siam Society. 58: 53-57.
๔. Kaewsri, W. 2012. Amomum tomrey Gagnep. (Zingiberaceae), a new record for
Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 17-19.
๕. Chaiyarat, R., W. Kaewsri, A. Daraviroj and S. Prasopsin. 2009. Birds and People
Nesting of Barn Swallows Hirundo rustica in Northern Thailand. Birding ASIA 11:
90–91.
๖. Kaewsri, W., Y. Paisooksantivatana and U. Veesommai. 2009. A new record and a
new synonym in Amomum Roxb. (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin
(Botany) 37: 32-35.

๘๕

มคอ. ๒
๗. Kaewsri, W., Y. Paisooksantivatana, U. Veesommai, W. Eiadthong and S.
Vajrodaya. 2007. Phylogenetic analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)
Using AFLP Markers. Kasetsart Journal Natural Science. 41: 213-226.
๘. Kaewsri, W. and Y. Paisooksantivatana. 2007. Morphology and palynology of
Amomum Roxb. in Thailand. The Gardens’ Bulletin Singapore. 59: (Parts 1&2).
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ภายในประเทศ
๑. วิท ยา แก้ ว ศรี และธีร พงษ์ เทียงสมพงษ์ . พฤกษศาสตร์พ<ืน บ้ า น บริเ วณโครงการจัด ตัง<
มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ. วิทย.กษ. ๔๒ ๓/๑ (พิเศษ):
๕๘๗-๕๙๐ (๒๕๕๔).
การนําเสนอผลงานด้วยการพูด
๑. Kaewsri, W. 2009. A Progress of Genus Amomum Roxb.(Zingiberaceae) in Thailand.
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Xizhongbanna, China.
ภาระงานสอน ระดับ ปริ ญ ญาตรี (หล กั สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ปี การศึก ษา ๒๕๕๘)
กลุ่มวิชาแกน
อจกษ ๒๐๒ ฟิ สกิ ส์ขนั < พืน< ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาบังคับ
อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวิธานและพลังงานเพือการเกษตร ๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๑
๒ (๐-๖-๒)
อจกษ ๔๘๒ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๒
๑ (๐-๓-๑)
อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจยั ระดับปริญญาตรี ๓
๑ (๐-๓-๑)

๘๖

มคอ. ๒
ชื?อ นางสาวหนึ? งฤทัย พรหมวาที
คุณ วุฒิ
ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๔๘

สังกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี?ย วชาญ/งานวิ จ ยั ที?ส นใจ
การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ เทคโนโลยีดเี อ็นเอ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์จากเครืองหมาย
พันธุกรรม
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
Promwatee, N., B. Loapaiboon, T. Vongpralub, Y. Phasuk, S. Kunhareang, W. Boonkum
and M. Duangjinda. 2013. Insulin-like growth factor I gene polymorphism associated with
growth and carcass traits in Thai synthetic chickens. Genet. Mol. Res. 12 (4) : 43324341.
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ภายในประเทศ
๑. หนึงฤทัย พรหมวาที, มนต์ชยั ดวงจินดา, วุฒไิ กร บุญคุ้ม และบัญญัติ เหล่าไพบูลย์. ๒๕๕๔.
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งจุ ด กลายพัน ธุ์ (SNPs) ของยีน GHSR, IGFI, cGH และ IGFBP2 ต่ อ
ลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พน<ื เมืองไทย (ชีและประดู่หางดํา). แก่นเกษตร. ๓๙: ๒๖๑-๒๗๐.
๒. หนึงฤทัย พรหมวาที, มนต์ชยั ดวงจินดา, วุฒไิ กร บุญคุ้ม, เทวินทร์ วงษ์พระลับ และบัญญัติ
เหล่าไพบูลย์. ๒๕๕๕. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต
ในไก่ลกู ผสมพืน< เมืองไทยสายพันธุส์ งั เคราะห์. แก่นเกษตร. ๔๐: ๓๙๕-๓๙๙.
การนําเสนอผลงานด้วยการพูด
๑. Promwatee, N., and M. Duangjinda. 2010. Association of single nucleotide polymorphisms
in GHSR, IGF-I, cGH and IGFBP2 gene with growth traits in Thai Native Chickens. P-4447 in Proc. The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC. August
23-27, 2010
๘๗

มคอ. ๒
๒. หนึงฤทัย พรหมวาที, มนต์ชยั ดวงจินดา, วุฒไิ กร บุญคุ้ม, เทวินทร์ วงษ์พระลับ และบัญญัติ
เหล่าไพบูลย์. ๒๕๕๕. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต
ในไก่ลกู ผสมพืน< เมืองไทยสายพันธุส์ งั เคราะห์. แก่นเกษตร. ๔๐: ๓๙๕-๓๙๙.
๓. หนึ งฤทัย พรหมวาที, สมชัย สวาสดิพ นั ธ์, มนต์ชยั ดวงจินดา และเกรียงไกร โชประการ.
๒๕๕๑. ระดับแอนติบอดีทตอบสนองต่
ี
อวัคซีนป้ องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พน<ื เมืองไทยพันธุ์ช.ี
ประชุ ม วิช าการ ม.อบ.วิจ ัย ครัง< ที ๒ วัน ที ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานี.
ภาระงานสอน ระดับ ปริ ญ ญาตรี (หล กั สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ปี การศึก ษา ๒๕๕๘)
หมวดวิชาศึกษาทัวไป : รายวิชาทีหลักสูตรกําหนด : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
อจกษ ๓๙๒
คุณธรรมและจริยธรรมเพือการพัฒนามนุ ษย์
๑ (๐-๓-๑)
กลุ่มวิชาแกน
อจกษ ๒๐๑
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับงานวิจยั ทางการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
อจกษ ๒๐๔
พันธุศาสตร์ขนั < พืน< ฐาน
๓ (๒-๓-๔)
กลุ่มวิชาบังคับ
อจกษ ๒๒๑
การผลิตสัตว์เพือสุขภาวะ
๓ (๓-๐-๖)
อจกษ ๓๒๑
กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๓๘๑
สัมมนา ๑
๑ (๑-๐-๒)

๘๘

มคอ. ๒
ชื?อ นางสาวมะลิ ว ลั ย์ แซ่อ ้ยุ
คุณ วุฒิ
วท.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๑

สังกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี?ย วชาญ/งานวิ จ ยั ที?ส นใจ
ปฐพีศาสตร์และอนุ รกั ษศาสตร์ จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
๑ . Maliwan Saouy, Petch Pengchai and Somporn Choonluchanon. ( 2011) Development of
Arbuscular Mycorrhizal Spore Production in Hydroponic Culture on Leaf Lettuce (Lactuca sativar
var crispa L.). CMU Journal of Natural Sciences, 10(1): 147-158.
๒ . Jomjun Nateewattana, Siripen Trichaiyaporn, Maliwan Saouy, Jintapat Nateewattana Prasak
Thavornyutikarn, Petch Pengchai and Somporn Choonluchanon. (2010) Monitoring of arsenic
in aquatic plants, water, and sediment of wastewater treatment ponds at the Mae Moh Lignite
power plant, Thailand. Environmental Monitoring and Assessment, 165 (1-4): 585-594.

การนําเสนอผลงานด้วยการพูด
๑. Oral presentation in the topic “Arsenic content in aquatic plants, water, and sediment of
wastewater treatment pods at Mae Moh Power Plant Lampang Province” in the 3 rd
Naresuan Researh Conference at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand in July, 2829, 2007.
๒. Oral presentation in the topic “Effect of nutrient solution and buffer on mycorrhizal spore
production in Lactuca sativar in hydroponic culture” in the 8th National Grad Research
Conference, at Mahidol University (Salaya), Nakornpratom, Thailand in September, 7-8,
2007.
๓. Oral presentation in the topic “The production of arbuscular mycorrhizal spore by
hydroponic culture” in the AgBiotech Graduate Conference IV, at Kasetsart Unicersity
(Kampangsang), Nakornpratom, Thailand in December, 7-8, 2007.
๘๙

มคอ. ๒
การนําเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
๑. Poster presentation in the topic “Genotypic characterization of arbuscular mycorrhizal fungi and
their potential use for growth of lettuce” in the AgBiotech Graduate Conference II, at Chulabhorn
Research Institute, Bangkok, Thailand in May, 16-17, 2005
๒. Poster presentation in the topic “The collection and potential of arbuscular mycorrhizal fungi as
affected on growth and yield of Thai jasmine rice” in MU Research Expo 2012, at Mahidol
University, Nakornprathom, Thailand in October 31-November 1, 2012

ภาระงานสอน ระดับ ปริ ญ ญาตรี (หล กั สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ปี
การศึก ษา ๒๕๕๘)
กลุ่มวิชาแกน
อจกษ ๓๐๑ เคมีวเิ คราะห์ทางการเกษตร
๓ (๒-๓-๔)
กลุ่มวิชาบังคับ
อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวิทยาและภาวะภูมอิ ากาศเปลียนแปลงกับการเกษตร
๓ (๓-๐-๖)
อจกษ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์การเกษตรเพือสุขภาวะ
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรัพยากรธรรมชาติทอ้ งถินและการจัดการลุ่มนํ< า
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๒๕๒ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๔๘๑ สัมมนา ๒
๑ (๑-๐-๒)

๙๐

มคอ. ๒
ชื?อ นางสาวสุทิน กัน ยะมี
คุณ วุฒิ
วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๔

สังกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี?ย วชาญ/งานวิ จ ยั ที?ส นใจ
สรีรวิทยา ชีวเคมี และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวของพืชสวน
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
๑. Sutin Kunyamee, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn. 2010. Gene expression of cell-wall
degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruit. ScienceAsia 36: 18-25.
๒. Sutin Kunyamee, Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, Wouter G. van Doorn. 2008. The
transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla ( Manilkara zapota) fruit is
negatively regulated by ethylene. Functional Plant Biology 35(12): 1205–1211.
การนํ าเสนอผลงานด้วยการพูด
๑. สุทนิ กันยะมี และจริงแท้ ศิรพิ านิช. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการสะท้านหนาวกับปริมาณแอนติ
ออกซิแดนท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลมะม่วงสามพันธุ.์
การประชุมวิชาการพืชสวน
แห่งชาติ ครัง< ที ๔. ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา.
๒. สุทนิ กันยะมี, วชิรญา อิมสบาย และสายชล เกตุษา. การแสดงออกของยีนทีควบคุมการสร้าง
โปรตีน expansins และเอนไซม์ทย่ี อยสลายผนังเซลล์ ในระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตและ
การอ่อนนุ่ มของผลละมุด. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครัง< ที ๗ “พืชสวนไทยใต้รม่ พระ
บารมี” ๒๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก.
๓. Sutin Kunyamee, and Saichol Ketsa. Expression of cell wall-modifying genes during fruit
growth, development and ripening of sapodilla. The 5th Seminar on Postharvest
Physiology of Horticultural Crops. Organized by the project of postharvest physiology and
Biochemistry of horticultural crops. 12 November 2010 KU Convention Center, Kasetsart
University, Bangkok.
๙๑

มคอ. ๒
การนํ าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
๑. Pichakum A, Kunyamee S. 2005. Change of carbohydrate and plant bioregulators
contents during the development of longan terminal shoot. p. 80- 89. In N. Chomchalow
and N. Sukhvibul. (eds) Proceedings of the Second International Symposium on Lychee,
Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants. Bangkok Thailand.
ภาระงานสอน ระดับ ปริ ญ ญาตรี (หล กั สูต รวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
ปี การศึก ษา ๒๕๕๘)
กลุ่มวิชาแกน
อจกษ ๒๐๓ จุลชีววิทยาขัน< พืน< ฐาน
๓ (๒-๓-๔)
กลุ่มวิชาบังคับ
อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพือสุขภาวะขัน< แนะนํา
๑ (๑-๐-๒)
อจกษ ๒๖๑ การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๒๖๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมปิ ั ญญาท้องถิน
และการเกษตรในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น<ํ าโขง
๓ (๓-๐-๖)
อจกษ ๓๑๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช
๓ (๒-๓-๔)
อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑
๑ (๐-๖-๐)

๙๒

มคอ. ๒
ชื?อ นายศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒ นาวงศ์
คุณ วุฒิ
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๕

สังกัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตัง< วิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี?ย วชาญ/งานวิ จ ยั ที?ส นใจ
อณูพนั ธุศาสตร์และจีโนมิกส์พชื การเพาะเลีย< งเนื<อเยือพืช เทคโนโลยีชวี ภาพเพือการปรับปรุง
พันธุพ์ ชื เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน เทคโนโลยีการผลิตเห็ดทีมีมลู ค่าสูง การออกแบบและจัดดอกไม้
ผลงานวิ จ ยั หรือ ผลงานทางวิ ชาการ
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
๑. Supanath Kanjanawattanawong, Sithichoke Tangphatsornruang, Kanokporn Triwitayakorn,
Suthasinee Somyong, and Jarunya Narongajavana. 2014. Characterization of rubber
tree microRNA in phytohormone response using large genomic DNA libraries, promoter
sequence and gene expression analysis. Molecular Genetics and Genomics,
289(5): 921-933. doi 10.1007/s00438-014-0862-0.
๒ . Kanokporn Triwitayakorn, Pornsupa Chatkulkawin, Supanath Kanjanawattanawong,
Supajit Sraphet, Thippawan Yoocha, Duangjai Sangsrakru, Juntima Chanprasert,
Chumpol Ngamphiw, Nukoon Jomchai, Kanikar Therawattanasuk, Sithichoke
Tangphatsornruang. 2011. High throughput transcriptome sequencing of Hevea
brasiliensis by 454 pyrosequencing for development of microsatellite markers. DNA
Research, 18(6): 471-82.
๓ . Sukhuman Whankaew, Supannee Poopear, Supanath Kanjanawattanawong, Sithichoke
Tangphatsornruang, Opas Boonseng, David A. Lightfoot and Kanokporn Triwitayakorn.
2011. A genome scan for quantitative trait loci affecting cyanogenic potential of cassava
root in an outbred population. BMC Genomics, 12(266).

มคอ. ๒
๔. Sukhuman Whankaew, Supanath Kanjanawattanawong, Chalermpol Phumichai, Duncan
R. Smith, Jarunya Narangajavana and Kanokporn Triwitayakorn. 2011. Cross- genera
transferability of ( simple sequence repeat) SSR markers among cassava ( Manihot
esculenta Crantz), rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) and physic nut (Jatropha
curcas L.). African Journal of Biotechnology, 10(10): 1768-1776 pp.
ผลงานวิจยั ทีตีพมิ พ์ภายในประเทศ
๑. Supanath Kanjanawattanawong, Saichol Ketsa, Sureeya Tantiwiwat, and Chitrapan
Piluek. 2005. Micropropagation of Phalaenopsis hybrids from flower stalk buds.
Agricultural Sci. J. 365-6 (Suppl): 665-668 pp.
๒. ศุ ภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ และ จิตราพรรณ พิลกึ . ๒๕๔๙. เทคนิคใหม่ในการขยายพันธุ์
กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสม. วารสารเคหการเกษตร. มิ.ย.: ๒๓๙-๒๔๑.
๓. ธวัชชัย ฑีฆชุณหเถียร และ ศุภณัฏฐ์ กาญจนวัฒนาวงศ์. ๒๕๕๐. เบญจมาศตัดดอกที อ.วังนํ<า
เขียว จ.นครราชสีมา. หนังสืองานเกษตรสุรนารี’๕๐.
การนําเสนอผลงานด้วยการพูด
๑. Kanjanawattanawong S, Tangphatsornruang S, Poopear S, Triwitayakorn K, Somyong S,
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