
มคอ. ๒ 

 
 

 
  

 
 
 
 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

Bachelor of Science Program in Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัต ั 3งวิทยาเขตอาํนาจเจริญ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  



มคอ. ๒ 

 
 

สารบญั 
 หน้า 

หมวดที� ๑. ขอ้มลูทั �วไป ๑ 
หมวดที� ๒. ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร ๖ 
หมวดที� ๓. ระบบการจดัการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร ๘ 
หมวดที� ๔. ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล ๓๑ 
หมวดที� ๕. หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา ๓๕ 
หมวดที� ๖. การพฒันาคณาจารย ์ ๓๖ 
หมวดที� ๗. การประกนัคุณภาพหลกัสตูร ๓๗ 
หมวดที� ๘. การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนินการของหลกัสตูร ๔๑ 
  
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก. คาํอธบิายรายวชิา ๔๒ 
ภาคผนวก ข. แผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูร        

สู่รายวชิา 
   ๗๒ 

ภาคผนวก ค. รายละเอยีดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ๘๒ 
ภาคผนวก ง. ระเบยีบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการศกึษาที�เกี�ยวขอ้ง 

 
๙๔ 

 



มคอ. ๒                                                                                                                                      
 

๑ 

 

 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร ์
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------- 
 

ชื?อสถาบนั   มหาวทิยาลยัมหดิล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 

 
หมวดที? ๑.  ข้อมลูท ั ?วไป 
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๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี  หลกัสตูร  ๔  ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาที?ใช้  การจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารและตํารา
ในวชิาหลกัเป็นภาษาไทยและ/หรอืภาษาองักฤษ 

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา  รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างชาตทิี�สามารถสื�อสารภาษาไทย
ได ้

๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื?น  
                   เป็นหลกัสตูรเฉพาะโครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล ที�จดัการ
เรยีนการสอนโดยตรง 
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๖.๕  สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั <งที� ๔๙๑ (๑๒/๒๕๕๗)                              

วนัที� ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที?ม ีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรที�มคีุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ ในปีการศกึษา ๒๕๖๐ (หลงัจากการเปิดสอนแลว้ ๓ ปี) 
 

๘.  อาชีพที?สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
๘.๑ เกษตรกรรม อาชพีอสิระ และ/หรอื วสิาหกจิชุมชนที�สอดคลอ้งกบับรบิทชุมชนทอ้งถิ�น 
๘.๒ งานในองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาล

เมอืง และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
๘.๓ งานเอกชนที�ใช้วิชาพื<นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น พนักงานบริษัททาง

การเกษตร นกัส่งเสรมิการขายผลติภณัฑท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร เป็นตน้ 
๘.๔ งานราชการที�ใช้วิชาพื<นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น นักวิชาการเกษตร 

นกัวทิยาศาสตร ์ นกัวจิยั และนกัส่งเสรมิการเกษตร เป็นตน้ 
๘.๕ ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาในสาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ดา้นเกษตรศาสตร ์วทิยาศาสตร์

ประยกุต ์และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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๙ .   ชื?อ  นามสกลุ  เลขประจาํต ัวบตัรประชาชน ต ําแหน่ง และค ุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์
ผ ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 

ที? ชื?อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
๑ นายวทิยา แกว้ศร ี ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์
- วท.ด. (พชืสวน)   
  ม. เกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์   
 ม.เกษตรศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  
 ม. อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕x-xx-x 

๒ นางสาวหนึ�งฤทยั พรหมวาท ี อาจารย ์ -ปร.ด. (สตัวศาสตร)์  
 ม.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-วท.ม. (เกษตรศาสตร)์  
 ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  
 ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐x-xx-x 

 
๑๐.  สถานที?จดัการเรียนการสอน  

๑๐.๑ ชั <นปีที� ๑ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม 
๑๐.๒ ชั <นปีที� ๒-๔ ณ โครงการจัดตั <งวิทยาเขตอํานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด

อํานาจเจรญิ 
  
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที?จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เห็นภาพ

ชดัเจนว่าเกษตรกรรมเป็นภาคการผลติที�มคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เนื�องจากเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของคนส่วนใหญ่และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ�มของ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้เกดิการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การเสื�อม
โทรมของฐานทรพัยากรธรรมชาตซิึ�งส่งผลกระทบต่อสภาวะความมั �นคงทางอาหาร การผนัผวนของ
ระบบเศรษฐกจิโลก และการเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ ทาํใหภ้าคการเกษตรประสบปัญหาดา้นผลผลติและ
ความยากจน ขาดความมั �นคงในอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ�นเกี�ยวกับการเกษตรและวิถีชีวิตที�
เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นถูกละเลย ส่งผลใหชุ้มชนตอ้งพึ�งพาปัจจยัการผลติภายนอกเพิ�มขึ<นเป็นเหตุให้
เกษตรกรอ่อนแอจงึละทิ<งถิ�นฐาน ยา้ยถิ�นเขา้มาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทําให้คนรุ่นใหม่
ขาดแรงจงูใจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อการสบืทอดอาชพีการเกษตรและ
สิทธิในการถือครองที�ดินของเกษตรกร การใช้ประโยชน์จากศักยภาพที�ประเทศไทยมีอยู่
โดยเฉพาะภาคการเกษตรนับว่าเป็นสิ�งสําคญัยิ�ง ในการปรบัโครงสรา้งการผลติจําเป็นอย่างยิ�งที�
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ต้องสร้างสมัมาชีพให้เกิดในพื<นที�ซึ�งต้องใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ�น 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค์ และการผลติที�เป็นมติรต่อสิ�งแวดล้อม
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื�อให้สอดคล้องกบับรบิทพื<นที� สรา้งความเขม้แขง็และ
ความมั �นคงทางอาหารใหก้บัครวัเรอืน ชุมชน ภูมภิาค และประเทศไดอ้ย่างยั �งยนื พรอ้มทั <งสรา้ง
ความเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้นในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละกระแสโลกาภวิตัน์ตลอดจนจํานวนประชากรที�เพิ�มขึ<น
ส่งผลต่อความตอ้งการอาหารและการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิี�สงูขึ<น ในขณะที�ทรพัยากรธรรมชาติ
มปีรมิาณจํากดั รวมทั <งภาคการเกษตรที�ขาดความรูใ้นการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการ
ผลติ ส่งผลทําใหผ้ลผลติปนเปื<อน ดอ้ยคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยัซึ�งส่งผลต่อสุขภาวะ
ของทั <งตวัเกษตรกร ผูบ้รโิภค และระบบนิเวศและสงัคม การสรา้งความเขม้แขง็ใหค้นในสงัคมอยู่
ร่วมกนัอย่างสงบสุข มคีุณภาพและยั �งยนืต้องสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมต้องมุ่งสรา้งภูมคิุ้มกนั
ตั <งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครวั และชุมชน เพื�อใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ี�สามารถปรบัตวัเขา้กบั
การเปลี�ยนแปลงและบรหิารจดัการความเสี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้วามสําคญักบัการ
สรา้งความมั �นคงทางเศรษฐกจิและสงัคมให้ทุกคนสามารถเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมที�ดมีคีุณภาพ 
ได้ร ับการคุ้มครองทางสังคมที�ครอบคลุมทั �วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึง
ทรพัยากรและโครงสรา้งพื<นฐานในการสรา้งอาชพีและรายไดท้ี�ม ั �นคง รวมทั <งส่งเสรมิการพฒันาจติ
วญิญาณ การดํารงไวซ้ึ�งภูมปัิญญาและวถิชีวีติไทย ดงันั <นการจดัทําหลกัสูตรจาํเป็นต้องตระหนัก
ถงึบรบิทพื<นที�ที�มกีารเปลี�ยนแปลงฐานทรพัยากรธรรมชาตทิั <งในระดบัชุมชนและระดบัภูมภิาคกบั
โครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

  
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี?ยวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ ไดด้าํเนินการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความตอ้งการ

หลกัสูตรที�สอดคล้องกบัท้องถิ�นในพื<นที�จงัหวดัอํานาจเจรญิและจงัหวดัใกล้เคยีง ตั <งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๖ รวมถึงข้อมูลบริบทของพื<นที� ความต้องการของประชาชน ทรพัยากร และ
สมัมาชพีในทอ้งถิ�น เพื�อการพฒันาที�ส่งเสรมิความเขม้แขง็และชุมชนพึ�งตนเองได ้ ผลจากการลง
พื<นที�เก็บขอ้มูลโดยวธิสีมัภาษณ์กลุ่มเกษตรกร การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มครู นักเรยีน 
ผู้ปกครอง กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มผู้ใช้บณัฑติทั <งส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนการทํา
ประชาคมเพื�อระดมความคดิเหน็จากทุกภาคส่วน พบว่า การจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรด้าน
การเกษตรแบบบูรณาการ (ทั <งความรูท้างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีภูมปัิญญาท้องถิ�น และการ
ผลติที�คาํนึงถงึสุขภาวะและสิ�งแวดลอ้ม โดยส่งเสรมิสมัมาชพีและการพึ�งตนเองไดข้องชุมชน) เป็น
ที�ต้องการของท้องถิ�น มคีวามเหมาะสมกับบรบิทท้องถิ�น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื<นที�
ประกอบอาชพีเกษตรกร ซึ�งมภีูมปัิญญาท้องถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัอาชพีและวถิชีวีติที�ดงีาม แต่ทั <งนี< 
ยงัขาดการบูรณาการเขา้กบัความรูแ้ละเทคโนโลยทีี�เหมาะสม เพื�อปรบัตวัเขา้กบัการเปลี�ยนแปลง
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๕ 

 

 

ทั <งทางด้านวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ และทรพัยากร ประกอบกบัการขบัเคลื�อนธรรมนูญฅน
อํานาจเจรญิสู่เมอืงธรรมเกษตร จงึมคีวามเห็นที�ตรงกันว่า หลกัสูตรนี<ควรเน้นการนําศาสตร์
ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตร สุขภาวะ และสิ�งแวดลอ้มมาบูรณาการร่วมกนั มกีารบูรณาการ
ดา้นอื�นๆ เพิ�มเตมิ เช่น ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม การท่องเที�ยวชุมชน ภูมปัิญญาทอ้งถิ�น และการ
บรหิารจดัการ เป็นต้น ในการเรยีนการสอนจะใชว้ธิกีารเรยีนรูสู้่การปฏบิตัจิรงิจาก “แปลงงานวถิี
ชวีติ” ที�สามารถสร้างผลติผลได้เป็นเชงิประจกัษ์โดยให้เครอืข่ายชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมและมี
ปราชญ์ท้องถิ�นร่วมเป็นอาจารยพ์เิศษ ทั <งนี<ควรเน้นโจทยชุ์มชนในพื<นที�เป็นตวัตั <งในการทํางาน
วจิยั และมกีารจดันิทรรศการแสดงผลงานวจิยัแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัเครอืข่ายชุมชนดว้ย 

ดงันั <นหลกัสูตรนี<จงึเป็นหลกัสตูรที�จดัทําขึ<นเพื�อตอบสนองต่อบรบิทพื<นที�และความต้องการ
ของชุมชนสอดคล้องและเหมาะสมกับภูมิสังคมและวัฒนธรรมซึ�งมีกระบวนการสร้างการ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหว่างสถาบนัการศกึษาและชุมชน ส่งเสรมิภูมปัิญญาทอ้งถิ�น และสอดคลอ้ง
กบัการขบัเคลื�อนอํานาจเจรญิสู่เมอืงธรรมเกษตรเพื�อสรา้งสมัมาชพีและชุมชนเขม้แขง็พึ�งตนเอง
ได ้

 
 ๑๒.๒ ความเกี?ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

มหาวทิยาลยัมหดิลเป็นสถาบนัการศกึษาที�มพีนัธกิจหลกัในการสร้างความเป็นเลศิด้าน
สุขภาพ ศาสตร ์ศลิป์ และนวตักรรม บนพื<นฐานของคุณธรรมเพื�อสงัคมไทยและประโยชน์สุขแก่
มวลมนุษยชาต ิการที�มหาวทิยาลยัมหดิลได้ขบัเคลื�อนนโยบายการขยายโอกาสทางการศกึษาสู่
ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ�งมกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกัโดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวคุณภาพดี มบีรบิทพื<นที� ฐานทรพัยากร ภูมสิงัคม และภูมวิฒันธรรมที�แตกต่างตาม
ลกัษณะพื<นถิ�น เพื�อมุง่ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนทอ้งถิ�นในการสรา้งสมัมาชพีและการ
มสีํานึกรกับ้านเกิดจงึทําให้เกดิหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ วชิาเอก
วทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ ขึ<นในลกัษณะเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนเพื�อตอบสนองต่อ
ยทุธศาสตรห์ลกัในการทาํการศกึษาเพื�อการเปลี�ยนแปลง (Transformative Education)  ที�มุง่เน้น
สู่ความเป็นเลศิทั <งในด้านการเรยีนรู้และวชิาการ ความเป็นเลศิในการวจิยัโดยใช้โจทย์ในพื<นที�
ชุมชนเป็นฐานงานวจิยั และความเป็นเลศิในการบรกิารวชิาการเพื�อตอบสนองต่อการพฒันาและ
การสรา้งสมัมาชพีในท้องถิ�นเพื�อส่งเสรมิฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชนบทใหด้ยีิ�งขึ<น และมุ่งธํารงไวซ้ึ�งปณิธานของมหาวทิยาลยัในการพฒันาบณัฑติให้เป็น ปัญญา
ของแผ่นดนิ และมคีุณลกัษณะที�แสดงออกถงึผู้มคี่านิยมของมหาวทิยาลยัมหดิล ไดแ้ก่ เป็นนาย
แห่งตน มุ่งผลเพื�อผู้อื�น กลมกลืนกับสรรพสิ�ง มั �นคงยิ�งในคุณธรรม แน่วแน่ทํา กล้าตัดสินใจ 
สรา้งสรรค์สิ�งใหม่และ ใฝ่ใจเป็นผู้นํา ทั <งนี<ในอนาคตหลกัสูตรฯ มโีอกาสขยายความร่วมมอืด้าน
การเรียนการสอน การวิจ ัย และการบริการวิชาการ เพื�อร่วมพัฒนาด้านการเกษตรกับ
มหาวทิยาลยัในประเทศเพื�อนบา้นใกลเ้คยีง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํ<าโขง 
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๑๓.  ความสมัพนัธ ์ (ถ้ามี) กบัหลกัส ูตรอื?นที? เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื?นของสถาบนั (เช่น 
รายวิชาที?เปิดสอนเพื?อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื?น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื?น)  

๑๓.๑ รายวิชาในหลกัสตูรนี3ที?เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสตูรอื?น 
๑) คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ

สิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี  วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกฬีา และศูนยจ์ติตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา เปิดสอน
รายวชิาศกึษาทั �วไป และพื<นฐานทางวทิยาศาสตร ์ใหก้บันกัศกึษาชั <นปีที� ๑  

๒) รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ีจาํนวน ๖ หน่วยกติ เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ�งขึ<นอยู่
กบัความสนใจของนกัศกึษา 
๑๓.๒  รายวิชาในหลกัสตูรนี3ที?เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลกัสตูรอื?นเรียน 

ไมม่ ี
๑๓.๓  การบริหารจดัการ 

แต่งตั <งคณะกรรมการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็น
ผูบ้รหิารจดัการดา้นการเรยีนการสอน โดยมเีป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ป็นไปตามคําอธบิายลกัษณะ
รายวชิาใน มคอ.๓ รวมทั <งตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานและการพฒันาหลกัสตูร 

  

หมวดที? ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

๑.    ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
       ๑.๑    ปรชัญาของหลกัสตูร 
          มุ่งเน้นผลติบณัฑติที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบูรณาการทั <งศาสตรแ์ละศลิป์ดว้ยองคค์วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการบรหิารจดัการ ฐานทรพัยากร วิถีชุมชน และวิถีธรรม เรยีนรูท้ ั <ง
ภาคทฤษฎแีละการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัจิรงิในบรบิทระบบการเกษตรเพื�อสุขภาวะ ที�คํานึงถงึ
สุขภาพของเกษตรกร ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และเป็นมติรต่อระบบนิเวศ เพื�อยกระดบัภาคการเกษตรสู่
ความมั �นคงทางอาหาร การพึ�งตนเองได ้และการปรบัตวัสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
 

       ๑.๒    วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
      เพื�อผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปนี< 

๑) สามารถบูรณาการทั <งศาสตรแ์ละศลิป์ด้วยองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
การบรหิารจดัการ ฐานทรพัยากร วถิชุีมชน และวถิธีรรม สู่การปฏบิตัทิางการเกษตร
ในพื<นที�จรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื�อการพึ�งตนเองได ้

                ๒) สามารถแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่ชุมชนได ้ 
                 ๓) มทีกัษะในการแกปั้ญหา ศกึษาคน้ควา้ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
                 ๔) มคีุณธรรมจรยิธรรมในการประกอบอาชพี และมจีติอาสาในการทาํงานเพื�อส่วนรวม 
    ๕) มอีตัลกัษณ์ “ศลีธรรมเด่น เป็นงาน ชาญวชิา จติอาสา นําพาการเปลี�ยนแปลง”   
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๒.    แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

แผนการพฒันา / 
เปลี?ยนแปลง 

กลยทุธ ์ หลกัฐาน / ตวับง่ชี3 

๑. หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข าวิ ช า
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ค ง
มาตรฐานตามเกณฑท์ี� 
สกอ. กาํหนด 

๑. มกีารตดิตามเพื�อประเมนิหลกัสตูร
ทุก ๓-๕ ปี หรือเมื�อครบรอบของ
การประเมนิหลกัสตูร 

๒. สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับ
สถาบนั องคก์รภาครฐัหรอืเอกชน 

๓. เทยีบเคยีงหลกัสตูรกบัหลกัสตูรอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งทางดา้นเกษตรศาสตร ์

๔. ได้มาตรฐานตาม มคอ. ๑ ด้าน
เกษตรศาสตร ์ที�จะมขีึ<นในอนาคต 

๑. รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
๒. เอกสารความร่วมมือระหว่างสถาบนั 

องคก์รภาครฐั หรอืเอกชน 
๓. เอกสารการพฒันาคณุภาพเกี�ยวกบัการ

เทยีบเคยีงกบัหลกัสูตรอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง
ทางดา้นเกษตรศาสตร ์

๔ . เ อกส า รก า ร พัฒน าคุณภาพตาม
มาตรฐาน มคอ.๑ 

๒ .  พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ�น 
และการเปลี�ยนแปลง
ของสังคมวัฒนธรรม 
และเศรษฐกจิ โดยยดึ
หลักความถูกต้องดี
งาม 

 

๑. มกีารติดตามประเมนิผล ประเมนิ
ความพึงพอใจ ทั <งจากผู้ปกครอง 
นักศกึษา บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 
ตามวงรอบของการประเมนิ 

๒. มกีารตดิตามเพื�อประเมนิหลกัสูตร
ทุก ๓-๕ ปี หรือเมื�อครบรอบของ
การประเมนิหลกัสตูร 

๓. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัย แหล่ง
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ของนักศึกษา 
บัณฑิต  และชุมชน  และ /หรือ
หน่วยงานภาครฐั ทั <งคุณภาพและ
ปรมิาณ 

๑. รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ
แ ล ะ ข้อ เ ส น อแ น ะ จ า กผู้ ป กค ร อ ง 
นกัศกึษา บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๒. รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ
ในทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิตซึ�งมีค่าเฉลี�ยอยู่ใน
ระดบัที�ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 

๓. จํานวนเครอืข่ายงานวิจยั และผลงาน
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ที� ง า น วิ จั ย  แ ห ล่ ง
แลกเปลี�ยนเรยีนรูข้องนกัศกึษา บณัฑติ 
และชมุชน และ/หรอืหน่วยงานภาครฐั 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะด้านการเรียน
ก า ร ส อ น  วิ ช า ก า ร 
งานวิจัย และบริการ
วชิาการ 

๑. ส่งเสรมิบุคลากรของหลกัสตูรฯ ให้
มกีารพฒันาความรู ้เพิ�มพูนทกัษะ
ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย 
และการบรกิารวชิาการ 

๒. ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงาน
อื�นๆ ทั <งภาครัฐ และเอกชน ที�
เกี�ยวข้องกับการเรียนรู้  แหล่ง
เรยีนรู้ และการเรยีนรู้ร่วมกนัของ
ชมุชน 

๑. จํานวนบุคลากรของหลกัสูตรที�ไปเขา้
รบัการอบรมเพื�อเพิ�มเตมิความรู ้ทกัษะ
ในดา้นต่าง ๆ ทั <งการเรยีนการสอน การ
วจิยั และการบรกิารวชิาการ 

๒. จํานวนโครงการบริการวิชาการของ
หลกัสตูร 

๓. จํานวนโครงการวิจัยของอาจารย์ใน
หลกัสตูร 

๔. จํานวนรายวชิาที�มกีารนําโครงการวจิยั 
มาเชื�อมโยง กบัการเรยีนการสอน และ
การบรกิารวชิาการ 
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หมวดที? ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ใช้ระบบการศกึษาแบบหน่วยกติทวภิาคตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการศกึษา
ระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
       

      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
  ไมม่ ี
 

      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

๒. การดาํเนินการหลกัส ูตร 
      ๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาที�  ๑  สงิหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศกึษาที�  ๒  มกราคม – พฤษภาคม 

  

     ๒.๒   คณุสมบตัิของผ ูเ้ข้าศึกษา  
๒.๒.๑ สาํเรจ็การศกึษาระดบัชั <นมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
๒.๒.๒ สาํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีในสาขาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร 

             

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    นักศึกษาชั <นปีที� ๑ ซึ�งต้องศึกษา ณ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา อาจจะประสบ
ปัญหาในการปรบัตวัในด้านการเรยีนและการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั  รวมถงึปัญหาความยากจน และ
การขาดแคลนทุนการศกึษา 
  

     ๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื?อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

 โดยคณาจารยส์าขาวชิาเกษตรศาสตรจ์ดัใหม้กีารใหค้ําปรกึษาและดแูลอย่างใกลช้ดิ เพื�อแกไ้ข
ปัญหาในการปรบัตวัของนักศกึษา ที�ส่วนใหญ่มพีื<นฐานจากต่างจงัหวดั วทิยาเขตอํานาจเจรญิจะต้องมี
การดําเนินการเกี�ยวกบัการหาความร่วมมอืกบัองค์กรท้องถิ�นในระดบัตําบล อําเภอ จงัหวดั รวมทั <ง
ภาคเอกชน องคก์รเอกชน ในการจดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษาใหก้บันกัศกึษาที�ขาดแคลนทุนทรพัย ์ 
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๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผ ูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

จาํนวนนกัศกึษา 
จาํนวนนกัศกึษาแต่ละปีการศกึษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ชั <นปีที� ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั <นปีที� ๒ - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั <นปีที� ๓ - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ชั <นปีที� ๔ - - - ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษา - - - ๕๐ ๕๐ 

   
    ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑) งบประมาณรายรบั หน่วย : บาท 

รายละเอียดรายรบั 
ปีการศึกษา / จาํนวนนักศึกษา (คน) 

๒๕๕๘/๕๐ ๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐ 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
(คนละ ๗๕๐ บาท x หลกัสตูรไดร้บัรอ้ยละ ๗๐) 

๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ 

ค่าธรรมเนียมประจาํภาค 
(คนละ ๓,๕๐๐ บาท x หลกัสตูรไดร้บัรอ้ยละ ๗๐) 

๒๔๕,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบยีน (หลกัสตูรไดร้บัรอ้ยละ ๖๐) ๖,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ๕๕๒,๐๐๐ ๗๓๘,๐๐๐ 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาเฉพาะหลกัสตูร 
(คนละ ๓,๕๐๐ บาท x หลกัสตูรไดร้บัรอ้ยละ ๙๐) 

๓๑๕,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๙๔๕,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ 

รวมรายรบั ๕๙๒,๒๕๐ ๑,๔๔๐,๒๕๐ ๒,๒๕๘,๒๕๐ ๓,๐๐๔,๒๕๐ 

  รายรบัตลอดหลกัสตูรต่อนกัศกึษา ๑ คน เท่ากบั     ๖๐,๐๘๕        บาท   
 

๒.๖.๒) งบประมาณรายจ่าย หน่วย : บาท 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา / จาํนวนนักศึกษา (คน) 

๒๕๕๘/๕๐ ๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐ 

ก. งบดาํเนินการ         

    ๑. ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษ ๔,๐๐๐ ๙๖,๔๐๐ ๑๗๖,๘๐๐ ๒๗๕,๖๐๐ 
    ๒. ค่าสาธารณูปโภค (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) - ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
    ๓. ค่าวสัดุในการจดัการเรยีนการสอน - ๑๘๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ 
    ๔. รายวชิาออกภาคสนามนอกสถานที� - ๑๐๓,๕๐๐ ๒๐๒,๕๐๐ ๓๑๐,๕๐๐ 
    ๕. รายวชิาศกึษาดงูานนอกสถานที� ๑๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ 
    ๖. โครงงานวจิยั  
        (๔,๐๐๐ บาท/นกัศกึษาปีสี� ๑ คน) 

- 
- ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

    ๗. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
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หมวดเงิน 
ปีการศึกษา / จาํนวนนักศึกษา (คน) 

๒๕๕๘/๕๐ ๒๕๕๙/๑๐๐ ๒๕๖๐/๑๕๐ ๒๕๖๑/๒๐๐ 

รวม ก. ๗๒,๐๐๐ ๗๓๗,๙๐๐ ๑,๕๐๕,๓๐๐ ๒,๒๖๔,๑๐๐ 
ข. งบลงทุน         

    ๑. ค่าเสื�อมราคาครุภณัฑ ์(๑,๕๐๐ บาท/คน/ปี) - ๗๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ 
    ๒. ค่าเสื�อมราคาอาคารสถานที�/ค่าเช่าหอ้งเรยีน ๑๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

รวม ข. ๑๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ ๗๐๕,๐๐๐ 
รวม ก. + ข. ๘๗,๐๐๐ ๑,๐๓๗,๙๐๐ ๒,๐๓๐,๓๐๐ ๒,๙๖๙,๑๐๐ 
จาํนวนนกัศกึษา (คน) ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ 
ค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศกึษา ๑,๗๔๐ ๑๐,๓๗๙ ๑๓,๕๓๕ ๑๔,๘๔๖ 

  ค่าใชจ้่ายเฉลี�ยในการผลติบณัฑติ ๑ คนต่อปีการศกึษา เท่ากบั  ๑๔,๘๔๖ บาท 
   ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสตูรในการผลติบณัฑติ ๑ คน  เท่ากบั  ๕๙,๓๘๔  บาท 
 

      ๒.๗ ระบบการศึกษา 
   แบบชั <นเรยีนและแบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื�อเสรมิ 
 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี)  
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญา

ตร ี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๓.  หลกัส ูตรและอาจารยผ์ ูส้อน 

๓.๑  หลกัสตูร   
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิต จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  ๑๓๘   หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัส ูตร  จดัการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘  ปรากฏดงันี<  
    ๑)  หมวดวิชาศึกษาทั ?วไป          ๓๒   หน่วยกิต 

        ๑.๑) รายวิชาที?มหาวิทยาลยักาํหนด   ๑๖ หน่วยกิต 
                  ๑.๑.๑) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์          ๗      หน่วยกติ 
        ๑.๑.๒) กลุ่มวชิาภาษา      ๙       หน่วยกติ 

                ๑.๒) รายวิชาที?หลกัสตูรกาํหนด    ๑๖       หน่วยกิต 
        ๑.๒.๑) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   ๓ หน่วยกติ 

     ๑.๒.๒) กลุ่มวชิาภาษา      ๓      หน่วยกติ 
        ๑.๒.๓) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์     ๘ หน่วยกติ 

     ๑.๒.๔) กลุ่มวชิาสุขภาพและนนัทนาการ    ๒ หน่วยกติ 
    ๒)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๐     หน่วยกิต 
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          ๒.๑)   กลุ่มวชิาแกน            ๓๑ หน่วยกติ 
          ๒.๒)   กลุ่มวชิาบงัคบั            ๕๑ หน่วยกติ 
          ๒.๓)   กลุ่มวชิาเลอืก           ๑๘ หน่วยกติ   

  ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               ๖       หน่วยกิต 

              ๓.๑.๓ รายวิชาในหลกัสตูร 
  รายวชิาเรยีงลําดบัตามหมวดวชิา  ประกอบด้วย  หมวดวชิาศกึษาทั �วไป  หมวดวชิา
เฉพาะ  และหมวดวชิาเลอืกเสร ี ในแต่ละหมวดวชิาเรยีงลาํดบัตามอกัษรของรหสัยอ่ภาษาไทย 
  หน่วยกิตของแต่ละรายวชิาระบุตวัหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตวัเลขในวงเลบ็
แสดงจาํนวนชั �วโมงของการเรยีนการสอนแบบบรรยาย ปฏบิตั ิและคน้ควา้ดว้ยตนเอง ต่อสปัดาหต์ลอดภาค
การศกึษา  โดยกําหนด  ดงันี< 

     ๑) หมวดวิชาศึกษาทั ?วไป จาํนวน ๓๒ หน่วยกิต 
            ๑.๑) รายวิชาที?มหาวิทยาลยักาํหนด ๑๖ หน่วยกิต 
                   ๑.๑.๑) กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จาํนวน ๗ หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
  มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓)                
  MUGE 101 General Education for Human Development 
  มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์   ๓ (๒-๒-๕) 

 MUGE 102  Social Studies for Human Development  
  มมศท ๑๐๓  ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์   ๒ (๑-๒-๓) 

 MUGE 103 Arts and Science for Human Development  
                   ๑.๑.๒) กล ุ่มวิชาภาษา จาํนวน ๙  หน่วยกิต 

                       - วิชาภาษาไทย จาํนวน ๓ หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร                 ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Thai Language in Communication  

     

                                                  - วิชาภาษาองักฤษ จาํนวน ๖ หน่วยกิต  
                             นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนอย่างน้อย ๖ หน่วยกติ ตามระดบัความสามารถจากรายวชิา   

ดงัต่อไปนี< 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑   ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 103 English Level 1 

 ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 104 English Level 2 

 ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓   ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 105 English Level 3 
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 ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔     ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 106 English Level 4 

                         ๑.๒) รายวิชาที?หลกัส ูตรกาํหนด ๑๖ หน่วยกิต 
               ๑.๒.๑) กล ุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์จาํนวน ๓ หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม   ๓ (๓-๐-๖)

 ENGE 105 Integrating Health and Environment 
 

    ๑.๒.๒) กล ุ่มวิชาภาษา จาํนวน ๓ หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

อจกษ ๓๙๑ ภาษาองักฤษเพื�อการอ่านและการเขยีนงานวจิยั  ๓ (๓-๐-๖)
 AMAG 391 English for Research Reading and Writing 

 

    ๑.๒.๓) กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จาํนวน ๘ หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

สมสค ๑๓๐   หลกัเศรษฐศาสตร ์     ๒ (๒ -๐ -๔)
 SHSS 130 Principles of  Economics 

จศศท ๒๐๐ จติตปัญญาวถิ ี   ๒ (๑-๒-๓) 
  CEGE 200 Contemplative Ways 

วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวฒันธรรมอาเซยีน ๓ (๓-๐-๖) 
  LCLG 107 Language and Cultural Diversity in ASEAN 
  อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจรยิธรรมเพื�อการพฒันามนุษย ์  ๑ (๐-๓-๑) 
  AMAG 392 Moral and Ethics for Human Development 

  
   ๑.๒.๔) กล ุ่มวิชาสขุภาพและนันทนาการ จาํนวน ๒ หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วกศท xxx กลุ่มวชิาสุขภาพและนนัทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 

  SPGE xxx   
 

                     ๒) หมวดวิชาเฉพาะ จาํนวน  ๑๐๐  หน่วยกิต 
       ๒.๑)   กล ุ่มวิชาแกน  จาํนวน  ๓๑   หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคณ ๑๑๗   คณติศาสตร ์      ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 117 Mathematics  
อจกษ ๒๐๑ สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบังานวจิยัทางการเกษตร    

๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 201    Statistics and Experimental Design for Agricultural Research 
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วทคม ๑๑๐    เคมทีั �วไป      ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 110    General Chemistry 
อจกษ ๓๐๑  เคมวีเิคราะหท์างการเกษตร    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 301 Agricultural Chemical Analysis 
อจกษ ๒๐๒ ฟิสกิสข์ ั <นพื<นฐานสําหรบัวทิยาศาสตรก์ารเกษตร  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 202 Basic Physics for Agricultural Science 
วทชว ๑๒๔    ชวีวทิยาทั �วไป ๑     ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124 General Biology I 
วทชว ๑๐๒     ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑    ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 102 Biology Laboratory I 
วทชว ๑๒๕    ชวีวทิยาทั �วไป ๒     ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 125 General Biology II 
วทชว ๑๐๔     ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒    ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 104 Biology Laboratory II 
อจกษ ๒๐๓ จลุชวีวทิยาขั <นพื<นฐาน     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 203  Basic Microbiology  
อจกษ ๒๐๔ พนัธุศาสตรข์ ั <นพื<นฐาน      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 204 Basic Genetics  
อจกษ ๒๐๕ ชวีเคมขีั <นพื<นฐาน     ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 205  Basic Biochemistry 
 

               ๒.๒)   กล ุ่มวิชาบงัคบั  จาํนวน  ๕๑ หน่วยกิต  
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

อจกษ ๑๔๑   เกษตรเพื�อสขุภาวะขั <นแนะนํา         ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 141    Introduction to Agriculture for Well-being 
อจกษ ๒๑๑ การผลติพชืเพื�อสุขภาวะ     ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 211    Crop Production for Well-being  
อจกษ ๒๒๑ การผลติสตัวเ์พื�อสุขภาวะ    ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 221    Livestock Production for Well-being 
อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยเีกษตรปราดเปรื�อง         ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 231 Smart Farm Technology 
อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวทิยาและภาวะภมูอิากาศเปลี�ยนแปลงกบัการเกษตร 

๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 232    Meteorology and Climate Change on Agriculture 
อจกษ ๒๔๑ วทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 241 Agricultural Science for Well-being 
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อจกษ ๒๕๑ ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�นและการจดัการลุ่มนํ<า ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 251    Local Natural Resources and watershed management   
อจกษ ๒๕๒   ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ                                        ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 252    Soil Fertility  
อจกษ ๒๖๑   การส่งเสรมิทางการเกษตรและการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม   

สู่ชุมชน       ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 261  Agricultural Extension and Participatory Action Research for 

Community 
อจกษ ๒๖๒   หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและการเกษตร 

 ในอนุภมูภิาคลุ่มแม่นํ<าโขง    ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 262    Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom and 

Agriculture in Mekong Subregion 
อจกษ ๓๑๑    กายวภิาคและสรรีวทิยาพชื    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 311    Plant Anatomy and Physiology 
อจกษ ๓๑๒    การอารกัขาพชื          ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 312    Plant Protection 
อจกษ ๓๒๑    กายวภิาคและสรรีวทิยาสตัว ์    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 321    Animal Anatomy and Physiology 
อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวธิานและพลงังานเพื�อการเกษตร  

๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 331    Irrigation, Farm Machinery and Energy for Agricultural Farming 
อจกษ ๓๓๒ หลกัการบรหิารจดัการฟารม์เกษตรและการตลาด  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 332    Principle of Agricultural Farming Management and Marketing 
อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑      ๑ (๐-๖-๐) 
AMAG 371    Training I 
อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑      ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 381    Seminar I 
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๑    ๒ (๐-๖-๒) 
AMAG 382    Senior Project I 
อจกษ ๔๗๑ ฝึกงาน ๒      ๑ (๐-๖-๐) 
AMAG 471    Training II 
อจกษ ๔๘๑ สมัมนา ๒      ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 481    Seminar II 
อจกษ ๔๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๒    ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 482    Senior Project II 
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อจกษ ๔๘๓ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๓    ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 483    Senior Project III 
 

       ๒.๓)   กล ุ่มวิชาเลือก  จาํนวนไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต    
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

๒.๓.๑) กล ุ่มวิชาด้านพืชศาสตร ์
อจกษ ๓๑๓ การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 313 Plant Breeding 
อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยว    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 314 Postharvest Technology  
อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยชีวีภาพทางพชื    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 411 Plant Biotechnology 
อจกษ ๔๕๑ อนุกรมวธิานพชื และพฤกษศาสตรพ์ื<นบา้น     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 451 Plant Taxonomy and Ethnobotany 
อจกษ ๔๗๒ การขยายพนัธุพ์ชืและการจดัการสถานเพาะชํา  ๓ (๒-๓-๔) 

   AMAG 472 Plant Propagation and Nursery Management  
 

๒.๓.๒) กล ุ่มวิชาด้านสตัวศาสตร ์
อจกษ ๓๒๒ การปรบัปรงุพนัธุส์ตัว ์     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 322 Animal Breeding 
อจกษ ๓๒๓ โภชนาศาสตร ์พชือาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญ้า ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 323 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management 
อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัว ์    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 421 Animal Biotechnology  
อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟารม์ปศุสตัวก์บัสิ�งแวดลอ้ม   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 442 Livestock Health and Environment 
 

๒.๓.๓) กล ุ่มวิชาด้านการประกอบสมัมาชีพ 
อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลอืกเพื�อสุขภาวะ   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 341 Alternative Agriculture for Well-being 
อจกษ ๓๗๒ การผลติเหด็เศรษฐกจิและการจดัการ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 372 Economic Mushrooms Culture and Management 
อจกษ ๓๗๓ หลกัศลิปะเพื�อการออกแบบภมูทิศัน์                  ๑ (๐-๓-๐) 
AMAG 373 Principle of Art for Landscape Design 
อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภมูทิศัน์และวสัดุพชืพรรณ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 374 Landscape Design and Plant Materials 
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อจกษ ๔๑๒ การปลกูพชืโดยไมใ่ชด้นิ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 412 Soilless Culture 
อจกษ ๔๒๒   การเพาะเลี<ยงสตัวนํ์<าและการจดัการ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 422 Aquaculture and Management 
อจกษ ๔๔๑ วถิอีนิทรยีแ์ละภมูปัิญญาขา้วไทย   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 441 The Organic Way and Thai Rice Wisdom 

 อจกษ ๔๗๓ การแปรรปูอาหารจากผลติผลทางการเกษตร  ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 473 Food Processing of Agricultural Products    
อจกษ ๔๗๔ การจดัดอกไมแ้ละตกแต่งสถานที�เบื<องตน้      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 474 Basic Flower Arrangement and Decoration  
อจกษ ๔๗๕ แมลงที�มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 475 Economic Entomology 

 
๒.๓.๔) กล ุ่มวิชาด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ 

อจกษ ๓๖๑ สมัมาชพีและวถิชุีมชน     ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 361 Honest Livelihood and Community Life 
อจกษ ๔๓๑ ธุรกจิการเกษตร โลจสิตกิส ์และการจดัการสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 431 Agri-enterprises, Logistic  and Information Management 
อจกษ ๔๔๓ สารผลติภณัฑท์ี�ใชท้างการเกษตร   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 443 Products for Agricultural Application 
อจกษ ๔๘๔ การใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติเิพื�องานวจิยั  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 484 Statistical Packages in Research 
อจกษ ๔๘๕ หวัขอ้คดัสรรดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ ๓ (๒-๓-๔) 
         /๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 485 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being 
 

  ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
       นักศึกษาเลือก เรียนรายวิชาอื� นๆ ที� เ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลยัมหดิลที�อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรฯ เหน็สมควร 
จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
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ตวัเลข  รหสัรายวชิาในหลกัสูตรหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์โครงการ
จดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ ประกอบดว้ย  สญัลกัษณ์ ๗ ตวั  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดงันี< 
 
ก.   ตวัอกัษร ๔ ตวั  มคีวามหมาย  ดงันี< 

-  ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก  เป็นอกัษรยอ่ชื�อคณะ/สถาบนัที�รบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอน   ไดแ้ก่ 
   มม.  :  MU      หมายถงึ    รายวชิาที�จดัรว่มระหว่างทุกคณะโดยมหาวทิยาลยัมหดิล 
  ศศ :  LA   หมายถงึ    คณะศลิปศาสตร ์
  สว :  EN   หมายถงึ    คณะสิ�งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
  สม :  SH   หมายถงึ    คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
  วก :  SP   หมายถงึ    วทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีา 
  จศ :  CE   หมายถงึ    ศูนยจ์ติตปัญญาศกึษา 
  วภ :  LC   หมายถงึ    สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
  วท :  SC   หมายถงึ    คณะวทิยาศาสตร ์
  อจ :  AM   หมายถงึ    โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 
 

-  ตวัอกัษร ๒ ตวัหลงั เป็นอกัษรยอ่ของภาควชิา / ชื�อรายวชิาหรอืโครงการที�รบัผดิชอบการจดัการเรยีน
การสอน  ดงันี< 
  ศท :  GE   หมายถงึ    หมวดวชิาศกึษาทั �วไป 
  ภท :  TH   หมายถงึ    สาขาวชิาภาษาไทย 
  ภอ :  EN   หมายถงึ    สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
  สค :  SS   หมายถงึ    ภาควชิาสงัคมศาสตร ์
  ภษ :  LG   หมายถงึ    สาขาวชิาภาษาศาสตร ์
  คณ :  MA   หมายถงึ    ภาควชิาคณิตศาสตร ์
  คม :  CH   หมายถงึ    ภาควชิาเคม ี
  ชว :  BI   หมายถงึ    ภาควชิาชวีวทิยา 
  กษ :  AG   หมายถงึ    สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
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๑๘ 

 

 

ข.   ตวัเลข  ๓  ตวั ตามหลงัอกัษรย่อของรายวิชา (กรณีสาํหรบัรายวิชาที?ขึ3นต้นด้วยอกัษร อจกษ 
เท่านั 3น) 

-  เลขตวัหน้า    หมายถงึ   ระดบัชั <นปี ที�กําหนดใหศ้กึษารายวชิานั <น ๆ 
-  เลขตวักลาง   หมายถงึ   หมวดหมู่ของรายวชิา ดงันี< 

๐  กลุ่มวชิาวชิาพื<นฐานวทิยาศาสตร ์
๑  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นพชื 
๒  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นสตัว ์
๓  กลุ่มวชิาการบรหิารจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 
๔  กลุ่มวชิาสุขภาวะ 
๕  กลุ่มวชิาฐานทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 
๖  กลุ่มวชิาชุมชนและภูมปัิญญาทอ้งถิ�น 
๗  กลุ่มวชิาทกัษะเชงิวชิาชพี 
๘  กลุ่มวชิาเกี�ยวกบังานวจิยั 
๙  กลุ่มวชิาศกึษาทั �วไป 

-  เลขตวัทา้ย   หมายถงึ   ลาํดบัที�การเปิดรายวชิาในแต่ละหมวดหมู ่ของรายวชิานั <น ๆ เพื�อไมใ่หต้วัเลข
ซํ<าซอ้นกนั 
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๑๙  

 

 

 ๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีที? ๑   ภาคการศึกษาที? ๑  
  

รหสัวิชา ชื?อวิชา           จาํนวนหน่วยกิต  
มมศท ๑๐๑ * 
MUGE 101* 

การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์
General Education for Human Development 

๒ 
 

(๑-๒-๓) 
 

มมศท ๑๐๒ * 
MUGE 102*   

สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์
Social Studies for Human Development 

๓ 
 

(๒-๒-๕) 
 

มมศท ๑๐๓ * 
MUGE 103*  

ศลิปะวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์
Arts and Science for Human Development 

 
 

- 
 

ศทภท ๑๐๐ * 
LATH 100* 

ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร 
Arts of Thai Language in Communication 

 
 

- 
 

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ 
** 
LAEN 103-105** 

ภาษาองักฤษ (ระดบั ๑-๓) 
English Level 1-3 

๓ (๒-๒-๕) 

วทชว ๑๒๔ 
SCBI 124  

ชวีวทิยาทั �วไป ๑ 
General Biology I 

๒ (๒-๐-๔) 

วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102  

ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ 
Biology Laboratory I 

๑ 
 

(๐-๓-๐) 
 

วทคณ ๑๑๗ 
SCMA 117  

คณติศาสตร ์
Mathematics  

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

วทคม ๑๑๐ 
SCCH 110     

เคมทีั �วไป 
General Chemistry 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

อจกษ ๑๔๑ 
AMAG 141     

เกษตรเพื�อสุขภาวะขั <นแนะนํา 
Introduction to Agriculture for Well-being 

๑ 
 

(๑-๐-๒) 
 

จศศท ๒๐๐ 
CEGE 200  

จติตปัญญาวถิ ี
Contemplative Ways 

๒ 
 

(๑-๒-๓) 
 

 หน่วยกิตรวม ๒๐ หน่วยกิต 
 
*    เป็นรายวชิาศกึษาทั �วไปที�จดัการเรยีนการสอนต่อเนื�องทั <ง ๒ ภาคการศกึษา โดยแสดงผลการศกึษาในภาคการศกึษาที� ๒  
**   รายวชิาภาษาองักฤษ ลงทะเบยีนเรยีนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา 
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๒๐ 

 

 

 
ปีที? ๑   ภาคการศึกษาที? ๒  

 

รหสัวิชา ชื?อวิชา           จาํนวนหน่วยกิต  
มมศท ๑๐๑* 
MUGE 101* 

การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์
General Education for Human Development 

 
- 
 

มมศท ๑๐๒* 
MUGE 102   

สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์
Social Studies for Human Development 

 
- 
 

มมศท ๑๐๓* 
MUGE 103  

ศลิปะวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์
Arts and Science for Human Development 

๒ 
 

(๑-๒-๓) 
 

ศทภท ๑๐๐* 
LATH 100   

ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร 
Arts of Thai Language in Communication 

๓ 
 

(๒-๒-๕) 
 

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖**
LAEN 104-106** 

ภาษาองักฤษ (ระดบั ๒-๔) 
English (Level 2-4) 

๓ (๒-๒-๕) 

วทชว ๑๒๕ 
SCBI 125 

ชวีวทิยาทั �วไป ๒ 
General Biology II 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

วทชว ๑๐๔ 
SCBI 104  

ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ 
Biology Laboratory II 

๑ 
 

(๐-๓-๐) 
 

สวศท ๑๐๕ 
ENGE 105  

บรูณาการสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม 
Integrating Health and Environment 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

สมสค ๑๓๐ 
SHSS 130  

หลกัเศรษฐศาสตร ์
Principles of  Economics 

๒ 
 

(๒-๐-๔) 
 

วภภษ ๑๐๗ 
LCLG 107  

ความหลากหลายของภาษาและวฒันธรรมอาเซยีน 
Language and Cultural Diversity in ASEAN 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

วกศท xxx 
SPGE xxx   

กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ  
 

๒ 
 

(๑-๒-๓) 
 

 หน่วยกิตรวม  ๒๒ หน่วยกิต 
 
*    เป็นรายวชิาศกึษาทั �วไปที�จดัการเรยีนการสอนต่อเนื�องทั <ง ๒ ภาคการศกึษา โดยแสดงผลการศกึษาในภาคการศกึษาที� ๒  
**   รายวชิาภาษาองักฤษ ลงทะเบยีนเรยีนตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา 
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๒๑ 

 

 

 

ปีที? ๒   ภาคการศึกษาที? ๑  

รหสัวิชา ชื?อวิชา 
    จาํนวนหน่วย
กิต 

อจกษ ๒๐๒ 
AMAG 202 

ฟิสกิสข์ ั <นพื<นฐานสําหรบัวทิยาศาสตรก์ารเกษตร 
Basic Physics for Agricultural Science 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

อจกษ ๒๐๓ 
AMAG 203  

จลุชวีวทิยาขั <นพื<นฐาน 
Basic Microbiology 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๒๐๕ 
AMAG 205  

ชวีเคมขี ั <นพื<นฐาน 
Basic Biochemistry 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

อจกษ ๒๓๑ 
AMAG 231 

เทคโนโลยเีกษตรปราดเปรื�อง 
Smart Farm Technology 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

อจกษ ๒๔๑ 
AMAG 241 

วทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ 
Agricultural Science for Well-being 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๒๖๑ 
 
AMAG 261 
  

การส่งเสรมิทางการเกษตรและการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสี่วนรว่มสู่ชุมชน 
Agricultural Extension and Participatory Action 
Research for Community 

๓ 
 
 
 

(๒-๓-๔) 
 
 
 

อจกษ ๒๖๒ 
 
AMAG 262 
    
 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น
และการเกษตรในอนุภูมภิาคลุ่มแมนํ่<าโขง 
Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom 
and Agriculture in Mekong Subregion 
 

๓ 
 
 
 
 

(๓-๐-๖) 
 
 
 
 

 หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต 
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๒๒ 

 

 

 
 

ปีที? ๒   ภาคการศึกษาที? ๒ 

รหสัวิชา ชื?อวิชา 
          จาํนวนหน่วย
กิต  

อจกษ ๒๐๑ 
AMAG 201     

สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบังานวจิยัทาง
การเกษตร 
Statistics and Experimental Design for Agricultural 
Research 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๐๔ 
AMAG 204 

พนัธุศาสตรข์ ั <นพื<นฐาน 
Basic Genetics  

๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๒๑๑ 
AMAG 211     

การผลติพชืเพื�อสุขภาวะ 
Crop Production for Well-being 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๒๑ 
AMAG 221     

การผลติสตัวเ์พื�อสุขภาวะ 
Livestock Production for Well-being 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๓๒ 
AMAG 232     

อุตุนิยมวทิยาและภาวะภมูอิากาศเปลี�ยนแปลงกบั
การเกษตร 
Meteorology and Climate Change on Agriculture 

๓ (๓-๐-๖) 

อจกษ ๒๕๑ 
AMAG 251     

ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�นและการจดัการลุ่มนํ<า 
Local Natural Resources and watershed 
management   

๓ (๒-๓-๔) 

อจกษ ๒๕๒ 
AMAG 252     

ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ 
Soil Fertility 

๓ (๒-๓-๔) 

 หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต 
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๒๓ 

 

 

 

 

ปีที? ๓   ภาคการศึกษาที? ๑  

รหสัวิชา ชื?อวิชา     จาํนวนหน่วยกิต 

อจกษ ๓๐๑ 
AMAG 301 

เคมวีเิคราะหท์างการเกษตร 
Agricultural Chemical Analysis 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๓๒๑ 
AMAG 321    

กายวภิาคและสรรีวทิยาสตัว ์
Animal Anatomy and Physiology 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๓๓๑ 
AMAG 331  
    

ระบบชลประทาน เกษตรกลวธิานและพลงังานเพื�อ
การเกษตร 
Irrigation, Farm Machinery and Energy for 
Agricultural Farming 

๓ 
 
 

(๒-๓-๔) 
 
 

อจกษ ๓๙๒ 
AMAG 392 

คุณธรรมและจรยิธรรมเพื�อการพฒันามนุษย ์
Moral and Ethics for Human Development 

๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๓๗๑ 
AMAG 371    

ฝึกงาน ๑ 
Training I 

๑ 
 

(๐-๖-๐) 
 

อจกษ ๓๘๑ 
AMAG 381     

สมัมนา ๑ 
Seminar I 

๑ 
 

(๑-๐-๒) 
 

อจกษ ๓xx* 
AMAG 3xx*    

วชิาเอกเลอืก ๑ 
Major Elective Course I 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

 หน่วยกิตรวม ๑๕ หน่วยกิต 

* รายวิชาเล ือกที?เปิดสอน 
๑.กลุ่มวชิาดา้นพชืศาสตร ์

อจกษ ๓๑๓ การปรบัปรุงพนัธุพ์ชื     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 313 Plant Breeding 

๒.กลุ่มวชิาดา้นสตัวศาสตร ์
อจกษ ๓๒๒ การปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 322 Animal Breeding 

๓. กลุ่มวชิาดา้นการประกอบสมัมาชพี 
อจกษ ๓๗๒ การผลติเหด็เศรษฐกจิและการจดัการ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 372 Economic Mushrooms Culture and Management 
อจกษ ๓๗๓ หลกัศลิปะเพื�อการออกแบบภมูทิศัน์                  ๑ (๐-๓-๐) 
AMAG 373 Principle of Art for Landscape Design 

๔. กลุ่มวชิาดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
 อจกษ ๓๖๑ สมัมาชพีและวถิชีุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 

AMAG 361 Honest Livelihood and Community Life 
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๒๔ 

 

 

 

 

ปีที? ๓   ภาคการศึกษาที? ๒  

รหสัวิชา ชื?อวิชา    จาํนวนหน่วยกิต  

อจกษ ๓๙๑ 
AMAG 391 

ภาษาองักฤษเพื�อการอ่านและการเขยีนงานวจิยั 
English for Research Reading and Writing 

๓ 
 

(๓-๐-๖) 
 

อจกษ ๓๑๑ 
AMAG 311    

กายวภิาคและสรรีวทิยาพชื 
Plant Anatomy and Physiology 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๓๑๒ 
AMAG 312    

การอารกัขาพชื 
Plant Protection 

๓ 
 

(๒-๓-๔) 
 

อจกษ ๓๓๒ 
AMAG 332 
     

หลกัการบรหิารจดัการฟารม์เกษตรและการตลาด 
Principle of Agricultural Farming Management and 
Marketing 

๓ 
 
 

(๓-๐-๖) 
 
 

อจกษ ๓๘๒ 
AMAG 382     

โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๑    
Senior Project I 

๒ 
 

(๐-๖-๒) 
 

อจกษ ๓xx* 
AMAG 3xx*   

วชิาเอกเลอืก ๒ 
Major Elective Course II 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

 หน่วยกิตรวม ๑๗ หน่วยกิต 

* รายวิชาเล ือกที?เปิดสอน 
๑.กลุ่มวชิาดา้นพชืศาสตร ์
 อจกษ ๓๑๔ เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยว    ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 314 Postharvest Technology 
๒.กลุ่มวชิาดา้นสตัวศาสตร ์
 อจกษ ๓๒๓ โภชนาศาสตร ์พชือาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญา้  ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 323 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management 
๓. กลุ่มวชิาดา้นการประกอบสมัมาชพี 
 อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลอืกเพื�อสุขภาวะ   ๓ (๓-๐-๖) 

AMAG 341 Alternative Agriculture for Well-being 
อจกษ ๓๗๔ การออกแบบภมูทิศัน์และวสัดุพชืพรรณ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 374 Landscape Design and Plant Materials 

๔. กลุ่มวชิาดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
 - 
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๒๕ 

 

 

 

 

ปีที? ๔   ภาคการศึกษาที? ๑  

รหสัวิชา ชื?อวิชา    จาํนวนหน่วยกิต  

อจกษ ๔๘๒ 
AMAG 482     

โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๒   
Senior Project II 

๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๔xx* 
AMAG 4xx*   

วชิาเอกเลอืก ๓ 
Major Elective Course III 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

อจกษ ๔xx* 
AMAG 4xx*    

วชิาเอกเลอืก ๔ 
Major Elective Course IV 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

xxxx xxx 
xxxx xxx 

วชิาเลอืกเสร ี๑ 
Elective course I 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

อจกษ ๔๗๑ 
AMAG 471    

ฝึกงาน ๒ 
Training II 

๑ (๐-๖-๐) 

 หน่วยกิตรวม ๑๑ หน่วยกิต 
* รายวิชาเล ือกที?เปิดสอน 
๑.กลุ่มวชิาดา้นพชืศาสตร ์
 อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยชีวีภาพทางพชื    ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 411 Plant Biotechnology 
อจกษ ๔๗๒ การขยายพนัธุพ์ชืและการจดัการสถานเพาะชาํ  ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 472 Plant Propagation and Nursery Management 

๒.กลุ่มวชิาดา้นสตัวศาสตร ์
 อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัว ์    ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 421 Animal Biotechnology 
อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟารม์ปศุสตัวก์บัสิ�งแวดลอ้ม   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 442 Livestock Health and Environment 

๓. กลุ่มวชิาดา้นการประกอบสมัมาชพี 
 อจกษ ๔๔๑ วถิอีนิทรยีแ์ละภมูปัิญญาขา้วไทย   ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 441 The Organic Way and Thai Rice Wisdom 
อจกษ ๔๗๓ การแปรรปูอาหารจากผลติผลทางการเกษตร  ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 473 Food Processing of Agricultural Products    

๔. กลุ่มวชิาดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
 อจกษ ๔๘๔ การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติเิพื�องานวจิยั  ๓ (๓-๐-๖) 

AMAG 484 Statistical Packages in Research 
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ปีที? ๔   ภาคการศึกษาที? ๒  

รหสัวิชา ชื?อวิชา           จาํนวนหน่วยกิต  

อจกษ ๔๘๓ 
AMAG 483     

โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๓ 
Senior Project III 

๑ (๐-๓-๑) 

อจกษ ๔๘๑ 
AMAG 481     

สมัมนา ๒ 
Seminar II 

๑ (๑-๐-๒) 

อจกษ xxx* 
AMAG xxx* 

วชิาเอกเลอืก ๕ 
Major Elective Course V 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

อจกษ xxx* 
AMAG xxx* 

วชิาเอกเลอืก ๖ 
Major Elective Course VI 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

xxxx xxx 
xxxx xxx 

วชิาเลอืกเสร ี๒ 
Elective Course II 

๓ (๒-๓-๔/ 
๓-๐-๖) 

 หน่วยกิตรวม ๑๑ หน่วยกิต 
 
* รายวิชาเล ือกที?เปิดสอน 
๑.กลุ่มวชิาดา้นพชืศาสตร ์
 อจกษ ๔๕๑ อนุกรมวธิานพชื และพฤกษศาสตรพ์ื<นบา้น     ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 451 Plant Taxonomy and Ethnobotany 
๒.กลุ่มวชิาดา้นสตัวศาสตร ์
 - 
๓. กลุ่มวชิาดา้นการประกอบสมัมาชพี 
 อจกษ ๔๒๒    การเพาะเลี<ยงสตัวนํ์<าและการจดัการ   ๓ (๒-๓-๔) 

AMAG 422 Aquaculture and Management  
อจกษ ๔๑๒ การปลกูพชืโดยไมใ่ชด้นิ    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 412 Soilless Culture 
อจกษ ๔๗๔ การจดัดอกไมแ้ละตกแต่งสถานที�เบื<องตน้      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 474 Basic Flower Arrangement and Decoration  
อจกษ ๔๗๕ แมลงที�มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 475 Economic Entomology 

๔. กลุ่มวชิาดา้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
 อจกษ ๔๓๑ ธุรกจิการเกษตร โลจสิตกิส ์และการจดัการสารสนเทศ  ๓ (๓-๐-๖) 

AMAG 431 Agri-enterprises, Logistic  and Information Management 
อจกษ ๔๔๓ สารผลติภณัฑท์ี�ใชท้างการเกษตร   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 443 Products for Agricultural Application 
อจกษ ๔๘๕ หวัขอ้คดัสรรดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ  ๓ (๒-๓-๔) 
        /๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 485 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being 
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              ๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 
  ตามรายละเอยีดในภาคผนวก ก 

 

๓.๒   ชื?อ นามสกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒุิของอาจารย  ์ 
  ตามรายละเอยีดในภาคผนวก ค 

 

๓.๒.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

ที? ชื?อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
*๑  นายวทิยา แกว้ศร ี  ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์
- วท.ด. (พชืสวน)   
  ม.เกษตรศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
  ม.เกษตรศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์   
  ม.อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๓-๓๔๙๘-๐๐๑๕x-xx-x 

*๒ นางสาวหนึ�งฤทยั พรหมวาท ี อาจารย ์ -ปร.ด. (สตัวศาสตร)์  
  ม.ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-วท.ม. (เกษตรศาสตร)์  
  ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  
  ม.อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓-๓๓๑๑-๐๐๐๐x-xx-x 

๓  นางสาวมะลวิลัย ์แซ่อุย้  อาจารย ์ - วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
   ม.เชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์   
  ม.เชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  
  ม.เชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓-๖๕๐๕-๐๐๐๖x-xx-x 

๔  นางสาวสทุนิ กนัยะม ี  อาจารย ์ - วท.ด. (เกษตรเขตรอ้น)   
   ม.เกษตรศาสตร ์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)์  
   ม.เกษตรศาสตร ์พ.ศ.๒๕๔๘  
- วท.บ. (พฤกษศาสตร)์   
   ม.มหดิล พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓-๕๔๐๑-๐๐๖๔x-xx-x 

๕ นายศุภณฏัฐ ์ กาญจนวฒันาวงศ ์
 

 อาจารย ์ -ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  
ม.มหดิล พ.ศ.๒๕๕๗ 
-วท.ม. (เกษตรศาสตร)์  
ม.เกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  

๕-๓๐๐๑-๙๐๐๒x-xx-x 
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ม.เกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมายเหตุ: *อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

๓.๒.๒  อาจารยป์ระจาํโครงการจดัต ั 3งวิทยาเขตอาํนาจเจริญที?ร ่วมสอน ดงันี3 
                

ที? ชื?อ-นามสกลุ 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุิ เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 
๑ นางสาวกมลชนก รกัเสร ี อาจารย ์ ปร.ด. (จุลชวีวทิยา) ๓-๓๕๙๙-๐๐๐๙x-xx-x 
๒ นางสาวอรุณี ทองอ่อน อาจารย ์ Ph.D. (Life Science) ๓-๓๔๙๙-๐๐๒๙x-xx-x 
๓ นางสาวสาํอาง ศุภฤกษ์ อาจารย ์ วท.ด. (เคม)ี ๑-๔๕๐๗-๐๐๐๐x-xx-x 
๔ นางสาววาทนีิ สนุทรา อาจารย ์ ศศ.ด. (ภาษาองักฤษศกึษา) ๓-๓๔๙๙-๐๐๘๒x-xx-x 
๕ นางสาวณฐกมล ผดาเวช อาจารย ์ วท.ม. (โภชนวทิยา) ๑-๓๔๙๙-๐๐๐๓x-xx-x 
๖ นางสาวพสิมยั นาทนั ผูช้่วยอาจารย ์ ส.ม. (วทิยาการระบาด) ๓-๔๐๙๙-๐๑๐๘x-xx-x 
๗ นางสาวพทัธจาร ีกระแสเสน ผูช้่วยอาจารย ์ วท.ม. (สขุาภบิาลสิ�งแวดลอ้ม) ๑-๓๔๙๙-๐๐๑๗x-xx-x 

           
๓.๒.๓ อาจารยพิ์เศษ  

             

ที? ชื?อ-นามสกลุ สถานที?ทาํงาน หรอืความเชี?ยวชาญ 
๑ ดร. พสิทุธิ � ไพบลูยร์ตัน์ ผูเ้ชี�ยวชาญอาวุโส ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ
๒ ดร. อุทยั อนัพมิพ ์ สาขาเศรษฐกจิพอเพยีง คณะบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
๓ ผศ. ยุวด ีชปูระภาวรรณ คณะเกษตรศาสตร ์   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
๔ ดร. สกุญัญา คลงัสนิศริกุิล คณะเกษตรศาสตร ์   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
๕ นายแพทยป์ฐมพงศ ์ปรุโปร่ง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพนา จ.อาํนาจเจรญิ 
๖ นายวนันา บุญกลม ประธานเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน เกษตรอนิทรยีจ์งัหวดัอาํนาจเจรญิ 
๗ นายวาร ีแก่นสาร สหกรณ์ผูเ้ลี<ยงสตัวนํ์<าบา้นนาหวา้จาํกดั ต.โนนโพธิ � อ.เมอืง จ.อาํนาจเจรญิ 
๘ นายวรีะพล กมลรตัน์ สวนสา่งฝัน ชุมชนยางเหนือ ต.บุ่ง อ.เมอืง จ.อาํนาจเจรญิ 
๙ นายศกัดนิา นกัราํ  กลุ่มประมงและเกษตรอนิทรยี ์ต.หนองไฮ อ.สาํโรง จ.อุบลราชธานี 
๑๐ นายนิคม เพชรผา  เครอืขา่ยคุณค่าขา้วคุณธรรม มลูนิธธิรรมร่วมใจ วดัป่าสวนธรรม อ.ป่าติ<ว      

จ.ยโสธร 
๑๑ นายแก่นคาํกลา้ พลิาน้อย เครอืข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรม มูลนิธธิรรมร่วมใจ วดัป่าสวนธรรม อ.กุดชุม     

จ.ยโสธร 
๑๒ นายศกัดิ �ทนงค ์วงศเ์จรญิ ศนูยส์าธติการใชพ้ลงังานทดแทน หจก.ศรสีะเกษวศิวกรรมและเทคโนโลย ี
๑๓ นายสมาน พนัธวุไิล  ศนูยว์สิาหกจิชมุชนตําบลละทาย ต.ละทาย อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 
๑๔ นายทอง สงิหส์ขุมุ  องคก์รเกษตรกรศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ 
๑๕ นายมาโนช โพธิ �เมอืง   ศนูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น ต.หนองสงูเหนือ อ.หนองสงู จ.มุกดาหาร 
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๔.  องคป์ระกอบเกี?ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

หลกัสตูรกําหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาฝึกงาน เพื�อสรา้งประสบการณ์ในการ ปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานภาครฐั หรอืชุมชน หรอืศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน หรอืสถานประกอบการดา้นการเกษตร โดยแบ่ง
การฝึกงานออกไดด้งันี<  

- รายวิชาฝึกงาน ๑ เป็นเวลาไมน้่อยกว่า ๑๕๐ ชั �วโมง เป็นการฝึกพื<นฐานทางการเกษตร เพื�อให้
มคีวามรู้และทกัษะด้านทรพัยากรเกษตรในแขนงต่างๆ ให้นักศึกษาได้มโีอกาสสมัผัสการ
ปฏบิตังิานจรงิในกจิกรรมทางการเกษตร ไดรู้จ้กัตนเองและคน้หาความชอบหรอืความสนใจที�
แท้จรงิของตน ตลอดจนการได้ประสบกบัสถานการณ์จรงิ ปัญหาหรอืขอ้ขดัขอ้งบางประการ 
ทําใหน้ักศกึษาไดนํ้ากลบัมาศกึษาหาคําตอบ หรอืเพิ�มความรูแ้ละทกัษะเพิ�มเตมิภายหลงัการ
ฝึกปฏบิตังิาน และการนําเสนอรายงานเมื�อเสรจ็สิ<นการฝึกงาน  

- รายวิชาฝึกงาน ๒ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั �วโมง เป็นการฝึกทกัษะการทํางานทางด้าน
การเกษตร ที�นักศกึษามคีวามสนใจ เพื�อเพิ�มทกัษะและประสบการณ์สามารถนําไปใช้ได้จรงิ
ภายหลงัสําเรจ็การศกึษา หรอืสามารถนําไปประยุกต์และแก้ไขบญัหาทางการเกษตรได ้และ
การนําเสนอรายงานเมื�อเสรจ็สิ<นการฝึกงาน 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนร ู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ดําเนินการใหม้กีารจดัทํามาตรฐานผลการเรยีนรูก้ารฝึกงาน โดยจดัทําคู่มอืในการฝึก การ

ลงเวลา การลงบนัทกึลายมอืชื�อรบัรองจากอาจารยพ์ี�เลี<ยงจากสถานที�ฝึกงาน จดัทําเล่มรายงาน 
และนําเสนอผลการฝึกงานต่อคณาจารย์ โดยจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสญัลกัษณ์ที�มแีต้ม
ประจาํ  
๔.๒  ช่วงเวลา  

รายวิชาฝึกงาน ๑ ฝึกภาคฤดูร้อน ของชั <นปีที� ๒ และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น      
ชั <นปีที� ๓ 

รายวชิาฝึกงาน ๒ ฝึกภาคฤดูร้อน ของชั <นปีที� ๓  และลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น     
ชั <นปีที� ๔ 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
ขึ<นกบัสถานที�ฝึกงาน หน่วยงานหรอืสถานประกอบการ 

 
๕.  ข้อกาํหนดเกี?ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
                   

๕.๑  คาํอธิบายโดยย่อ  
หลกัสตูรกําหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิาโครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ีซึ�งเป็นวชิา

ที�ใหน้ักศกึษาไดศ้กึษาปัญหาหรอืประเดน็การพฒันาการดา้นการเกษตรที�สนใจในทอ้งถิ�น โดยใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทาํการคน้ควา้และดําเนินงานวจิยั ดว้ยวธิกีารที�เชื�อถอืได ้วเิคราะห์
ผลดว้ยวธิทีางสถติภิายใตค้ําแนะนําและการดูแลของอาจารยผ์ูป้ระสานรายวชิา อาจารยท์ี�ปรกึษา 
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๓๐ 

 

 

และอาจารย์ที�ปรกึษาร่วม(อาจารย์สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ และ/หรอื ผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรอื 
ปราชญท์อ้งถิ�น) และจดัทาํรายงานในรปูแบบเอกสารวชิาการ พรอ้มนําเสนอผลการดาํเนินงาน 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนร ู้  

มคีวามรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจยั สามารถทําวิจยัเบื<องต้นได้ สามารถศึกษาด้วย
ตนเองภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที�ปรกึษาและอาจารย์ที�ปรกึษาร่วม มคีวามซื�อสตัย์ในการ
นําเสนอข้อมูลจรงิ สามารถวเิคราะห์ข้อมูลและวเิคราะห์สถิติจากข้อมูล สามารถวเิคราะห์และ
อธบิายผลการศกึษาได ้และสามารถจดัทาํรายงานตามรปูแบบภายในระยะเวลาที�กําหนด 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ภาคการศกึษาปลาย ชั <นปีที� ๓ ถงึ ภาคการศกึษาปลาย ชั <นปีที� ๔ 

๕.๔  จาํนวนหน่วยกิต 
๔ หน่วยกติ 

๕.๕  การเตรียมการ  
กําหนดใหน้ักศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเบื<องต้น และนําเสนอหวัขอ้งานวจิยัที�สนใจต่อคณาจารย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื�อร่วมพิจารณาหัวข้อวิจยัและเสนอโครงร่างงานวิจยั ในรายวิชา            
อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑ โดยกําหนดให้มอีาจารย์ที�ปรกึษาและอาจารย์ที�ปรกึษาร่วม ในการให้
คาํปรกึษาเกี�ยวกบัการวางแผนงานวจิยั การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล  
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

ประเมนิจากการนําเสนอโครงรา่งในรายวชิา อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑  และผลการศกึษาวจิยั 
ในรายวชิา อจกษ ๔๘๑ สมัมนา ๒  รวมทั <งประเมนิจากรายงานผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โดย
อาจารยท์ี�ปรกึษา อาจารยท์ี�ปรกึษาร่วม และอาจารยผ์ู้ประสานงานรายวชิา ทั <งนี<การประเมนิผล
รายวชิา อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๑ รายวชิา อจกษ ๔๘๒ โครงงานวจิยัระดบั
ปริญญาตรี ๒ และ รายวิชา อจกษ ๔๘๓ โครงงานวิจยัระดับปริญญาตรี ๓ โดยจําแนกผล
การศกึษาออกเป็นสญัลกัษณ์ที�มแีตม้ประจาํ 
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หมวดที? ๔.    ผลการเรียนร ู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๑. บณัฑติมคีุณลกัษณะ เป็นคนด ีมปัีญญา 

นําพาสุข มีทักษะแห่งการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที� ๒๑ และ เป็นปัญญาของ
แผน่ดนิ 

๑. มหาวทิยาลยัมหดิลได้กาํหนดกลุ่มรายวชิาศกึษาทั �วไปที�
ทําให้รู้จ ักตน รู้จ ักโลก มีสุนทรียะ คุณธรรม/จรยิธรรม 
และจติตปัญญา 

๒. สอดแทรกในการเรยีนการสอนให้นักศกึษาตระหนักถงึ
ปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดนิ” และคุณค่าของตนเองตาม
คา่นิยมของมหาวทิยาลยั 

๓. มกีารจดักจิกรรมโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อสาธารณะ
ต่างๆ ใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

๔. มกีารจดักจิกรรมโครงการปฏบิตัธิรรมใหแ้กน่กัศกึษา 
๒. มีทักษะการปฏิบัติจริง และสามารถ

ประยุกต์ใชค้วามรูท้างวชิาการเพื�อแก้ไข
ปัญหาหรอืพฒันาใหส้อดคล้องกบับรบิท
ต่างๆ  

๑. จัดการเรียนการสอนโดยทําให้เกิดกระบวนการ “การ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ ( Interactive Learning 
Through Action)” 

๒. หลกัสูตรกําหนดใหม้กีารฝึกปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหาหรอื
พฒันาระบบการเกษตรและสุขภาวะของชุมชนท้องถิ�น
เบื<องตน้โดยผา่นโครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี 

๓. มีการจัดกิจกรรมโครงการที�ทําให้นักศึกษาเข้าถึงและ
เรยีนรูฐ้านขอ้มลูผา่นทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ
เปิดโลกทศัน์ทางวชิาการและความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค ์ 

๔. จดัการเรยีนการสอนโดยเสรมิสรา้งความรูใ้นลกัษณะของ
การศึกษา ค้นคว้า อภิปรายทางวิชาการ และการฝึก
ปฏบิตัภิาคสนามในชมุชนและองคก์รต่างๆ 

๓. มีทักษะในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับ
ชมุชนและมจีติอาสา 

๑. หลกัสตูรกาํหนดใหม้รีายวชิาเกี�ยวกบับรบิทชุมชนทอ้งถิ�น 
การลงพื<นที�ชุมชน และ การใชโ้จทย์จากพื<นที�ในการทํา
โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี

๒.  หลกัสตูรกาํหนดใหม้เีครอืขา่ยปราชญ์ทอ้งถิ�นเขา้มารว่ม
เป็นอาจารยพ์เิศษ รว่มแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้นการเรยีนการ
สอน และรว่มเป็นที�ปรกึษาโครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี

๓ .  จัด กิจ ก ร ร ม โ ค ร งก า ร ที� เ กี� ย ว ข้อ ง กับ ป ร ะ เ พ ณี  
ศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนเข้าร่วมเพื�อสบืสาน 
รว่มอนุรกัษ์ และเป็นหนึ�งเดยีวกบัชมุชน 
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คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๔. ส่งเสรมิให้นักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อ

ชมุชน 
 
๒. การพฒันาผลการเรียนร ู้ในแต่ละด้าน  

 

ผลการเรียนร ู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอน 
ที?ใช้พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผล 
การเรียนร ู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ๑ .  ยึ ด มั �น ใ น คุ ณ ธ ร ร ม 

จรยิธรรม ความซื�อสตัย์
สุจริต มีจรรยา บรรณ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วชิาชพี 

๒ .  มี วิ นั ย  เ ค า ร พ ก ฎ 
ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและ
สงัคม 

๓. เคารพศกัดิ �ศรขีองความ
เป็นมนุษย์และเคารพ
สทิธิ �ของผูอ้ื�น 

๔. ตระหนกัในบทบาทและ
มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที� 

๕.  มีจิตสาธารณะและ
สาํนึกรกับา้นเกดิ 

 
๑. มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการเรยีน

การสอนในรายวชิาศกึษาทั �วไป 
๒. การสอดแทรกเรื�องคุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณในการเรยีนการสอน
ในทกุรายวชิา 

๓. กําหนดให้นักศึกษาลงชื�อและเวลาใน
แบบบันทึกการเข้าชั <นเรียนและการ
สอบ รวมทั <งให้คิดคะแนนการเข้าชั <น
เรยีน 

๔. กําหนดให้นักศึกษามีวินัยและปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบขององคก์ร 

๕. จดักจิกรรมโครงการที�ส่งเสรมิคุณธรรม 
จติอาสา และการบําเพญ็สาธารณประ 
โยชน์   

๖. การเป็นแบบอยา่งที�ดขีองคณาจารย ์

 
๑. ประเมนิผลจากการสอบ

วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
บ ร ร ย า ย  แ ล ะ / ห รื อ
ภาคปฏิบัติในรายวิชา
ศกึษาทั �วไป 

๒.ประเมนิจากการตรงเวลา
ในการเขา้ชั <นเรยีน และ
ระเบียบวินัยในการแต่ง
กายของนกัศกึษา  

๓ . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบในหน้าที�ที�
ได้ร ับมอบหมาย และ
ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ระยะเวลาที�กาํหนด  

๔. ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของ
นักศกึษาในการเขา้ร่วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

๕. สถิติการกระทําทุจรติใน
การสอบ 

๒. ด้านความร ู ้
๑ .  มีค ว ามรู้ แ ล ะความ

เขา้ใจในเชงิทฤษฏีและ
หลักการที�สํ า คัญ ใน
ศาสตร์ที�ศึกษาพร้อม
ทั <งความรูท้ี�เป็นปัจจุบนั 

๒ .  มีความรู้ แ ล ะความ
เข้าใจในกระบวนการ
ศกึษา คน้ควา้ และวจิยั 

 
๑. จดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทั <ง

ภาคทฤษฏีและภาคปฏบิตัิในชั <นเรยีน
โดยคณาจารย์และผู้ เชี�ยวชาญใน
สาขาวชิานั <นๆ 

๒ .  เ รีย น รู้ จ า กปร ะสบกา ร ณ์จ ริง ใ น
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติภาค 
สนาม และการลงชุมชน เพื�อให้เกิด 

 
๑. ประเมนิผลจากการสอบ

วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
บ ร ร ย า ย  แ ล ะ / ห รื อ
ภาคปฏบิตัใินรายวชิา 

๒ . ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก เ ล่ ม
เอกสาร รายงานหรือ
คน้ควา้ และการนําเสนอ



มคอ. ๒                                                                                                                                      
 

๓๓ 

 

 

ผลการเรียนร ู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอน 
ที?ใช้พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผล 
การเรียนร ู้ในแต่ละด้าน 

๓ .  มีความรู้ แ ล ะความ
เขา้ใจเชงิสุขภาวะและ
บรบิททอ้งถิ�น 

๔. มีทักษะและความรู้ที�
เกดิจากการปฏบิตัจิรงิ 

 

“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในทาง
ปฏบิตั”ิ  

๓. หลกัสตูรกาํหนดใหน้กัศกึษาทาํงานวจิยั
โดยผ่านโครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตรี
ซึ�งใชโ้จทยว์จิยัจากทอ้งถิ�น 

๔. การจัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านทางระบบสารสนเทศอย่างทั �วถึง
และเพยีงพอ  

๕. หลกัสตูรกาํหนดใหม้ภีาคเีครอืขา่ยศนูย์
การเรยีนรูใ้นพื<นที�และปราชญ์ชาวบา้น
เพื�อเป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

ผ ล ง า น  วิ จั ย ข อ ง
นกัศกึษา 

 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 
๑. สามารถบูรณาการองค์

ความรู้เพื�อสร้างสรรค์ 
และ/หรอืแกไ้ขปัญหา 

๒. สามารถคิดอย่างเป็น
ระบบและมวีจิารญาณ 

๓. สามารถแสวงหาความรู้
เ พิ� ม เ ติ ม แ ล ะ มี ก า ร
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

 
๑. หลกัสูตรกําหนดให้มกีารจดัรายวิชาที�

เสรมิสรา้งการพฒันาทกัษะทางปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประมวลองค์ความรู้ และยกตัวอย่าง
กรณีศกึษาประกอบรายวชิา 

๒. หลกัสูตรกําหนดให้มกีารจดัรายวิชาที�
นักศึกษาได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การจัดทําโครงการ (project based 
learning) เพื�อแก้ไขปัญหา สร้างองค์
ความรู ้หรอืการสรา้งสรรคน์วตักรรม  

๓. การจดัการเรยีนการสอนใหน้ักศกึษามี
โอกาสบูรณาการความรู้กบัศาสตร์อื�น 
การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม  การอภปิราย
กลุ่ม  และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิ 

๔. หลกัสตูรกาํหนดใหม้ภีาคเีครอืขา่ยศนูย์
การเรยีนรูใ้นพื<นที�และปราชญ์ชาวบา้น
เพื�อเป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

 
๑. ประเมนิผลจากการสอบ

วั ด ค ว า ม รู้ ทั < ง ภ า ค
บ ร ร ย า ย  แ ล ะ / ห รื อ
ภาคปฏิบตัิในรายวิชาที�
เสริมสร้างการพัฒนา
ทกัษะทางปัญญาในการ
คดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์
และประมวลองคค์วามรู ้

๒ .  ป ร ะ เมินผลจ าก เ ล่ ม
เอกสารการรายงานหรอื
คน้ควา้ ของนกัศกึษา 

๓ .  ป ร ะ เมินผลจ ากกา ร
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ใ น
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
โครงงานวิจัยตลอดจน
กระบวนการโต้ตอบของ
นกัศกึษา  

๔. ด้านทกัษะความ สมัพนัธ ์
ระหว่างบคุคล  และความรบั
ผิด ชอบ 

 
 
 
๑. หลกัสูตรกําหนดใหม้กีารเรยีนการสอน

ในรายวชิาศกึษาทั �วไป 
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๓๔ 

 

 

ผลการเรียนร ู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอน 
ที?ใช้พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผล 
การเรียนร ู้ในแต่ละด้าน 

๑. เขา้ใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถ
สื�อสารและสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี�ดใีน
บทบาทของผูนํ้าและผู้
ตามได ้

๒. มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสว่นรวม 

๓. มมีารยาททางสงัคมที�ด ี
มคีวามคดิเชงิบวกและ
มวีุฒภิาวะทางอารมณ์ 

๔. มคีวามสามารถในการ
ปรบัตวัเขา้สถานการณ์
และวฒันธรรมองคก์ร 

๒. จดัการเรยีนการสอนที�มกีารทาํงานเป็น
กลุ่มและลกัษณะงานที�ต้องมปีฎสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล การระดมความคดิเหน็ 
การอภิปราย และการแลกเปลี�ยน
เรยีนรู ้

๓. กาํหนดการทาํงานกลุ่มโดยใหน้ักศกึษา
หมนุเวยีนบทบาทและหน้าที�ในการเป็น
ผูนํ้า สมาชกิกลุ่ม และผูร้ายงานผล 

๔. สอดแทรกเรื�องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและองคก์ร  การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององค์กร การยอมรบัผู้อื�น และการ
ปรบัตวัเขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม 

๑. ประเมนิผลจากการสอบ
วดัความรูใ้นรายวชิา
ศกึษาทั �วไป 

๒. ประเมนิผลจากเพื�อนรว่ม
ชั <นและอาจารย์ผูส้อนใน
การแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้นําและผู้ตาม
ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เ รี ย น รู้  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ประเมินภาวะการเป็น
ผูนํ้าและผูต้ามที�ด ี

๓. ประเมินผลจากปราชญ์
และ/หรอืคณะทํางานใน
การปฏิบัติงานและร่วม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ใน
ชุ ม ช น โ ด ย ใ ช้ ก า ร
สอบถามความคิดเห็น
และสมัภาษณ์ 

๕ .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
วิ เค ร า ะห์ เ ชิ งต ัว เล ข  ก า ร
สื?อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ .  ส ามา รถ ใช้ เ ทคนิ ค
ทางการคํานวณหรือ
การประยุกต์ ใช้ทาง
สถติใินการประมวล ผล
ข้อ มู ล ทั <ง ใ น เ ชิง คุณ 
ภาพและปรมิาณ 

๒. สามารถสื�อสาร ทั <ง การ
พูด การฟัง และการ
เขียนอย่างมีประสิทธิ 
ภาพด้วยรูปแบบและ
เทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

๓. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมี

 
 
 
 
๑. หลกัสูตรกําหนดใหม้กีารเรยีนการสอน

ในรายวชิาที�นักศกึษาได้ฝึกทกัษะการ
สื�อสารทั <งการพดู การฟัง และการเขยีน 
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ใ น ก ลุ่ ม นั ก ศึกษ า 
คณาจารย ์และชุมชน ในสถานการณ์ที�
หลากหลาย 

๒. หลกัสูตรกําหนดใหม้กีารเรยีนการสอน
และการปฏิบัติในรายวิชาที�เกี�ยวกับ
สถิติ   สถิติ ใ น ง านวิจัย  แ ล ะกา ร
ป ร ะ ม ว ล ผ ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพวิเตอร ์

๓. หลกัสูตรกําหนดใหม้กีารเรยีนการสอน
ในรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ  

 
 
 
 
๑. ประเมนิผลจากการสอบ

วดัทกัษะตามรายวิชาที�
เกี�ยวขอ้ง 

๒. ประเมนิจากผลงานของ
นักศกึษาทั <งรูปแบบการ
นําเสนอรายงานหน้าชั <น
เรียนและรายงานที�เป็น
รปูเล่ม 

๓. ประเมนิจากเทคนิคการ
นํ า เ ส น อ โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคทางสถิติ และ
ทางคณิต ศาสตรพ์ื<นฐาน  
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๓๕ 

 

 

ผลการเรียนร ู้ 
ตามกรอบมาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอน 
ที?ใช้พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผล 
การเรียนร ู้ในแต่ละด้าน 

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
และเหมาะสม 

๔. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที�ให้
นักศึกษาได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการ
นํ า เ สนอข้อสน เทศด้ ว ยวิธีก า ร ที�
หลากหลายเหมาะกบัผูฟั้งและเนื<อหาที�
ตอ้งการนําเสนอ  

 
 
 

๓.  แผนที?แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้จากหลกัส ูตรส ู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

ตามรายละเอยีดในภาคผนวก ข 
 

หมวดที? ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการสําเรจ็การศกึษาเป็นไปตาม ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบั

อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิb ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเรจ็การศกึษา 

๒.๑.๑ การกําหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาให้เป็นส่วนหนึ�งของระบบ

มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลยัมหดิล  
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวชิา  

ดําเนินการตามรายวชิาที�เปิดสอน และตามกระบวนการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ การ
ประเมนิแผนการสอน การประเมนิขอ้สอบ การประเมนิรายงาน การประเมนิเชงิพฤตกิรรม
ของนกัศกึษา 
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดบัหลกัสตูร  

ดําเนินการโดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาบนัตามมาตรฐานผล
การเรยีนรูท้ี�กําหนดในหลกัสตูร และแบบรายงาน มคอ. ๗ 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงันกัศกึษาสําเรจ็การศกึษา 
โดยเน้นผลสมัฤทธิ �ของการประกอบอาชพีของบณัฑติ เพื�อนํามาปรบัปรงุพฒันาการเรยีน

การสอนและหลกัสตูร โดยการประเมนิผลดงันี< 
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๓๖  

 

 

๒.๒.๑ การไดง้านทําของบณัฑติที�สมัพนัธก์บัหลกัสตูร 
๒.๒.๒ ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ทกัษะ การพฒันาตนเอง และความพงึพอใจ
จากผูใ้ชบ้ณัฑติ 
๒.๒.๓ รางวลัหรอืคาํชมเชยที�บณัฑติไดร้บัทั <งดา้นความรู ้ความสามารถ และคุณธรรม
จรยิธรรม 

 
๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

การสาํเรจ็การศกึษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและ
ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ (ภาคผนวก ง) 

 
หมวดที? ๖.   การพฒันาคณาจารย ์

 
๑.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

๑.๑ มกีารปฐมนิเทศ และเข้าร่วมการพฒันาอาจารย์ใหม่ทั <งจากกองบรหิารการศึกษาและกอง
ทรพัยากรบุคคลจดัขึ<น แนะแนวการเป็นครทูี�ดแีก่อาจารยใ์หม ่ 

๑.๒ มกีารใหค้วามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของสถาบนั วทิยาเขต ตลอดจนในหลกัสตูรที�สอน 
๑.๓ ใหอ้าจารยใ์หมเ่ขา้รว่มรบัผดิชอบรายวชิา เพื�อเรยีนรูก้ารจดัการเรยีนการสอนและมอบหมาย

ใหด้แูลนกัศกึษาตามที�คณะกรรมการหลกัสตูรกําหนด 
๑.๔ ส่งเสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิ�มพนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื�อส่งเสรมิการสอน การวจิยั

อย่างต่อเนื�อง และการทํางานร่วมกบัทอ้งถิ�น เช่น การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วชิาการและวชิาชพีในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั <งในประเทศและต่างประเทศ การลงพื<นที�
เพื�อทาํงานรว่มกบัชุมชนและหน่วยงานอื�นๆ เป็นตน้ 
 

๒. การพฒันาความร ู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
๒.๑  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

๑) ส่งเสรมิอาจารยใ์ห้มกีารเพิ�มพูนความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื�อพฒันาการ
สอน การวิจยัอย่างต่อเนื�อง และการทํางานร่วมกับท้องถิ�น เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั <งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

๒) การเพิ�มพนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
๒.๒  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื?นๆ  

๑) สนับสนุนใหอ้าจารยม์สี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ เช่น การเขา้ร่วม
การดาํเนินโครงการในการจดับรกิารวชิาการแก่ชุมชนและหน่วยงานอื�นๆ  

๒) สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการตาม
สาขาวชิาที�มคีวามเชี�ยวชาญ 
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๓๗ 

 

 

๓) ส่งเสรมิการทําวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพื�อพฒันาการเรยีนการสอนและมคีวาม
เชี�ยวชาญในสาขาวชิาชพี ตลอดจนสรา้งแรงจงูใจแก่ผูท้ี�มผีลงานทางวชิาการ 

๔) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สมัมนา และอบรมทางวชิาการและวจิยัอย่าง
ต่อเนื�อง 

๕) ส่งเสรมิใหอ้าจารยส์รา้งเสรมิประสบการณ์ในการบูรณาการความรูค้วามสามารถ
ของตนกบัการทาํงานรว่มกบัทอ้งถิ�น เพื�อการพฒันาในพื<นที�จรงิ 

 

 

 

หมวดที? ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 

เนื�องจากหลกัสตูรอยูภ่ายใตโ้ครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ การบรหิารหลกัสตูรในภาพรวม
ขึ<นกบัคณะกรรมการบรหิารโครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ การประกนัคุณภาพหลกัสูตรเป็นไป
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตรท์ี�ประกอบดว้ย ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานวชิาการ ประธานหลกัสูตร และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร ทาํหน้าที�วางแผนจดัการเรยีนการสอน และการปรบัปรงุหลกัสตูร และคณาจารยผ์ูส้อน ตดิตาม
และรวบรวมขอ้มลู สาํหรบัใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนื�อง 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 
๑. หลกัสูตรมคีวามทนั 

สมัยและสอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจบุนั  

๑. ปรบัปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมยั โดยมีการปรับปรุง
หลกั สตูรในทุกๆ ๓-๕ ปี 

๑. หลักสูตรอ้างอิงกับมาตรฐานที�
กําหนด มคีวามทนัสมยั และมกีาร
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร อ ยู่ อ ย่ า ง
สมํ�าเสมอ 

๒. จาํนวนการเขา้พฒันาประสบการณ์ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา 

๒. หลักสูตรมีคุณภาพ
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที�  
สกอ. กําหนด 

๑. ตรวจสอบและปรบัปรุงหลัก 
สูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที� สกอ. กําหนด 

๑. การประเมนิรายวชิา การพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนรายวชิาให้ได้
มาตรฐาน ตามที� สกอ. กําหนด 
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๓๘ 

 

 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมนิผล 
๓. ประเมินมาตรฐาน

ของหลักสูตรอย่าง
สมํ�าเสมอ 

 

๑. การประเมนิหลกัสตูรโดย
คณะกรรมการและ
ผูท้รงคุณวุฒทิั <งภายในและ
ภายนอก   

๒. จดัทาํฐานขอ้มลูของนกัศกึษา 
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ค รื� อ ง มื อ 
ครุภณัฑ ์งบประมาณสําหรบั
การเรียนการสอน เพื�อใช้
ประกอบการประเมินความ
เป็นมาตรฐานของหลกัสตูร 

๓. ประเมนิหลกัสูตรด้านความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
บณัฑติ และผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๑.รายงานผลการประเมนิหลกัสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิั <งภาย 
ในและภายนอก   

๒. ฐานข้อมูลของนักศึกษา อุปกรณ์
แ ล ะ เ ค รื� อ ง มือ  ค รุ ภัณ ฑ์  แ ล ะ 
งบประมาณ 

๓. ผลการประเมนิความพงึพอใจในแต่
ละรายวชิาจากนกัศกึษา 

๔. ผลการประเมนิหลกัสตูรโดยบณัฑติ
ผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกปี 

๕. ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้
บณัฑติ 

 

 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

โครงการจดัตั <งวิทยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัสรรงบประมาณประจําปี                       
ทั <งงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายไดเ้พื�อจดัซื<อตําราและครุภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัหอ้งสมุด 
จดัสื�อการเรยีนการสอนและโสตทศันูปกรณ์ที�ทนัสมยัสําหรบัห้องเรยีนทั <งภาคบรรยายและภาคปฏบิตัิ 
รวมทั <งวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ําหรบัภาคปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เพื�อสนับสนุนการเรยีนการ
สอน และสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เอื<อต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 

๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนที?ม ีอยู่เดิม 
ในการเรยีนการสอนรายวชิาพื<นฐานทางวทิยาศาสตรส์ําหรบันักศกึษาชั <นปีที� ๑ ทั <งชั �วโมง

บรรยายและปฏบิตักิาร ใชส้ถานที�และทรพัยากรของมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา ส่วนรายวชิา
พื<นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละรายวชิาของสาขาวชิาเกษตรศาสตรส์าํหรบันักศกึษาชั <นปีที� ๒-๔ ใชส้ถานที�
และทรพัยากรของโครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดัอํานาจเจรญิ และ
ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา 

สําหรบัความพรอ้มด้านตํารา หนังสอื และการสบืค้นผ่านฐานขอ้มูลต่างๆ ทางการศกึษา 
โดยใชร้ะบบเทคโนโลยเีพื�อการศกึษาของโครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ หอสมุดและคลงัความรู้
มหาวทิยาลยัมหดิล และหอ้งสมุดสตางคม์งคลสุข คณะวทิยาศาสตร ์ใหน้ักศกึษาไดศ้กึษาคน้ควา้อย่าง
เพยีงพอ 

๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ?มเติม 
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๓๙  

 

 

ประสานงานกับห้องสมุดและฐานข้อมูลเอกสารอื�นๆ โดยความรบัผิดชอบของอาจารย์
ผู้รบัผดิชอบรายวชิา ในการชี<แนะเพื�อเข้าถึงหนังสอื ตําราและเอกสารวชิาการที�สามารถค้นคว้าเพื�อ
ประกอบการเรยีนการสอนเพิ�มเตมิ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
มกีารจดัเจา้หน้าที� และบรรณารกัษ์หอ้งสมุด รบัผดิชอบในการประสานงานกบัอาจารยใ์น

รายวชิาเพื�อจดัหา เอกสาร หนังสอื ตํารา สําหรบัอาจารย์และนักศึกษาในหลกัสูตร มเีจ้าหน้าที�ด้าน
โสตทศันูปกรณ์และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัการอุปกรณ์สําหรบัการเรยีนการสอนใน
หอ้งเรยีนของรายวชิาต่างๆ ของหลกัสตูร และดาํเนินการดา้นฐานขอ้มลูทั <งฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์เพื�อ
การศกึษาค้นคว้าของนักศกึษา และให้มกีารประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร จากนักศกึษา และ
บุคลากรที�เกี�ยวข้องของหลกัสูตร มนีักวทิยาศาสตร์และนักวชิาการเกษตรทําหน้าที�ประสานงานกับ
อาจารยใ์นหลกัสตูรเพื�อจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ครภุณัฑ ์และสารเคมใีนการเรยีนการสอน 

 
๓. การบริหารคณาจารย  ์

๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 
การรบัอาจารยใ์หม่ใชห้ลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัมหดิล โดยอาจารยใ์หม่ต้องมคีุณสมบตัิ

ตรงตามคุณวุฒทิี�กําหนด มคีวามสามารถในการสอน ทกัษะการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ คอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึ คุณธรรม จรยิธรรมของความเป็นครู โดยการประเมนิจากการสอบ
สมัภาษณ์ และนําเสนอผลงานวชิาการต่อคณะกรรมการ และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ตามที�คณะกรรมการ
สอบเพื�อรบัอาจารยใ์หมก่ําหนดขึ<น 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
อาจารยป์ระจําหลกัสูตร คณาจารยใ์นหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน มกีารประชุมร่วมกนัใน

การวางแผนจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลและให้ความเห็นชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เก็บ
รวบรวมขอ้มูลสําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหาแนวทางที�จะทําใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารโครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ 

๓.๓ การแต่งต ั 3งคณาจารยพิ์เศษ  
การแต่งตั <งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา

นอกเหนือไปจากความรูต้ามทฤษฎ ีเพื�อเพิ�มพนูประสบการณ์ในการทาํงานจรงิ โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
รายวชิาเสนอในที�ประชุมคณาจารยข์องสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์เพื�อพจิารณาเหน็ชอบเชญิเป็นอาจารย์
พเิศษซึ�งตอ้งเป็นผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ในรายวชิานั <นๆ  

 

๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

๔.๑ การกาํหนดคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมตามที�มหาวทิยาลยักําหนด และ
ผ่านการพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่ง มคีวามรู้พื<นฐานทางด้านวทิยาศาสตร์การเกษตร หรอื
ทรพัยากรและสิ�งแวดล้อม หรอืด้านสุขภาวะ หรอืการทํางานในชุมชน  มคีุณธรรม จรยิธรรม และจติ
อาสา 
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๔๐ 

 

 

๔.๒  การเพิ?มทกัษะความร ู้เพื?อการปฏิบตัิงาน  
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ�มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที�

รบัผิดชอบและเสรมิทักษะการบูรณาการการทํางานร่วมกับชุมชน สามารถสนับสนุนบุคลากรสาย
วชิาการหรอืหน่วยงานใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื�องโดยการอบรม ดงูาน ทศันศกึษา หรอืทาํงานวจิยั  

 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา  

๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื?นๆ  แก่นักศึกษา  
มกีารแต่งตั <งอาจารยท์ี�ปรกึษาให้แก่นักศกึษาทุกคน โดยแนะนําแผนการเรยีนในหลกัสูตร 

การวางแผนการเรยีนเบื<องต้น การใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั และการเลอืกและวางแผนสําหรบัอาชพีแก่
นักศกึษา มกีารกําหนดใหค้ณาจารยข์องสาขาวชิาเกษตรศาสตรร์่วมใหค้ําแนะนําการวางแผนการเรยีน
ในกลุ่มรายวชิาเอกเลอืกเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและหวัขอ้โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ีและมี
อาจารยท์ี�ปรกึษากจิกรรมนกัศกึษา  

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
กรณีที�นักศกึษามขีอ้สงสยัในเรื�องใดที�เกี�ยวกบัการเรยีนการสอน หรอืผลการประเมนิการ

เรยีนการสอนรายวิชา สามารถยื�นคําร้องต่อประธานหลกัสูตรเพื�อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ 
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาได้ ทั <ง นี< ให้ เ ป็นไปตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผ ูใ้ช้บณัฑิต  

คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรมกีารตดิตามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ของทอ้งถิ�น ประเทศ 
และโลก เพื�อสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติ รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยัที�
เกี�ยวเนื�องกบัการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื�อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรบัปรุง
หลกัสตูร และนํามาใชใ้นการวางแผนการผลติบณัฑติ  

 

๗. ตวับ่งชี3ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
      

ดชันีบ่งชี3ผลการดาํเนินงาน ปีที? 
1 

ปีที? 
2 

ปีที? 
3 

ปีที? 
4 

ปีที? 
5 

๑. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสีว่นร่วมในการประชุมเพื�อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

     

๒. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ที�สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

๓. มรีายละเอยีดของกระบวนวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกกระบวนวชิา 

     

๔. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงั
สิ<นสดุภาคการศกึษาที�เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
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๔๑ 

 

 

ดชันีบ่งชี3ผลการดาํเนินงาน ปีที? 
1 

ปีที? 
2 

ปีที? 
3 

ปีที? 
4 

ปีที? 
5 

๕. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั 
หลงัสิ<นสดุปีการศกึษา 

     

๖. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ �ของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที�กาํหนด
ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาที�เปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

     

๗. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที�รายงานใน มคอ.๗ ปีที�
แลว้ 

     

๘. อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

     

๙. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั <ง 

     

๑๐. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

     

๑๑. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที�มต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลี�ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

- 
 

- 
 

- 
 

  

๑๒. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลี�ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

หมวดที? ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมนิกลยทุธก์ารสอน 
๑) จดัให้มกีารประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษาในแต่ละรายวชิาหลงั

สิ<นสุดการเรยีนการสอน และวเิคราะหผ์ลการเรยีนในรายวชิาดว้ยระบบมาตรฐาน มกีารตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประจาํหลกัสตูร  

๒) มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาในภาพรวม ประกอบกบัผลการเรยีนรู้
ของนักศกึษาจากการทําขอ้สอบ รายงาน หรอืชิ<นงานของนักศกึษา เพื�อประเมนิความเขา้ใจใน
เนื<อหาที�สอน และ/หรอื มทีกัษะความสามารถตามที�ไดฝึ้กปฏบิตั ิโดยนําขอ้มลูเหล่านี<เขา้ที�ประชุม
หลกัสูตรฯ เพื�อวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้มคีวาม
เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพมากขึ<น  
๑.๒ การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

หลกัสตูรฯ ไดม้กีารจดัใหป้ระเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกรายวชิาโดยนกัศกึษา 
ทั <งในด้านทกัษะการสอน การใช้สื�อการสอน และความตรงต่อเวลา โดยส่งผลการประเมินต่อ
อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิา และนําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร เพื�อร่วมวเิคราะห์
หาแนวทางพฒันากลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมากขึ<น  
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๔๒ 

 

 

๒.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  
๒.๑ ประเมนิโดยนกัศกึษาปีสุดทา้ย 
๒.๒ ประเมนิโดยบณัฑติที�สําเรจ็การศกึษา 
๒.๓ ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื�นๆ 

 
๓.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชี<ผลการดาํเนินงานที�ระบุในหมวดที� ๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิ
อยา่งน้อย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้งอยา่งน้อย ๑ คน 

 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรุง ดําเนินการจากการรวบรวมขอ้มูลจาก
การประเมนิของนักศกึษา ผู้ใช้บณัฑติ และผู้ทรงคุณวุฒ ิและขอ้มูลจาก มคอ. ๕, ๖, ๗ ซึ�งทําให้ทราบ
ปัญหาของการบรหิารหลกัสตูรทั <งในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา กรณทีี�พบปัญหาของรายวชิาสามารถ
ดําเนินการปรบัปรุงรายวชิานั <นๆ ไดท้นัท ี(การปรบัปรุงย่อย) สําหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรทั <งฉบบันั <น
ทาํทุก ๕ ปี เพื�อใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและทอ้งถิ�น 
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๔๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก. 
 
 

คาํอธิบายรายวิชา 
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๔๔ 

 

 

 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั ?วไป 
                       ๑.๑) รายวิชาที?มหาวิทยาลยักาํหนด 
กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั ?วไปเพื?อการพฒันามนุษย ์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  2  (1-2-3) 
เงื?อนไข:  - 

ความหมาย ความสําคญั และความสมัพนัธ์ของวชิาศึกษาทั �วไปกบัวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ ความ
เชื�อมโยงสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมและจติภาวะ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และคุณสมบตัขิองบณัฑติที�
พงึประสงค ์การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสงัเคราะห์
แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรอืปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง 
ผูอ้ื�น และสงัคม การประยกุตค์วามรูเ้พื�อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา 

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 สงัคมศึกษาเพื?อการพฒันามนุษย ์  ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102  Social Studies for Human Development  3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

หลกัการและทฤษฎพีื<นฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที�สาํคญัของสงัคมไทย
และสงัคมโลก อาท ิววิฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวตัศิาสตร ์ระบบการเมอืงการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกจิ ระบบสุขภาพ การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / 
สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรงุพฒันา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื�น และสงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พื�อเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

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.   
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๔๕ 

 

 

มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื?อการพฒันามนุษย ์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Science for Human Development  2  (1-2-3) 
เงื?อนไข:  - 

มนุษยภาพในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี�ยวกบัววิฒันาการที�
สาํคญัทางดา้นศลิปวทิยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง การวเิคราะหเ์หตุ
ปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะหแ์นวทางแกไ้ข  ป้องกนั
ปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื�อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื�น  และ
สงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พื�อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณศีกึษา  

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.   

 
กล ุ่มวิชาภาษา 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื?อการสื?อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication   3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

ศลิปะการใชภ้าษาไทย ทกัษะการใชภ้าษาไทยในดา้นการพดู การฟัง การอ่าน การเขยีน และการ
คดิ เพื�อการสื�อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills 
for accurate and appropriate communication. 
 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั  ๑  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level  1  3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบรบิทที�เกี�ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชวีติประจําวนั   ในลกัษณะของบูรณาการทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทั <งสี�ทกัษะ  (การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขยีน) รวมทั <งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขยีนในระดบัประโยค การฟังเพื�อจบั
ใจความสาํคญั การออกเสยีง และการพดูสื�อสารในชั <นเรยีนระดบับทสนทนา 

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.  
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๔๖  

 

 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั  ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
ALEN 104 English Level  2  3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

 คําศพัท ์สํานวน  ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั ทกัษะการสนทนา
ในกลุ่มยอ่ย ทกัษะการเขยีนในระดบัยอ่หน้า และกลยทุธใ์นการอ่าน 

Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in 
small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies. 
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั  ๓  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level  3  3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

การอ่านขอ้ความและการเขยีนทั <งระดบัประโยค  และระดบัยอ่หน้าที�เกี�ยวกบัสดัส่วน  ความถี� และ
ความน่าจะเป็น รปูร่าง การวดั การเปรยีบเทยีบและการเปรยีบต่าง  คําจาํกดัความและการจาํแนก การ
เขยีนอย่างมเีอกภาพ  การใช้คําเชื�อม การฟังเพื�อจบัใจความสําคญั การฟังเพื�อรายละเอยีดจําเฉพาะ 
และการทาํการอนุมาน 

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 ภาษาองักฤษระดบั  ๔  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level  4  3  (2-2-5) 
เงื?อนไข:  - 

การอ่านข้อความและการเขียนทั <งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที�เกี�ยวกับการบอกลําดับ
เหตุการณ์ ขั <นตอน หน้าที� จดุประสงค ์เครื�องมอื สาเหตุ ผลลพัธ ์ และเงื�อนไข การเขยีนในระดบัย่อหน้า
อย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาองักฤษเชงิวชิาการ การเขยีนเรยีงความขั <นต้น การฟังเพื�อจบัใจความ
สาํคญั การฟังเพื�อรายละเอยีดจาํเฉพาะ และการทาํการอนุมาน 

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. 
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๔๗ 

 

 

              ๑.๒) รายวิชาที?หลกัสตูรกาํหนด 
กล ุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สวศท ๑๐๕ บรูณาการสขุภาพและสิ?งแวดล้อม     ๓ (๓-๐-๖) 
ENGE 105 Integrating Health and Environment     3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

แนวคดิสาํหรบั “สุขภาพ” และ “สิ�งแวดลอ้ม” มติแิละระดบัของสุขภาพ และปัจจยัที�กําหนดสุขภาพ
และสิ�งแวดลอ้ม การปฏริปูระบบสุขภาพ   การพฒันาเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัการเสรมิสรา้งสุขภาพและ
สิ�งแวดลอ้ม  การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม     การวจิยัเชงิบรูณาการเพื�อสุขภาพ  
ตวัชี<วดัความอยูด่มีสีุข ระบบสารสนเทศเพื�อเสรมิสรา้งสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม นโยบายสุขภาพสาธารณะ 
กระบวนการเรยีนรูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชวีติ การดาํเนินชวีติเพื�อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ
พอเพยีง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม ความสมัพนัธร์ะหว่างสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มกบั
อาชพี 
 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. 
 
กล ุ่มวิชาภาษา 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
อจกษ ๓๙๑ ภาษาองักฤษเพื?อการอ่านและการเขียนงานวิจยั   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 391 English for Research Reading and Writing    3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

การบรูณาการทกัษะทางภาษาองักฤษเพื�อศกึษาโครงสรา้งของบทความวจิยั ไดแ้ก่ บทคดัยอ่ บท
นํา ระเบยีบวธิวีจิยั บทสรปุและบทอภปิรายผล รวมทั <งการเตรยีมการนําเสนอโครงงานวจิยั 

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. 

 
 
 

กล ุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
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๔๘ 

 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
สมสค ๑๓๐   หลกัเศรษฐศาสตร ์       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130 Principles of Economics      2  (2-0-4) 
เงื?อนไข:  - 

เศรษฐศาสตรม์หภาคและเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค  ปัญหาพื<นฐานทางเศรษฐกจิ หน่วยเศรษฐกจิ และ
กระแสหมนุเวยีนของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ กลไกราคา การกําหนดขึ<นเป็นราคาโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน   
ความยดืหยุน่ของอุปสงคแ์ละอุปทาน ทฤษฎพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทฤษฎพีฤตกิรรมของผูผ้ลติ    การ
ตั <งราคาและผลผลติในตลาดแบบต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาต ิการกระจายรายได้การเงนิและการธนาคาร 
ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพฒันาเศรษฐกจิ การคา้ระหว่างประเทศ ระบบ
เศรษฐกจิและเศรษฐกจิประเทศไทย 

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    จิตตปัญญาวิถี    ๒ (๑-๒-๓) 
CEGE 200  Contemplative Ways   2  (1-2-3) 
เงื?อนไข:  - 

การรวมปรชัญา  แนวคิด  เจตคติ และคุณค่าเข้ากับชีวิตประจําวนั เพื�อสร้างวิถีชีวติที�สมดุล 
กลมกลนืกบัตนเอง  ผู้อื�น  สงัคม และธรรมชาต ิ ผ่านการบูรณาการศาสตรต์ะวนัตกเขา้กบัภูมปัิญญา
ตะวนัออก  เชื�อมโยงเขา้กบัประสบการณ์จรงิ  เพื�อให้ตระหนักถงึความสุขอนัแท้จรงิของชวีติ  รวมถงึ
บทบาท  หน้าที� และความรบัผดิชอบต่อตนเอง  ผูอ้ื�น และสงัคม  

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    ความหลากหลายของภาษาและวฒันธรรมอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
LCLG 107  Language and Cultural Diversity in ASEAN  3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 
 ภาษาและวฒันธรรมประจําชาตใิน �� ประเทศสมาชกิอาเซยีนบวกสาม ไดแ้ก่ จนี อนิเดยี และ ญี�ปุ่ น 
และกลุ่มชาติพนัธุ์ในอาเซยีนที�มคีวามเชื�อมโยงกนั การเปรยีบเทียบความเหมอืนและความแตกต่างทาง
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๔๙  

 

 

วฒันธรรมในอาเซยีน ประเดน็ดา้นการสื�อสารระหว่างวฒันธรรม ภาษาองักฤษในฐานะภาษาเพื�อการทํางาน
ในประชาคมอาเซยีน 

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 คณุธรรมและจริยธรรมเพื?อการพฒันามนุษย ์    ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 392 Moral and Ethics for Human Development    1 (0-3-1) 
เงื?อนไข:  - 

นิยามของคุณธรรม ศลีธรรม และจรยิธรรม คุณธรรมและจรยิธรรมในฐานะลกู ฐานะเพื�อน ฐานะ
นกัศกึษา และฐานะพลเมอืง คุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบอาชพีดา้นการเกษตร การคา้ การทาํงาน
วจิยัดา้นการเกษตร และการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีางการเกษตร การเจรญิสตแิละสมาธใิน
ชวีติประจาํวนั การรูจ้กัตน วธิคีดิตามหลกัพุทธธรรม การพฒันาจติ พฒันาตน สู่ความเป็นบุคลากรทาง
การเกษตรที�มคีุณธรรมจรยิธรรม และกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

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. 

 
กล ุ่มวิชาสขุภาพและนันทนาการ 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วกศท xxx   กล ุ่มวิชาสขุภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)* 
SPGE xxx  xxxx         2 (1-2-3) 
  * นกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาสุขภาพและนนัทนาการตามความสนใจ 
  
                         ๒) หมวดวิชาเฉพาะ  
 ๒.๑)   กล ุ่มวิชาแกน 
กล ุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคณ ๑๑๗   คณิตศาสตร ์        ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 117 Mathematics        3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

ความรูพ้ื<นฐานทางคณติศาสตร ์ การฝึกทกัษะการคําณวน การใหเ้หตุผล การฝึกแกปั้ญหาการ
ประเมนิค่าลมิติ ภาวะต่อเนื�อง การหาอนุพนัธข์องฟังกช์นัลอการทิมึ ฟังกช์นัเลขชี<กําลงั ฟังกช์นั
ตรโีกณมติแิละฟังกช์นัผกผนั ผลต่างเชงิอนุพนัธ ์การประยกุตอ์นุพนัธ ์อนุพนัธอ์นัดบัสงูกว่าหนึ�ง การหา
อนุพนัธโ์ดยปรยิาย หลกัเกณฑโ์ลปิตาล ปรพินัธ ์ การหาปรพินัธโ์ดยการแทนค่า การหาปรพินัธโ์ดยการ
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แยกส่วน การหาปรพินัธโ์ดยเศษส่วนยอ่ย อนุพนัธย์อ่ย การแนะนําสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั การหาผล
เฉลยของสมการเชงิอนุพนัธแ์ยกกนัไดแ้ละสมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัหนึ�ง  

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 สถิติและการวางแผนการทดลองสาํหรบังานวิจยัทางการเกษตร  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 201   Statistics and Experimental Design for Agricultural Research 3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

ความรู้เบื<องต้นเกี�ยวกับสถิติ การหาค่าสถิติเบื<องต้น การประมาณค่า การทดสอบไคสแควร์  
หลกัการวจิยัและระเบยีบวธิทีี�ใชใ้นการวจิยัทางการเกษตร การทดสอบสมมุตฐิาน การสุ่มตวัอย่าง การ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี�ย การถดถอย
เชงิเสน้ตรงและสหสมัพนัธ ์การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมสําเรจ็รปูเบื<องต้น การแปลผลและ
สรปุผล 

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. 

 
กล ุ่มวิชาเคมี 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคม ๑๑๐    เคมีท ั ?วไป        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 110    General Chemistry       3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

โครงสรา้งอะตอม  พนัธะเคม ี แก๊ส ของแขง็ ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด ์ อุณหพลศาสตร์
เคม ี จลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลเคม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี ตารางธาตุปัจจบุนั 

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the 
present periodic table. 
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อจกษ ๓๐๑ เคมีวิเคราะหท์างการเกษตร      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 301 Agricultural Chemical Analysis     3  (2-3-4) 
เงื?อนไข :  วทคม ๑๑๐   เคมีท ั ?วไป 

พื<นฐานทางเคมีวิเคราะห์ หลักการใช้เครื�องมือวิเคราะห์ วิธีการดูแลรักษาเครื�องมือทาง
วทิยาศาสตร ์วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง และการเตรยีมตวัอย่างเพื�อการวเิคราะห ์หลกัการและวธิกีารวเิคราะห ์
พืช นํ<า อาหารสตัว์ ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยอินทรยี์ และ สารเคมเีกษตร การแปลความหมายและการ
ประยกุตผ์ลการวเิคราะหเ์พื�อใชใ้นการเกษตร  

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. 
 
กล ุ่มวิชาฟิสิกส ์

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
อจกษ ๒๐๒ ฟิสิกสข์ ั 3นพื3นฐานสาํหรบัวิทยาศาสตรก์ารเกษตร   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 202 Basic Physics for Agricultural Science    3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

จลศาสตร ์ แรงและสมดุล งานและพลงังาน กลศาสตร ์กลศาสตรข์องไหล ความรอ้นและอุณหพล
ศาสตร ์คลื�น ไฟฟ้าสถติ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลบั  วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหลก็และพลงังาน
แมเ่หลก็ นาโนเทคโนโลย ีและฟิสกิสนิ์วเคลยีร ์   

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. 

 
กล ุ่มวิชาชีววิทยา 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทชว ๑๒๔    ชีววิทยาทั ?วไป ๑       ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124 General Biology I       2  (2-0-4) 
เงื?อนไข:      - 

แนวคดิพื<นฐานทางชวีวทิยา คารบ์อนและความหลากหลายระดบัโมเลกุลของสิ�งมชีวีติ โครงสรา้ง
และหน้าที�ของเซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
หลกัการถ่ายทอดพนัธุกรรม พนัธุศาสตรแ์ละยนีในระดบัโมเลกุล ววิฒันาการ พนัธุศาสตรเ์ชงิประชากร 
นิเวศวทิยาและชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ์ 
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๕๒ 

 

 

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     ปฏิบตัิการหลกัชีววิทยา ๑      ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 102 Biology Laboratory I       1  (0-3-0) 
เงื?อนไข:     - 

ปฏบิตักิารการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าที�ของเซลล์ เนื<อเยื�อพชืและสตัว์ การแบ่ง
เซลล ์พนัธุศาสตรแ์ละการคดัเลอืกโดยธรรมชาต ินิเวศวทิยา และพฤตกิรรม 

Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, genetics and 
natural selection, ecology, and behavior. 
 
วทชว ๑๒๕    ชีววิทยาทั ?วไป ๒        ๓ (๓-๐-๖) 
SCBI 125 General Biology II       3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:    - 

ความหลากหลายทางชวีภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจดัหมวดหมู่
และความหลากหลายของยแูบคทเีรยี อารเ์คยี และยคูาเรยี การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิของเอม็บรโิอ การ
สรา้งอวยัวะ โครงสรา้งของรา่งกายสตัวแ์ละหน้าที� ไดแ้ก่ การไดม้าซึ�งอาหารและระบบยอ่ยอาหาร ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขบัถ่าย ระบบภูมคิุ้มกัน ภาวะธํารงดุล ฮอร์โมนและระบบ
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     ปฏิบตัิการหลกัชีววิทยา ๒      ๑ (๐-๓-๐) 
SCBI 104 Biology Laboratory II       1  (0-3-0) 
เงื?อนไข:    - 

ทกัษะการจดัหมวดหมู่ของพชืและสตัว์ ทั <งสตัว์ที�ไม่มกีระดูกสนัหลงั และที�มกีระดูกสนัหลงั การ
สรา้งเซลล์สบืพนัธุ์ ชวีวทิยาของการเจรญิ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่างกาย การ
ไหลเวยีนเลอืด 

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and 
development; nervous system and control of body function; circulatory system. 
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๕๓ 

 

 

อจกษ ๒๐๓ จลุชีววิทยาข ั 3นพื3นฐาน       ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 203  Basic Microbiology       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

ความรู้พื<นฐานทางด้านจุลชวีวทิยา จุลนิทรยี์ที�สําคญั ไวรสั แบคทเีรยี แอคติโนมยัซสี และรา 
รูปร่าง โครงสร้างและหน้าที� สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และ
อนุกรมวธิาน ปฏสิมัพนัธข์องจลุนิทรยีก์บัเจา้บา้น การควบคุม การทาํใหป้ราศจากเชื<อจลุนิทรยี ์และการ
ประยกุตใ์ชเ้ชื<อจลุนิทรยีใ์นดา้นอาหาร เทคโนโลยชีวีภาพ 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   พนัธศุาสตรข์ ั 3นพื3นฐาน       ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 204 Basic Genetics       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

องค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล ปฏกิริยิาร่วมของยนี มลัตเิพลิอลัลลี ความน่าจะเป็นและการทดสอบไคส
แควร ์ สารพนัธุกรรมและหน้าที�  การแสดงออกและการควบคุมการทํางานของยนี การกลายพนัธุ์ของ
ยนีและโครโมโซม เจเนตกิรคีอมบเินชั �น ความรูพ้ื<นฐานทางพนัธุวศิวกรรม การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม พนัธุศาสตรป์ระชากร  

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.  
  
กล ุ่มวิชาชีวเคมี 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
อจกษ ๒๐๕      ชีวเคมีข ั 3นพื3นฐาน       ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 205  Basic Biochemistry       3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

สมบตัโิครงสรา้งและหน้าที�การทํางานของคารโ์บไฮเดรต โปรตนี เอนไซมแ์ละโคเอ็นไซม ์ลปิิด 
กรดนิวคลอีกิ วติามนิและเกลอืแร่ รวมถงึเมตาบอลซิมึของสารชวีโมเลกุลต่างๆ  การสงัเคราะหด์เีอน็เอ 
อารเ์อ็นเอ และโปรตนี การควบคุมการแสดงออกของยนี หลกัการและเทคนิคทางชวีโมเลกุล ฮอรโ์มน 
การประยกุตใ์ชช้วีเคมใีนดา้นการเกษตร   
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๕๔ 

 

 

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)   กล ุ่มวิชาบงัคบั 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
อจกษ ๑๔๑   เกษตรเพื?อส ุขภาวะข ั 3นแนะนํา      ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 141    Introduction to Agriculture for Well-being     1  (1-0-2) 
เงื?อนไข:  - 

ความหมายและความสําคญัของการเกษตร การเกษตรในอดตีและปัจจุบนั ปัจจยัและทรพัยากรที�
เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยแีละสารเคมทีางการเกษตร การเกษตรเพื�อสุข
ภาวะของเกษตรกร ผู้บรโิภค และระบบนิเวศ โรคที�สมัพนัธ์กบัการเกษตร สุขภาวะในระบบเกษตร
เชงิเดี�ยว เกษตรผสมผสาน เกษตรพึ�งตน เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรยี์ ความมั �นคงและความ
ปลอดภยัด้านอาหาร มาตรฐานสนิค้าเกษตรและการรบัรอง การจดัการสนิค้าเกษตร การตรวจสอบ
ยอ้นกลบั การตรวจสอบสารพษิตกคา้ง 

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 การผลิตพืชเพื?อสขุภาวะ      ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 211     Crop Production for Well-being   3  (3-0-6) 
เงื?อนไข :  - 

แหล่งกําเนิดและการจาํแนกพชืปลกู (พชืไร ่พชืผกั ไมผ้ล ไมด้อกไมป้ระดบั พชือุตสาหกรรม และ 
พชืพลงังาน) การขยายพนัธุพ์ชื ปัจจยัที�มผีลต่อการผลติพชื การเพาะปลกูพชื การจดัการดนิ นํ<า ศตัรพูชื 
การเกบ็เกี�ยว และ การเกบ็รกัษาเพื�อความปลอดภยัของผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และระบบนิเวศน์ ตลอดจนการ
ถนอมอาหาร การแปรรปูผลผลติ 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.  



มคอ. ๒                                                                                                                                      
 

๕๕ 

 

 

อจกษ ๒๒๑ การผลิตสตัวเ์พื?อสขุภาวะ      ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 221    Livestock Production for Well-being  3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

ความสําคญั สถติแิละแนวโน้มการผลติสตัวเ์ศรษฐกจิที�สําคญัของโลกและประเทศไทย ระบบการ
ผลติ หลกัการพื<นฐานที�จาํเป็นสําหรบัการผลติสตัว ์(พนัธุ ์อาหาร การจดัการ โรคและการป้องกนั) สวสัดิ
ภาพสตัว ์การจดัการผลผลติ การจดัการของเสยีที�เกดิจากการผลติสตัว ์เทคโนโลยชีวีภาพและการใชพ้ชื
สมนุไพรในการผลติสตัว ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการผลติสตัว ์กฎหมายกบัปศุสตัว ์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?อง      ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 231 Smart Farm Technology      3  (3-0-6) 
เงื?อนไข : - 

วิวฒันาการของฟาร์มเกษตร ความสําคญัของการใช้เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
สารสนเทศ และการสื�อสารเพื�อการเกษตร เทคโนโลยต่ีางๆที�นํามาใชใ้นการจดัการฟารม์เกษตร ไดแ้ก่ 
เทคโนโลยใีนการระบุพกิดั  เทคโนโลยภีูมศิาสตรส์ารสนเทศ  เทคโนโลยกีารรบัรูร้ะยะไกล เทคโนโลยี
การรบัรูร้ะยะใกล้  การตรวจวดัและควบคุมโดยใช้เครอืข่ายเซน็เซอรแ์บบมสีายและไรส้าย เทคโนโลยี
สําหรบัตรวจวดัความอุดมสมบูรณ์ของดนิและคุณภาพของนํ<า เทคโนโลยกีารใหปุ้๋ ยและยาฆ่าแมลงตาม
สภาพความแตกต่างของพื<นที� เทคโนโลยสีาํหรบัการจดัการมาตรฐานสนิคา้เกษตร เทคโนโลยดีา้นบรรจุ
ภณัฑ์ การขนส่งสินค้าเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสําหรบัสินค้าเกษตร โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื�อนที�เพื�อการเกษตร และเทคโนโลยดีา้นการจดัการความรูท้างการเกษตรที�เหมาะกบับรบิท
ของพื<นที� เป็นตน้ 

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. 
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อจกษ ๒๓๒ อตุนิุยมวิทยาและภาวะภมูิอากาศเปลี?ยนแปลงกบัการเกษตร  ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 232    Meteorology and Climate Change on Agriculture  3  (3-0-6) 
เงื?อนไข : - 

หลกัการเบื<องต้นของอุตุนิยมวิทยา องค์ประกอบขั <นมูลฐานของลมฟ้าอากาศที�เกี�ยวข้องกับ
การเกษตร การหมนุเวยีนของชั <นบรรยากาศ เมฆ นํ<าฟ้า เครื�องมอืทางอุตุนิยมวทิยาและการประยุกต์ใช้
ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยาเพื�อการเกษตร ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแ์ละรโีมทเซนซิ�งทางอุตุนิยมวทิยา
ดา้นการเกษตร คาํจาํกดัความของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภาวะโลกรอ้น สาเหตุและดชันีชี<วดั
ของภาวะภูมอิากาศเปลี�ยนแปลง การเปลี�ยนแปลงฤดูกาล ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  แหล่งนํ<า การผลติ
พืช การปศุสัตว์ การประมง ความมั �นคงทางอาหาร และการปรับตัวของระบบการเกษตร  และ
กรณศีกึษา 

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 วิทยาศาสตรก์ารเกษตรเพื?อสขุภาวะ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 241   Agricultural Science for Well-being    3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

แนวคดิและหลกัการของสุขภาวะแบบองคร์วมทางการเกษตร หลกัการเกี�ยวกบัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีางการเกษตรเพื�อสุขภาวะ (เกษตรกร ผู้บรโิภค และระบบนิเวศ) การบาดเจบ็และโรคที�
สมัพนัธก์บัการประกอบอาชพีเกษตรกรรม สถานการณ์สุขภาพของเกษตรกรและผูบ้รโิภค สถานการณ์
ความเสื�อมโทรมของสิ�งแวดล้อมและการลดลงของความหลากหลายทางชวีภาพในระบบเกษตร การ
บรหิารจดัการทรพัยากรนํ<าและดนิเพื�อการเกษตรอย่างเหมาะสม ดชันีชี<วดัของระบบนิเวศเกษตร ขอ้
คํานึงถงึการใชว้ทิยาศาสตรท์างการเกษตรและปัจจยัการผลติดา้นต่างๆ ความสําคญัของเกษตรเพื�อสุข
ภาวะและความปลอดภยัในอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบนั องค์ประกอบและปัจจยัเชื�อมโยงระหว่าง
การเกษตรและสุขภาวะ วถิชีวีติและภมูปัิญญาทอ้งถิ�นเพื�อสุขภาพ และกรณศีกึษา  

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 
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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 ฐานทรพัยากรธรรมชาติท้องถิ?นและการจดัการล ุ่มนํ3า  ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 251    Local Natural Resources and watershed management      3 (2-3-4)  
เงื?อนไข : - 
 ความหมาย ประเภท ลกัษณะ ความสําคญัของฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�น ไดแ้ก่ ทรพัยากร
แร่และดนิ ทรพัยากรนํ<า ป่าไมแ้ละสตัวป่์า นิยามและการกําหนดขอบเขตลุ่มนํ<า บทบาทของลุ่มนํ<า การ
ประเมนิผลกระทบจากการใช้ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�นต่อสิ�งแวดลอ้ม  แนวทางการจดัการอย่าง
เหมาะสม แนวคิดและหลักการอนุรกัษ์ฐานทรพัยากรธรรมชาติท้องถิ�นอย่างยั �งยืน 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   ความอดุมสมบรูณ์ของดิน                                                     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 252    Soil Fertility     3 (2-3-4)  
เงื?อนไข : - 

ความสําคญัของทรพัยากรดิน การกําเนิดและจําแนกดินเบื<องต้น วิวฒันาการของความอุดม
สมบรูณ์ของดนิ สมบตัทิางกายภาพ เคม ีและชวีภาพของดนิ บทบาทของธาตุอาหารพชืที�จาํเป็นต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื ธรรมชาตแิละสมบตัทิางเคมขีองธาตุอาหารพชืในดนิ ความสมัพนัธร์ะหว่างดนิและ
พชื มโนทศัน์เชงิบูรณาการ และองคป์ระกอบของสุขภาวะทางดนิ การจดัการดนิแบบองค์รวม ปัจจยัที�
ควบคุมความอุดมสมบูรณ์และสุขภาวะทางดิน หลกัการตรวจประเมนิผล คุณภาพดนิ หลกัการและ
วธิกีารจดัการดนิ และการอนุรกัษ์ดนิ 

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. 
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อจกษ ๒๖๑  การส่งเสริมทางการเกษตรและการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ    ๓ (๒-๓-๔) 
         แบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน    

AMAG 261   Agricultural Extension and Participatory Action Research        3 (2-3-4) 
for Community   

เงื?อนไข : - 
หลกัการ วตัถุประสงค ์และขอบเขตของการส่งเสรมิการเกษตร บทบาท หน้าที� และคุณสมบตัขิอง

นกัส่งเสรมิการเกษตร สารสนเทศและฐานขอ้มลูการเกษตร แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยแีละเทคนิควธิกีาร
ส่งเสรมิการเกษตร หลกัการใช้เทคโนโลยกีารเกษตรที�เหมาะสมและการสื�อสารเพื�อการพฒันาการ
เกษตร การจดัการความรูเ้พื�องานส่งเสรมิการเกษตร  กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม กระบวนการ
ส่งเสรมิแบบมสี่วนร่วม ความสําคญัของการส่งเสรมิทางการเกษตรกบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วน
รว่ม หลกัการและการปฏบิตักิารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม กระบวนการในการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสี่วนรว่มและเทคนิควธิต่ีางๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การประเมนิผล การวเิคราะหข์อ้มลู การคนืขอ้มลูสู่ชุมชน
เพื�อการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา  

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 หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภมูิปัญญาท้องถิ?นและการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
 ในอนุภมูิภาคล ุ่มแม่นํ3าโขง 
AMAG 262 Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom and Agriculture   3 (3-0-6)  
 in the Mekong Subregion 
เงื?อนไข : - 

หลกัการและเนื<อหาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แนว
ทางการดําเนินชวีติตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิความตระหนัก
ในวถิีชวีติแห่งความพอเพียง ความหมายและรูปแบบของภูมปัิญญาท้องถิ�น การจดัการความรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นในมติดิา้นโครงสรา้งสงัคม ประเพณ ีระบบความเชื�อ วฒันธรรม และตํานานประจาํทอ้งถิ�น 
ภูมปัิญญาทอ้งถิ�นทางการเกษตรในมติดิา้นวทิยาศาสตร ์การใชภู้มปัิญญาทอ้งถิ�นในการประกอบอาชพี
และการดูแลสุขภาพ การนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปัิญญาท้องถิ�นไปประยุกต์ใช้ในการ
ดํารงชวีติอย่างเหมาะสมกบัสภาพสงัคมที�เปลี�ยนแปลง การเกษตรและการใชท้รพัยากรการเกษตรของ
อนุภมูภิาคลุ่มแมนํ่<าโขง 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย พมา่ ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และจนีตอนใต ้

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 
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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   กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 311     Plant Anatomy and Physiology     3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

องคป์ระกอบ ชนิด โครงสรา้ง และหน้าที�ของเซลลพ์ชื โครงสรา้ง หน้าที� และการเจรญิเตบิโตของ
เนื<อเยื�อพชืดอก )ราก ลาํตน้ ใบ ดอก และผล(  สณัฐานวทิยาของพชื สมดุลของนํ<าในพชื การเคลื�อนยา้ย
นํ<าแร่ธาตุและอาหารภายในไซเลมและโฟลเอม การสงัเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ายทอด
พลงังาน ไนโตรเจนเมแทบอลซิมึ การเจรญิเติบโตและการพฒันาของพชื คุณสมบตัิและผลของสาร
ควบคุมการเจรญิเตบิโตพชื กระบวนการออกดอก การติดผลและการเจรญิเตบิโตของผล ดชันีความ
บรบิรูณ์ การสุกแก่ การชราภาพและการรว่ง เมลด็ กระบวนการงอกและการพกัตวัของเมลด็ 

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    การอารกัขาพืช       ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 312    Plant Protection       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

ความสําคญัของการอารกัขาพชื ศตัรพูชื (วชัพชื แมลง โรคพชื และสตัว)์ ชนิด และลกัษณะการ
ทําลายของศตัรูพชืต่างๆ การแพร่ระบาดของศตัรูพชื การวนิิจฉัยและการประเมนิความเสยีหายจาก
ศตัรพูชื หลกัการควบคุมกําจดัศตัรพูชื ความสําคญัและพฒันาการของศตัรพูชืในระบบนิเวศน์ธรรมชาติ
และนิเวศน์เกษตร  ความปลอดภยัทางชวีภาพดา้นศตัรพูชื และผลกระทบที�มต่ีอเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้ม 

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. 
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อจกษ ๓๒๑ กายวิภาคและสรีรวิทยาสตัว ์      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 321 Animal Anatomy and Physiology     3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

โครงสรา้งและหน้าที�การทํางานของเซลล์ เนื<อเยื�อและอวยัวะในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูก
และข้อ ระบบกล้ามเนื<อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบทางเดนิอาหาร 
ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสบืพนัธุ ์ระบบหมุนเวยีนโลหติ ระบบหายใจ และระบบรบัความรูส้กึในปศุ
สตัว ์

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 เกษตรกลวิธานและพลงังานเพื?อการเกษตร  ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 331 Irrigation, Farm Machinery and Energy for Agricultural Farming 3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างดนิ-นํ<า-บรรยากาศ-พชื เทคโนโลยกีารตรวจวดัขอ้มูลในระบบดนิ-นํ<า-พชื
บรรยากาศ   การหาปรมิาณการใช้นํ<าของพชืและความต้องการนํ<าชลประทาน กําหนดการให้นํ<าและ
วธิกีารจดัการนํ<าสําหรบัพชื ความสมัพนัธ์ระหว่างผลผลติกบัปรมิาณนํ<าที�พชืใช้ การใช้นํ<าเพื�อให้ไดผ้ล
ผลติสงูสุด หลกัการเลอืกและออกแบบระบบชลประทานจลุภาค  การวเิคราะหใ์นเชงิเศรษฐศาสตรใ์นการ
เลอืกและออกแบบ การวางแผนการให้นํ<าและการประเมนิผล  ความรู้เบื<องต้นเกี�ยวกบัเครื�องจกัรกล
เกษตร  การบํารุงร ักษาและการจัดการเครื�องจักรกลเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้าน
เครื�องจกัรกลเกษตรอย่างเหมาะสมแหล่งพลงังานที�ใชเ้พื�อการเกษตรไดแ้ก่ พลงังานจากเชื<อเพลงิ ไฟฟ้า 
และพลงังานทางเลอืก 

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 micro-
irrigation 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 หลกัการบริหารจดัการฟารม์เกษตรและการตลาด     ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 332    Principle of Agricultural Farming Management and Marketing 3  (3-0-6) 
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เงื?อนไข :    - 
ความสําคัญและการจัดการระบบการทําฟาร์ม การจําแนกและกําหนดประเภทของฟาร์ม 

เป้าหมายการผลติ หลกัเศรษฐศาสตร์ที�นํามาใช้เพื�อจดัการฟาร์ม  ปัจจยัการผลติ  การวางแผนและ
งบประมาณฟารม์ การวเิคราะหต์้นทุนและการควบคุมการผลติ  การประเมนิความเสี�ยงจากการจดัการ  
ปัญหาในการจดัการฟาร์ม  บญัชฟีาร์ม  การตลาดและราคาผลติผลฟาร์ม กฎหมายทางการเกษตร  
มาตรฐานสนิคา้ทางการเกษตร จรยิธรรมของการทาํกจิการฟารม์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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 ฝึกงาน ๑        ๑ (๐-๖-๐) 
AMAG 371  Training I        1  (0-6-0) 
เงื?อนไข : - 

การฝึกปฏบิตังิานด้านการเกษตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั �วโมง ในหน่วยงานภาครฐั หรอื
เอกชน หรอืชุมชน เพื�อใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสสมัผสัการปฏบิตังิานจรงิในกจิกรรมทางการเกษตร เพื�อ
เรยีนรูจ้กัตนเอง และคน้หาความชอบหรอืความสนใจที�แท้จรงิของตน ทั <งการไดป้ระสบกบัสถานการณ์
จรงิ ปัญหาหรอืขอ้ขดัขอ้งบางประการ ทาํใหน้กัศกึษาไดนํ้ากลบัมาศกึษาหาคาํตอบ หรอืเพิ�มความรูแ้ละ
พฒันาทกัษะภายหลงัการฝึกปฏบิตังิาน และการนําเสนอรายงานเมื�อเสรจ็สิ<นการฝึกงาน 

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 สมัมนา ๑        ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 381    Seminar I  1  (1-0-2) 
เงื?อนไข:  - 

วธิกีารสบืค้นข้อมูล วธิกีารเขยีนโครงร่างงานวจิยั วธิกีารนําเสนอหวัข้อทางด้านวทิยาศาสตร์
การเกษตร การนําเสนอโครงร่างงานวิจยั ภายใต้การแนะนําของคณาจารย์และปราชญ์ท้องถิ�น ใน
รปูแบบของการสมัมนา 

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.  
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อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยัระดบัปริญญาตรี ๑     ๒ (๐-๖-๒) 
AMAG 382   Senior Project I                                                                                       2  (0-6-2) 
เงื?อนไข:     - 

นักศกึษาเสนอหวัขอ้งานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตรที�ตนสนใจ โดยศกึษาความเป็นไป
ไดใ้นการทาํงานวจิยัและเขยีนโครงรา่งงานวจิยัภายใตก้ารแนะนําจากคณาจารยแ์ละปราชญท์อ้งถิ�น และ
ส่งโครงรา่งงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์เมื�อสิ<นสุดภาคการศกึษา  

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 ฝึกงาน ๒        ๑ (๐-๖-๐) 
AMAG 471   Training II  1  (0-6-0) 
เงื?อนไข : อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑ 

การฝึกปฏบิตังิานด้านการเกษตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั �วโมง ในหน่วยงานภาครฐั หรอื
เอกชน หรอืชุมชน เป็นการฝึกทกัษะการทํางานทางด้านการเกษตรที�นักศกึษามคีวามสนใจ เพื�อเพิ�ม
ทกัษะและประสบการณ์สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิภายหลงัสาํเรจ็การศกึษา หรอืสามารถนําไปประยกุต์และ
แกไ้ขปัญหาทางการเกษตรได ้และการนําเสนอรายงานเมื�อเสรจ็สิ<นการฝึกงาน 

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 สมัมนา ๒        ๑ (๑-๐-๒) 
AMAG 481      Seminar II   1 (1-๐-2) 
เงื?อนไข : อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑  และ อจกษ ๓๘๒ โครงงานวิจยัระดบัปริญญาตรี ๑ 

วธิกีารเตรยีมขอ้มูล การเขยีนรายงานการวจิยั การนําเสนอผลงานวจิยัจากโครงงานวจิยัระดบั
ปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตร ภายใตก้ารแนะนําของคณาจารยแ์ละปราชญท์อ้งถิ�น  

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 โครงงานวิจยัระดบัปริญญาตรี ๒     ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 482 Senior Project II       1  (0-3-1) 
เงื?อนไข:     - 
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นักศกึษาดําเนินการวจิยัตามโครงร่างงานวจิยัที�ได้นําเสนอในวชิา  อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยั
ระดบัปรญิญาตร ี๑ และนําเสนอความกา้วหน้าของงานวจิยัต่อคณาจารยส์าขาวชิาเกษตรศาสตร ์

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 โครงงานวิจยัระดบัปริญญาตรี ๓     ๑ (๐-๓-๑) 
AMAG 483 Senior Project III       1  (0-3-1) 
เงื?อนไข:      - 

นักศกึษาดําเนินการวจิยัตามโครงร่างงานวจิยัที�ได้นําเสนอในวชิา  อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยั
ระดบัปรญิญาตร ี๑ และส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เมื�อสิ<นสุดภาคการศกึษาต่อคณาจารย์สาขาวชิา
เกษตรศาสตร ์

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)   กล ุ่มวิชาเลือก   

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
อจกษ ๓๑๓ การปรบัปรงุพนัธ ุพ์ืช       ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 313 Plant Breeding       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : อจกษ ๒๐๔ พนัธศุาสตรข์ ั 3นพื3นฐาน 

ววิฒันาการและความสําคญัของการปรบัปรุงพนัธุ์พชื แหล่งพนัธุกรรมพชื การสบืพนัธุ์ของพืช 
การผสมเกสรและการปฏสินธ ิการถ่ายทอดลกัษณะและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มต่อการแสดงออกของ
พชื วธิกีารปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ลกัษณะทางพนัธุกรรมและการวางแผนปรบัปรงุพนัธุพ์ชืผสมตวัเอง และพชื
ผสมข้าม การสร้างพนัธุ์ลูกผสม การปรบัปรุงพนัธุ์โดยวิธีการกลายพนัธุ์ การแปรปรวนของจํานวน
โครโมโซมกบัการปรบัปรุงพนัธุ ์การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรุงพนัธุ ์การจดัการพชืพนัธุ์ใหม่ 
พนัธุกรรมและวธิผีสมพนัธุพ์ชืเศรษฐกจิบางชนิด 

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 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี?ยว      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 314 Postharvest Technology      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 
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ความสาํคญัของเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยว การเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ เคม ี ชวีเคม ี และ
สรรีวทิยาของผลผลติทางการเกษตรหลงัการเกบ็เกี�ยวในไมด้อกไมป้ระดบั ผกั ผลไม ้  เครื�องเทศและ
สมนุไพร  และเมลด็ธญัพชื เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ ์การควบคุมโรคและแมลงหลงัการเกบ็เกี�ยว การเตรยีม
ผลติผล การยดือายแุละการเกบ็รกัษา การบรรจุหบีห่อ การขนส่ง ผกัและผลไมส้ดพรอ้มบรโิภค และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นในการเกบ็รกัษาผลผลติ 

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 การปรบัปรงุพนัธ ุส์ตัว ์      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 322 Animal Breeding       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

การนําหลกัพนัธุศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์ ค่าสถติเิบื<องต้นในการปรบัปรุง
พันธุ์ส ัตว์  การประเมินพันธุกรรมสัตว์  วิธีการคัดเลือกพันธุ์ส ัตว์  ระบบการผสมพันธุ์ ส ัตว์  
เทคโนโลยชีวีภาพทางการปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์ การปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์เศรษฐกจิประเภทต่างๆ หลกัการ
และเหตุผลในการผสมพนัธุส์ตัว ์ 

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 โภชนศาสตร ์พืชอาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญ้า   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 323 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management   3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

ความสําคญัของอาหาร หลกัการใหอ้าหารแก่สตัว ์การย่อย การดูดซมึ และกระบวนการเมตาโบลิ
ซมึของสารอาหารในสตัว ์การประเมนิและคุณภาพของส่วนประกอบอาหาร ความสาํคญัของการผลติพชื
อาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญา้ การจาํแนกประเภทและชนิดของพชือาหารสตัวท์ี�สาํคญั ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ วิธีการปลูกและการดูแลรกัษา การเก็บเกี�ยวผลผลติ การเก็บรกัษา การแปรรูป การ
นําไปใช้ประโยชน์ การวเิคราะห์คุณค่าทางอาหารของพชือาหารสตัว์ รูปแบบของทุ่งหญ้าอาหารสตัว์ 
การเลอืกชนิดและพนัธุพ์ชือาหารสตัวใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพของฟารม์และสตัวท์ี�เลี<ยง ความสมัพนัธข์อง
การจดัการทุ่งหญา้กบัสภาพการเจรญิเตบิโตของพชื การจดัการทุ่งหญา้สาํหรบัการเลี<ยงสตัวแ์ต่ละชนิด  

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 
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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 เกษตรกรรมทางเลือกเพื?อสขุภาวะ      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 341 Alternative Agriculture      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

คําจํากดัความ ความสําคญั แนวคดิ หลกัการ องค์ประกอบและชนิดของเกษตรกรรมทางเลอืก 
การเกษตรแบบดั <งเดมิ เกษตรธรรมชาต ิเกษตรอนิทรยี ์เกษตรยั �งยนื เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏี
ใหม ่ วนเกษตร ผลกระทบของเกษตรกรรมทางเลอืกต่อระบบนิเวศ สิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสุขภาวะ
ของมนุษย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละภูมปัิญญาท้องถิ�น หลกัการพจิารณาการออกแบบเกษตร
ทางเลอืกที�เหมาะสม รปูแบบฟารม์ตวัอยา่ง กรณศีกึษาและการศกึษาดงูานนอกสถานที� 

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 สมัมาชีพและวิถีชุมชน       ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 361 Honest Livelihood and Community Life    3  (3-0-6) 
เงื?อนไข : - 

สภาพความเป็นอยู ่วถิชีวีติชุมชน การประกอบอาชพีและเศรษฐานะของชุมชน สมัมาชพีที�ผูกพนั
และเคารพในธรรมชาติสิ�งแวดล้อม คุณความดี ศิลปวฒันธรรม ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นในวถิชีวีติ ต้นทุนทางวฒันธรรมและสงัคม อทิธพิลของวฒันธรรมในสงัคมยุคโลกาภวิตัน์ 
วฒันธรรมร่วมสมยัของชุมชน การสรา้งภูมคิุ้มกนัทางวฒันธรรม ชุมชนเขม้แขง็ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
การเรยีนรูร้ว่มกนัผ่านการปฏบิตั ิ 

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. 
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อจกษ ๓๗๒ การผลิตเหด็เศรษฐกิจและการจดัการ      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 372 Economic Mushrooms Culture and Management   3  (2-3-4) 
เงื?อนไข :          - 

ชวีวทิยาของเห็ดและการจดัแบ่งประเภทเห็ด ประโยชน์และความสําคญัของเหด็ ประวตัิความ
เป็นมาของการเพาะเหด็ เหด็ป่าและเหด็เศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัการเพาะเหด็ การทาํหวั
เชื<อเหด็ วธิกีารเพาะเลี<ยงเชื<อเหด็ ศตัรทูี�สําคญั การเกบ็รกัษา การแปรรปู การตลาดและผลติภณัฑเ์หด็ 
และการพฒันาปรบัปรงุสายพนัธุเ์หด็ 

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 หลกัศิลปะเพื?อการออกแบบภมูิทศัน์                   ๑ (๐-๓-๐) 
AMAG 373 Principle of Art for Landscape Design     1 (0-3-0) 
เงื?อนไข :         - 

บทนํา  ประวตัศิลิปะ องคป์ระกอบศลิป์   ศลิปะกบัการออกแบบจดัสวน  อุปกรณ์ในการออกแบบ
เขยีนแบบ  แสงและเงา การเขยีนภาพลายเสน้  ทฤษฎสีแีละการระบายส ี สญัลกัษณ์ในการออกแบบจดั
สวน  เสน้ระดบัและความชนั  การนําเสนองานดา้นการออกแบบจดัสวน  รปูดา้นและรปูตดั  ทศันียภาพ  
คอมพวิเตอร์ในงานออกแบบเบื<องต้น  แบบจําลองในงานออกแบบจดัสวน  การนําเสนองานที�ได้รบั
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 การออกแบบภมูิทศัน์และวสัดพุืชพรรณ    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 374 Landscape Design and Plant Materials     3  (2-3-4) 
เงื?อนไข :          อจกษ ๓๗๓ หลกัศิลปะเพื?อการออกแบบภมูิทศัน์                 

ความหมาย  ประวตั ิและรปูแบบของสวน  วสัดุพชืพรรณและการใชใ้นงาน  สิ�งก่อสรา้งและวสัดุ
ตกแต่งในสวน  งานพื<นแข็ง การสํารวจและปักผังบริเวณ หลักการออกแบบและวางผังบริเวณ    
สวนหย่อมและสวนหิน  การออกแบบนํ< าตก ลําธาร  และนํ< าพุ  การประมาณราคา  โปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นงานออกแบบภมูทิศัน์   การดแูลรกัษาสภาพภมูทิศัน์ 

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; 
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decorative and rock gardens; waterfall; stream and fountain designs; cost estimation; computer 
applications  in landscape design; landscape maintenance. 
 
อจกษ ๔๑๑ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 411 Plant Biotechnology       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

ความหมายและความสําคญัของเทคโนโลยชีวีภาพ ประโยชน์และหลกัการของการเพาะเลี<ยง
เนื<อเยื�อพชื ธาตุอาหารและอาหารเลี<ยงเนื<อเยื�อพชื พื<นฐานเกี�ยวกบัเซลลใ์นการเลี<ยงเนื<อเยื�อพชื รปูแบบ
ของการเจรญิและพฒันาของเนื<อเยื�อไปเป็นแคลลสั เอม็บรโิอและอวยัวะ อทิธพิลของสตูรอาหารและสาร
ควบคุมการเจรญิเตบิโตต่อการเพาะเลี<ยงเนื<อเยื�อพชืเพื�อการขยายพนัธุ ์ปรบัปรุงพนัธุ ์การชกันําใหเ้กดิ
การกลายพนัธุ ์การเกบ็รกัษาสายพนัธุ ์การอนุรกัษ์สายพนัธุ ์การผลติสารสําคญัจากพชื การตรวจลาย
พมิพด์เีอน็เอ การโคลนยนี เทคนิคดเีอน็เอลูกผสม การถ่ายยนีเขา้สู่พชื เทคโนโลยดีเีอน็เอเครื�องหมาย 
จรยิธรรมการวิจยั การใช้เชื<อจุลินทรยี์เพื�อป้องกันกําจดัศตัรูพชื การบําบดัสารพษิทางชวีภาพ การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพื�อการเกษตร การศกึษาดงูานนอกสถานที� 

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 การปล ูกพืชโดยไม่ใช้ดิน      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 412 Soilless Culture       3  (2-3-4) 
เงื?อนไข :          - 

ประวตัคิวามเป็นมาและววิฒันาการในการปลูกพชืในสภาพไรด้นิ คาํจาํกดัความ ประเภทของการ
ปลกูพชืไรด้นิ วสัดุปลกูพชื สตูรสารละลายธาตุอาหารพชื หลกัการและการจดัการ การปลกูในพชืผกัและ
ไมด้อกไมป้ระดบัเศรษฐกจิ 

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 เทคโนโลยีชีวภาพทางสตัว ์      ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 421 Animal Biotechnology      3   (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 
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ความสําคญัของเทคโนโลยชีวีภาพในการผลติสตัว์ อณูพนัธุศาสตรพ์ื<นฐานสําหรบัการผลติสตัว์ 
เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านอณูพนัธุศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพทางด้านการสบืพนัธุ์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยชีวีภาพในดา้นการผลติ การปรบัปรุงพนัธุ ์การสบืพนัธุ ์อาหารสตัว ์การป้องกนัและตรวจสอบ
โรค มกีารศกึษานอกสถานที� 

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    การเพาะเลี3ยงสตัวน์ํ3าและการจดัการ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 422 Aquaculture and management     3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการในการเพาะเลี<ยงสัตว์นํ< า วิธีการเพาะเลี<ยงสัตว์นํ< าที�มี
ความสําคญัทางเศรษฐกิจ วธิกีารเพาะเลี<ยงสตัว์นํ<าแบบผสมผสาน การเพาะพนัธุ์สตัว์นํ<าด้วยวธิกีาร
ต่างๆ การอนุบาลและการเลี<ยง อาหารสําหรบัสตัว์นํ<า โรคและศตัรู มาตรฐานฟารม์ การจดัการฟาร์ม
สตัวนํ์<า ระบบการจดัจาํหน่ายและการตลาด  

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 ธรุกิจการเกษตร โลจิสติกสแ์ละการจดัการสารสนเทศ   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 431 Agri-enterprises, Logistic and Information Management                   3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:  - 

ธุรกจิการเกษตร ลกัษณะ ประเภท และระบบของธุรกจิเกษตร หลกัการจดัการธุรกจิการเกษตร 
เศรษฐศาสตร์การจดัการสําหรบัผู้จดัการธุรกิจเกษตร การจดัการสินค้าคงคลงั  แนวคิดและทฤษฎี
ทางการจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทานเพื�อการประยุกต์ใช้ทางธุรกจิการเกษตร  ธุรกจิขนาดย่อม 
คุณลกัษณะและทกัษะที�จําเป็นสําหรบัการเป็นผู้ประกอบการ หลกัการจดัการสารสนเทศ การประยุกต์
หลกัการจดัการสารสนเทศกบัธุรกิจการเกษตร การจดัการความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ การ
ประกอบธุรกจิออนไลน์ จรยิธรรมของธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 Agri- enterprises; features, types and systems of agricultural business; principles of agri-
enterprises 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 
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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 วิถีอินทรียแ์ละภมูิปัญญาข้าวไทย     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 441 The Organic Way and Thai Rice Wisdom    3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

คําจํากดัความ ความสําคญั แนวคดิ และหลกัการของวถิอีนิทรยี ์ขา้วกบัวถิชีวีติและวฒันธรรม
ไทย ววิฒันาการและเครื�องมอืเครื�องใชใ้นการปลูกขา้ว ประเพณีและพธิกีรรมเกี�ยวเนื�องกบัขา้ว การทํา
นาขา้วอนิทรยี ์ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ�งแวดล้อม เศรษฐกจิ และสุขภาวะของมนุษย ์ศกัยภาพและ
สถานการณ์การผลติขา้วอนิทรยีใ์นประเทศไทย ตลาดและราคาขา้วอนิทรยี ์การจดัการหลงัการเกบ็เกี�ยว 
ระบบการตรวจสอบขา้วอนิทรยี ์งานวจิยัการพฒันาการผลติขา้วอนิทรยี ์ 

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; post-
harvest management; certification system for organic rice; research and development of organic 
rice production. 
 
อจกษ ๔๔๒ สขุภาวะในฟารม์ปศสุตัวก์บัสิ?งแวดล้อม    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 442 Livestock Health and Environment  3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:  - 

ปัจจยัสําคญัที�มอีทิธพิลต่อสุขภาพสตัว ์โรค แมลงศตัรทูี�สําคญัในสตัวเ์ศรษฐกจิ การป้องกนัและ
ควบคุมโรค ระบาดวทิยา ภูมคิุ้มกนัในสตัว์ การใช้เวชภณัฑใ์นสตัว์ เทคโนโลยชีวีภาพและการใช้พชื
สมุนไพรในฟาร์มปศุสตัว์ การจดัการฟาร์ม  หลกัสุขาภบิาลในฟาร์ม ผลกระทบจากการเลี<ยงสตัว์ใน
ระบบฟารม์ต่อสิ�งแวดลอ้ม และการจดัการของเสยีในฟารม์  

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 สารผลิตภณัฑท์ี?ใช้ทางการเกษตร         ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 443 Products for Agricultural Application    3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 
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ความสําคญัและประเภทของสารผลติภณัฑ์ที�ใช้ทางการเกษตร สารสงัเคราะห์ทางการเกษตร 
สารเคมเีกษตร ปุ๋ ยเคมสีารกําจดัแมลง สารกําจดัวชัพชื สารกําจดัโรคพชื สารควบคุมการเจรญิเตบิโต
ของพชืและสตัว ์วคัซนี เวชภณัฑท์ี�ใชใ้นปศุสตัว ์ยาปฏชิวีนะ  ประเภทของสารผลติภณัฑธ์รรมชาตจิาก
พชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์การสกดัและวเิคราะหส์ารสาํคญัจากผลติภณัฑธ์รรมชาต ิสมบตัแิละความเป็นพษิ
ของสารสงัเคราะห์ทางการเกษตร การเคลื�อนย้ายและสลายตวัของสารสงัเคราะห์ทางการเกษตรใน
สิ�งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ�งมีชีวิตนอกเป้าหมาย  การใช้สารสังเคราะห์ทางการเกษตรอย่างมี
ประสทิธภิาพและปลอดภยั 

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 อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตรพ์ื3นบ้าน    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 451       Plant Taxonomy and Ethnobotany      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข:   - 

ประวัติของอนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์พื<นบ้าน  การศึกษาอนุกรมวิธานพืช  ศัพท์
พฤกษศาสตร ์อาณาจกัรพชื ภมูศิาสตรข์องพชื หลกัในการจดัจาํแนกพชื  ระบบการจดัจาํแนกพชื ความ
ผนัแปร ววิฒันาการและการสบืเชื<อสายของพชื   ถิ�นกําเนิดของพชืวงศ์ต่างๆ การนําพชืไปใชป้ระโยชน์
ของชนกลุ่มพื<นเมอืง แนวทางของการพฒันาและการใช้ประโยชน์พฤกษศาสตรพ์ื<นบ้าน   พชืดอกบาง
วงศใ์นประเทศไทยและการใชป้ระโยชน์ 

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 การขยายพนัธ ุพ์ืชและการจดัการสถานเพาะชาํ   ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 472 Plant Propagation and Nursery Management    3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : -  
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ความสาํคญัของการขยายพนัธุพ์ชื การขยายพนัธุพ์ชืแบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ ความหมาย 
ความสาํคญัและชนิดของสถานเพาะชํา  การจดัผงับรเิวณสถานเพาะชํา  การจดัการเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม
ต่างๆ   การผลติกลา้ไม ้ การจดัการโรงเรอืน  การประกอบธุรกจิสถานเพาะชาํ  

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 การแปรรปูอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร    ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 473 Food Processing of Agricultural Products      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : -  

ความจาํเป็นในการแปรรปูและการถนอมผลติภณัฑเ์กษตร คุณลกัษณะของวตัถุดบิ การคดัเลอืก
และเตรยีมวตัถุดบิ การแปรรูปอาหารจากผลติผลเกษตรโดยใช้สารเคม ีความรอ้น ความเยน็ การฉาย
รงัสี  การทําใหเ้ขม้ขน้ การทําแหง้ การใชพ้ลงังานไมโครเวฟ การหมกัดอง และการรมควนั ปัจจยัที�มผีล
ต่อคุณภาพผลติภณัฑแ์ละการประเมนิค่าคุณภาพของผลติภณัฑโ์ดยวธิปีระสาทสมัผสั การบรรจุหบีห่อ 
บทบาทหน้าที�ของบรรจุภัณฑ์และวิธีเก็บรกัษาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุบรรจุและพื<นฐานการ
ออกแบบ ระบบการประกนัคุณภาพและหลกัเกณฑว์ธิกีารที�ดใีนการผลติ การศกึษานอกสถานที� 

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 การจดัดอกไม้และตกแต่งสถานที?เบื3องต้น        ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 474 Basic Flower Arrangement and Decoration      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข :  - 

ประวตัคิวามเป็นมา ประโยชน์และมลูค่าของไมด้อกไมป้ระดบั  ประเภทของไมด้อกไมป้ระดบัใน
การจดัดอกไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในการจดัดอกไม้  เทคนิคการรกัษาและยืดอายุไม้ดอกไม้ประดบั 
องคป์ระกอบศลิป์กบัการจดัดอกไมแ้ละการตกแต่งสถานที� รปูแบบ แนวคดิ และเทคนิคการออกแบบจดั
ดอกไมแ้ละการตกแต่งสถานที�ในโอกาสต่างๆ 

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. 
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อจกษ ๔๗๕ แมลงที?ม ีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ     ๓ (๒-๓-๔) 
AMAG 475 Economic Entomology      3  (2-3-4) 
เงื?อนไข : - 

ชวีวทิยาเบื<องต้น สณัฐานวทิยา การจดัจาํแนกแมลงที�มคีุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ 
แมลงศตัรูธรรมชาต ิแมลงผสมเกสร แมลงย่อยสลายอนิทรยีวตัถุ  และแมลงอุตสาหกรรม ที�อยู่อาศยั 
วงจรชวีติ พชือาหาร ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และผลพลอยได ้ 

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  การใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถิติเพื?องานวิจยั   ๓ (๓-๐-๖) 
AMAG 484 Statistical Packages in Research      3  (3-0-6) 
เงื?อนไข:    - 
 ความสาํคญัของการใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติเิพื�องานวจิยั การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติิ
ที�สําคญั การป้อนและการจดัการขอ้มูล การวเิคราะห์และการแปลผล การนําเสนอขอ้มูล การเลอืกใช้
เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูที�เหมาะสม 
 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 หวัข้อคดัสรรด้านวิทยาศาสตรก์ารเกษตรเพื?อสขุภาวะ       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?อนไข :  - 

หวัขอ้งานวจิยัและความรูท้ี�น่าสนใจทางด้านวทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อให้ทนัต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั โดยเชญิอาจารยพ์เิศษจากหน่วยงานทั <งภาครฐัและเอกชนมาบรรยาย ปรบัเปลี�ยนหวัขอ้ในแต่
ละปีตามความเหมาะสม 

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. 
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ภาคผนวก ข.  
 
 

แผนที?แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนร ู ้
จากหลกัสตูรสู่รายวิชา



มคอ. ๒ 

 
 

การกาํหนดความรบัผิดชอบหลกั/รองจะต้องพิจารณาเพิ?มเติมแผนที?แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร ู้จากหลกัส ูตร             
ส ู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวิชาศึกษาทั ?วไป 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั �วไปเพื�อการพฒันามนุษย ์ � � � �  �    � � � � � �  � � � 

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื�อการพฒันามนุษย ์ � �  �  �    � �  � � �     

มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพื�อการพฒันามนุษย ์ � �  �  � �   � � � � � �   � � 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพื�อการสื�อสาร � �  �  �   � � � � � �    � � 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑ � �    �   � � �  �     � � 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ � �    �   � � �  �     � � 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ � �    �   � � �  �     � � 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ � �    �   � � �  �     � � 

สวศท ๑๐๕ บรูณาการสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม      � � �  � �      � �  
อจกษ ๓๙๑ ภาษาองักฤษเพื�อการอ่านและการเขยีนงานวจิยั      �            �  
สมสค ๑๓๐ หลกัเศรษฐศาสตร ์ � �  �  �        �    � � 

จศศท ๒๐๐ จติตปัญญาวถิ ี    �  �     �   � �   � � 

วภภษ ๑๐๗ ความหลากหลายของภาษาและวฒันธรรมอาเซยีน � � � �  �    � �  �     �  
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รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจรยิธรรมเพื�อการพฒันามนุษย ์ � � � � � �       � � �     
วกศท xxx   กลุ่มวชิาสุขภาพและนนัทนาการ      �    �          
หมวดวิชาเฉพาะ/ กล ุ่มวิชาแกน 
วทคม ๑๑๐  เคมทีั �วไป � �  �  �    �    �      
วทคณ ๑๑๗  คณติศาสตร ์      �    �       �   
วทชว ๑๐๒  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ � �  �  �    � �  �    �  � 
วทชว ๑๐๔  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ � �  �  �    � �  �    �  � 
วทชว ๑๒๔  ชวีวทิยาทั �วไป ๑ � �  �  �    � �  � �    � � 

วทชว ๑๒๕  ชวีวทิยาทั �วไป ๒ � �  �  �    � �  � �    � � 

อจกษ ๒๐๑  สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบังานวจิยัทาง  
 การเกษตร      � �          �   

อจกษ ๒๐๒  ฟิสกิสข์ ั <นพื<นฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรก์ารเกษตร      �              
อจกษ ๒๐๓  จุลชวีวทิยาขั <นพื<นฐาน      �   �           
อจกษ ๒๐๔  พนัธุศาสตรข์ ั <นพื<นฐาน      �   �        �   
อจกษ ๒๐๕  ชวีเคมขี ั <นพื<นฐาน      �              
อจกษ ๓๐๑  เคมวีเิคราะหท์างการเกษตร  �  �  �   �     �   �   

หมวดวิชาเฉพาะ/ กล ุ่มวิชาบงัคบั 
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รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

อจกษ ๑๔๑ เกษตรเพื�อสุขภาวะขั <นแนะนํา      �  �            
อจกษ ๒๑๑ การผลติพชืเพื�อสุขภาวะ       �  �      �      
อจกษ ๒๒๑ การผลติสตัวเ์พื�อสุขภาวะ       �              
อจกษ ๒๓๑ เทคโนโลยเีกษตรปราดเปรื�อง �     �              
อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวทิยาและภาวะภมูอิากาศเปลี�ยนแปลงกบั 

  การเกษตร 
     �           �  � 

อจกษ ๒๔๑ วทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสขุภาวะ    �  �   �     �      
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�นและการจดัการลุ่มนํ<า    �  �   � �    �   �   

อจกษ ๒๕๒ ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ                                              �  �   �     �   �   

อจกษ ๒๖๑  การส่งเสรมิทางการเกษตรและการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร    
 แบบมสี่วนร่วมสูชุ่มชน     � �   �         � � 

อจกษ ๒๖๒ หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปิัญญาทอ้งถิ�น  
 และการเกษตรในอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ํ<าโขง 

    � �  �            

อจกษ ๓๑๑ กายวภิาคและสรรีวทิยาพชื      �   �           

อจกษ ๓๑๒ การอารกัขาพชื    �  �        �      

อจกษ ๓๒๑ กายวภิาคและสรรีวทิยาสตัว ์      �   �           
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รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

อจกษ ๓๓๑  ระบบชลประทาน เกษตรกลวธิานและพลงังานเพื�อ
การเกษตร   

     �   � �          

อจกษ ๓๓๒  หลกัการบรหิารจดัการฟารม์เกษตรและการตลาด      �    �          

อจกษ ๓๗๑  ฝึกงาน ๑  � �  �     �    � �    �  

อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑ �  �   �   �         � � 

อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๑ �  � �  � �  � � �   �   � � � 

อจกษ ๔๗๑ ฝึกงาน ๒  � �  �     �    � �  �  �  

อจกษ ๔๘๑  สมัมนา ๒ � �    �   �         � � 

อจกษ ๔๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๒ �  � �  � �  � � �   �   � � � 

อจกษ ๔๘๓ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๓ �  � �  � �  � � �   �   � � � 

หมวดวิชาเฉพาะ/ กล ุ่มวิชาเล ือก 

อจกษ ๓๑๓  การปรบัปรุงพนัธุพ์ชื       �   �           

อจกษ ๓๑๔  เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยว       �   �           
อจกษ ๓๒๒  การปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์       �   �        �   
อจกษ ๓๒๓  โภชนศาสตร ์พชือาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญา้      �   �        �   
อจกษ ๓๔๑ เกษตรกรรมทางเลอืกเพื�อสุขภาวะ      �        �      
อจกษ ๓๖๑  สมัมาชพีและวถิชีุมชน      � �  �            
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รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

อจกษ ๓๗๒  การผลติเหด็เศรษฐกจิและการจดัการ      �   �     �      
อจกษ ๓๗๓  หลกัศลิปะเพื�อการออกแบบภมูทิศัน์            �           
อจกษ ๓๗๔  การออกแบบภมูทิศัน์และวสัดุพชืพรรณ       �   � �          
อจกษ ๔๑๑   เทคโนโลยชีวีภาพทางพชื      �   �           
อจกษ ๔๑๒  การปลกูพชืโดยไมใ่ชด้นิ      �   �     �      
อจกษ ๔๒๑ เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัว ์  �    �   �           
อจกษ ๔๒๒ การเพาะเลี<ยงสตัวน์ํ<าและการจดัการ       �   �           
อจกษ ๔๓๑ ธุรกจิการเกษตร โลจสิตกิส ์และการจดัการสารสนเทศ      �              � 
อจกษ ๔๔๑ วถิอีนิทรยีแ์ละภมูปิัญญาขา้วไทย   �   � �           �   
อจกษ ๔๔๒ สุขภาวะในฟารม์ปศุสตัวก์บัสิ�งแวดลอ้ม �     �  �      �      
อจกษ ๔๔๓ สารผลติภณัฑท์ี�ใชท้างการเกษตร  �    �           �   
อจกษ ๔๕๑  อนุกรมวธิานพชืและพฤกษศาสตรพ์ื<นบา้น       �   �  �         
อจกษ ๔๗๒ การขยายพนัธุพ์ชืและการจดัการเรอืนเพาะชาํ      �   � �          
อจกษ ๔๗๓ การแปรรปูอาหารจากผลติผลทางการเกษตร      �   �           
อจกษ ๔๗๔ การจดัดอกไมแ้ละตกแต่งสถานที�เบื<องตน้          �   �           
อจกษ ๔๗๕ แมลงที�มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิ       �   �           
อจกษ ๔๘๔ การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติเิพื�องานวจิยั      �   �        �   
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๗๙  

 

 

รายวิชา 
คณุธรรม จริยธรรม ความร ู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สมัพนัธ ์ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ

ระหว่างบคุคลและความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตวัเลข การ
สื?อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง
ตวัเลข การ

สื?อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

�   ความรบัผิดชอบหลกั      ความรบัผิดชอบรอง 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

อจกษ ๔๘๕ หวัขอ้คดัสรรดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ      �     �         

หมายเหต ุ 

๑. ความหมายมาตรฐานผลการเรียนร ู้แต่ละด้านของรายวิชาที?ม ีรหสันอกเหนือจาก อจกษ xxx สามารถดรูายละเอียดจาก มคอ.๓ ของแต่ละ

รายวิชา 

๒. ความหมายมาตรฐานผลการเรียนร ู้แต่ละด้านของรายวิชาที?ม ีรหสั อจกษ xxx ที?รบัผิดชอบโดยโครงการจดัต ั 3งวิทยาเขตอาํนาจเจริญ มี

ดงันี3  

๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

๑) ยดึมั �นในคุณธรรม จรยิธรรม ความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

๒) มวีนิยั เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

๓) เคารพศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยแ์ละเคารพสทิธิ �ของผูอ้ื�น 

๔) ตระหนกัในบทบาทและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที� 

๕) มจีติสาธารณะและสํานึกรกับา้นเกดิ 
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๘๐ 

 

 

๒. ด้านความร ู้ 

๑) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเชงิทฤษฏแีละหลกัการที�สาํคญั พรอ้มทั <งความรูท้ี�เป็นปัจจบุนั 

๒) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในกระบวนการศกึษา คน้ควา้ และวจิยั 

๓) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเชงิสุขภาวะและบรบิททอ้งถิ�น 

๔) มทีกัษะและความรูท้ี�เกดิจากการปฏบิตัจิรงิ 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 

๑) สามารถบูรณาการองคค์วามรูเ้พื�อสรา้งสรรคแ์ละ/หรอืแกไ้ขปัญหาได ้

๒) สามารถคดิอย่างเป็นระบบและมวีจิารญาณ 

๓) สามารถแสวงหาความรูเ้พิ�มเตมิและมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

๑) เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื�อสารและสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดใีนบทบาทของผูน้ําและผูต้ามได ้

๒) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

๓) มมีารยาททางสงัคมที�ด ีมคีวามคดิเชงิบวกและมวีุฒภิาวะทางอารมณ์ 

๔) มคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้สถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร 

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื?อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สามารถใชเ้ทคนิคทางการคาํนวณหรอืการประยกุตใ์ชท้างสถติใินการประมวลผลขอ้มลูทั <งในเชงิคุณภาพและปรมิาณ 

๒) สามารถสื�อสาร ทั <ง การพดู การฟัง และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยรปูแบบและเทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
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ตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรียนร ู้ของหลกัสตูรฯกบั Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล (MAHIDOL) 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 

๑. ด้านคณุธรรม จริยธรรม        
๑) ยดึมั �นในคุณธรรม จรยิธรรม ความซื�อสตัยส์ุจรติ มจีรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชพี 

       

๒) มวีนิยั เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม        
๓) เคารพศกัดิ �ศรขีองความเป็นมนุษยแ์ละเคารพสทิธิ �ของผูอ้ื�น        
๔) ตระหนกัในบทบาทและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที�        
๕) มจีติสาธารณะและสํานึกรกับา้นเกดิ        

๒. ด้านความร ู้        
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๘๒ 

 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 
๑) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเชงิทฤษฏแีละหลกัการที�สาํคญัในศาสตรท์ี�ศกึษาพรอ้มทั <ง
ความรูท้ี�เป็นปัจจบุนั 

       

๒) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในกระบวนการศกึษา คน้ควา้ และวจิยั        
๓) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเชงิสุขภาวะและบรบิททอ้งถิ�น        
๔) มทีกัษะและความรูท้ี�เกดิจากการปฏบิตัจิรงิ        

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา        
๑) สามารถบูรณาการองคค์วามรูเ้พื�อสรา้งสรรคแ์ละ/หรอืแกไ้ขปัญหาได ้        
๒) สามารถคดิอย่างเป็นระบบและมวีจิารญาณ        
๓) สามารถแสวงหาความรูเ้พิ�มเตมิและมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ        

 
 
 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 

๔. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ        
๑) เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสื�อสารและสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดใีน
บทบาทของผูน้ําและผูต้ามได ้

       

๒) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม        
๓) มมีารยาททางสงัคมที�ด ีมคีวามคดิเชงิบวกและมวีุฒภิาวะทางอารมณ์        
๔) มคีวามสามารถในการปรบัตวัเขา้สถานการณ์และวฒันธรรมองคก์ร        
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๘๓ 

 

 

ผลการเรียนร ู้ตามกรอบมาตรฐาน 
Core value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

M A H I D O L 

๕. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื?อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
๑) สามารถใชเ้ทคนิคทางการคาํนวณหรอืการประยกุตใ์ชท้างสถติใินการประมวลผลขอ้มลู
ทั <งในเชงิคุณภาพและปรมิาณ 

       

๒) สามารถสื�อสาร ทั <ง การพดู การฟัง และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยรปูแบบและ 
    เทคโนโลยทีี�เหมาะสม 

       

๓) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง และเหมาะสม        
ความหมายของอกัษรยอ่ 

M = Mastery (เป็นนายแหง่ตน)    A = Altruism (มุ่งผลเพื�อผูอ้ื�น)   
H = Harmony (กลมกลนืกบัสรรพสิ�ง)     I  = Integrity (มั �นคงยิ�งในคุณธรรม)   
D = Determination (แน่วแน่ทาํกลา้ตดัสนิใจ) O = Originality (สรา้งสรรคส์ิ�งใหม่) 
L = Leadership (ใฝ่ใจเป็นผูน้ํา)
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ภาคผนวก ค. 

 
 

รายละเอียดอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
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ชื?อ นายวิทยา แก้วศรี 
คณุวฒุิ 
วท.ด. (พชืสวน) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  
สงักดั 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
ความเชี?ยวชาญ/งานวิจยัที?สนใจ 

- ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชื  
- การออกแบบจดัสวนและการประยกุตใ์ชพ้ชืทอ้งถิ�นในงานออกแบบจดัสวน 
- พฤกษศาสตรพ์ื<นบา้นและภมูปัิญญาไทยทางการเกษตร 
 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวจิยัที�ตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ
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. 
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๘๖ 

 

 

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). 

 
ผลงานวจิยัที�ตพีมิพภ์ายในประเทศ 
๑. วิทยา แก้วศรี และธีรพงษ์ เที�ยงสมพงษ์. พฤกษศาสตร์พื<นบ้าน บริเวณโครงการจัดตั <ง

มหาวทิยาลยั มหดิล วทิยาเขตอํานาจเจรญิ  จงัหวดัอํานาจเจรญิ.  วทิย.กษ. ๔๒ ๓/๑ (พเิศษ): 
๕๘๗-๕๙๐ (๒๕๕๔). 

 
การนําเสนอผลงานดว้ยการพดู  

๑. Kaewsri, W.  2009.  A Progress of Genus Amomum Roxb.(Zingiberaceae)  in Thailand.  
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden,  Xizhongbanna, China.  

 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี (หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘)   
กลุ่มวชิาแกน 

อจกษ ๒๐๒ ฟิสกิสข์ ั <นพื<นฐานสําหรบัวทิยาศาสตรก์ารเกษตร   ๓ (๓-๐-๖) 
กลุ่มวชิาบงัคบั 

อจกษ ๓๓๑ ระบบชลประทาน เกษตรกลวธิานและพลงังานเพื�อการเกษตร  ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๓๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๑      ๒ (๐-๖-๒) 
อจกษ ๔๘๒ โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๒      ๑ (๐-๓-๑) 
อจกษ ๔๘๓  โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ี๓     ๑ (๐-๓-๑) 
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ชื?อ นางสาวหนึ?งฤทยั พรหมวาที 
คณุวฒุิ 
ปร.ด. (สตัวศาสตร)์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

สงักดั 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ความเชี?ยวชาญ/งานวิจยัที?สนใจ 
การปรบัปรงุพนัธุส์ตัว ์ เทคโนโลยดีเีอน็เอ การคดัเลอืกและปรบัปรงุพนัธุส์ตัวจ์ากเครื�องหมาย

พนัธุกรรม  
 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวจิยัที�ตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ

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)  :  4332-
4341. 
 

 ผลงานวจิยัที�ตพีมิพภ์ายในประเทศ 
๑. หนึ�งฤทยั พรหมวาท,ี มนต์ชยั ดวงจนิดา, วุฒไิกร บุญคุ้ม และบญัญตั ิเหล่าไพบูลย.์ ๒๕๕๔. 

ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายพันธุ์ (SNPs) ของยีน GHSR, IGFI, cGH และ IGFBP2 ต่อ
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตในไก่พื<นเมอืงไทย (ชแีละประดู่หางดาํ). แก่นเกษตร. ๓๙: ๒๖๑-๒๗๐.   

๒. หนึ�งฤทยั พรหมวาท,ี มนต์ชยั ดวงจนิดา, วุฒไิกร บุญคุ้ม,  เทวนิทร ์วงษ์พระลบั และบญัญตั ิ
เหล่าไพบูลย.์ ๒๕๕๕. การประมาณค่าพารามเิตอรท์างพนัธุกรรมของลกัษณะการเจรญิเติบโต 
ในไก่ลกูผสมพื<นเมอืงไทยสายพนัธุส์งัเคราะห.์ แก่นเกษตร. ๔๐: ๓๙๕-๓๙๙. 
 

 การนําเสนอผลงานดว้ยการพดู 
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-44-
47 in Proc. The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC. August 
23-27, 2010 
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๒. หนึ�งฤทยั พรหมวาท,ี มนต์ชยั ดวงจนิดา, วุฒไิกร บุญคุ้ม,  เทวนิทร ์วงษ์พระลบั และบญัญตั ิ
เหล่าไพบูลย.์ ๒๕๕๕. การประมาณค่าพารามเิตอรท์างพนัธุกรรมของลกัษณะการเจรญิเติบโต 
ในไก่ลกูผสมพื<นเมอืงไทยสายพนัธุส์งัเคราะห.์ แก่นเกษตร. ๔๐: ๓๙๕-๓๙๙. 

๓. หนึ�งฤทยั พรหมวาที, สมชยั สวาสดิพนัธ์, มนต์ชยั ดวงจนิดา และเกรยีงไกร โชประการ. 
๒๕๕๑. ระดบัแอนตบิอดทีี�ตอบสนองต่อวคัซนีป้องกนัโรคนิวคาสเซลิในไก่พื<นเมอืงไทยพนัธุ์ช.ี 
ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจ ัย ครั <งที� ๒ วันที� ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

 
ภาระงานสอน ระดบัปริญญาตรี (หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
หมวดวชิาศกึษาทั �วไป : รายวชิาที�หลกัสตูรกําหนด : กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

อจกษ ๓๙๒ คุณธรรมและจรยิธรรมเพื�อการพฒันามนุษย ์   ๑ (๐-๓-๑) 
กลุ่มวชิาแกน 

อจกษ ๒๐๑ สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบังานวจิยัทางการเกษตร  ๓ (๓-๐-๖) 
อจกษ ๒๐๔ พนัธุศาสตรข์ ั <นพื<นฐาน       ๓ (๒-๓-๔) 

กลุ่มวชิาบงัคบั 
อจกษ ๒๒๑ การผลติสตัวเ์พื�อสุขภาวะ     ๓ (๓-๐-๖) 
อจกษ ๓๒๑ กายวภิาคและสรรีวทิยาสตัว ์     ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๓๘๑ สมัมนา ๑        ๑ (๑-๐-๒) 
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ชื?อ นางสาวมะลิวลัย ์แซ่อ ุ้ย 
คณุวฒุิ 
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
สงักดั 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ความเชี?ยวชาญ/งานวิจยัที?สนใจ 
 ปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษศาสตร ์จลุชวีวทิยาทางดนิ  เทคโนโลยชีวีภาพทางพชื 
 
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวจิยัที�ตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ
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. 

 
การนําเสนอผลงานดว้ยการพดู 
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, 28-
29, 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. 
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๙๐ 

 

 

การนําเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร ์
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 ระดบัปริญญาตรี (หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ปี
การศึกษา ๒๕๕๘) 
กลุ่มวชิาแกน 

อจกษ ๓๐๑  เคมวีเิคราะหท์างการเกษตร     ๓ (๒-๓-๔) 
กลุ่มวชิาบงัคบั 

อจกษ ๒๓๒ อุตุนิยมวทิยาและภาวะภมูอิากาศเปลี�ยนแปลงกบัการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 
อจกษ ๒๔๑ วทิยาศาสตรก์ารเกษตรเพื�อสุขภาวะ    ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๒๕๑ ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิอ้งถิ�นและการจดัการลุ่มนํ<า  ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๒๕๒     ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ                                                 ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๔๘๑ สมัมนา ๒       ๑ (๑-๐-๒) 
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ชื?อ นางสาวสทิุน กนัยะมี 
คณุวฒุิ 
วท.ด. (เกษตรเขตรอ้น) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.บ. (พฤกษศาสตร)์  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

สงักดั 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ความเชี?ยวชาญ/งานวิจยัที?สนใจ 
สรรีวทิยา ชวีเคม ีและเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี�ยวของพชืสวน 
 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 
    ผลงานวจิยัที�ตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ

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. 

 
    การนําเสนอผลงานดว้ยการพดู 

๑. สุทนิ กนัยะม ี และจรงิแท ้ ศริพิานิช. ความสมัพนัธร์ะหว่างอาการสะทา้นหนาวกบัปรมิาณแอนติ
ออกซแิดนทแ์ละไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดใ์นผลมะมว่งสามพนัธุ.์ การประชุมวชิาการพชืสวน
แห่งชาต ิครั <งที� ๔. ๔-๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมเจบหีาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา. 

๒. สุทนิ กนัยะม,ี วชริญา อิ�มสบาย และสายชล เกตุษา. การแสดงออกของยนีที�ควบคุมการสรา้ง
โปรตนี expansins และเอนไซมท์ี�ยอ่ยสลายผนงัเซลล ์ ในระหว่างกระบวนการเจรญิเตบิโตและ
การอ่อนนุ่มของผลละมดุ. การประชุมวชิาการพชืสวนแห่งชาตคิรั <งที� ๗ “พชืสวนไทยใตร้ม่พระ
บารม”ี ๒๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมอมรนิทรล์ากูน จงัหวดัพษิณุโลก. 

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. 
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    การนําเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร ์
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 ระดบัปริญญาตรี (หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
กลุ่มวชิาแกน 

อจกษ ๒๐๓     จลุชวีวทิยาขั <นพื<นฐาน      ๓ (๒-๓-๔) 
กลุ่มวชิาบงัคบั 

อจกษ ๑๔๑     เกษตรเพื�อสุขภาวะขั <นแนะนํา     ๑ (๑-๐-๒) 
อจกษ ๒๖๑ การส่งเสรมิทางการเกษตรและการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

                       แบบมสี่วนรว่มสู่ชุมชน      ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๒๖๒     หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น 

             และการเกษตรในอนุภูมภิาคลุ่มแมนํ่<าโขง    ๓ (๓-๐-๖) 
อจกษ ๓๑๑     กายวภิาคและสรรีวทิยาพชื     ๓ (๒-๓-๔) 
อจกษ ๓๗๑ ฝึกงาน ๑       ๑ (๐-๖-๐) 
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ชื?อ นายศภุณัฏฐ ์  กาญจนวฒันาวงศ ์
คณุวฒุิ 
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   มหาวทิยาลยัมหดิล  พ .ศ.  ๒๕๕๗ 
วท.ม. )เกษตรศาสตร์(      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
วท.บ. )เกษตรศาสตร์(        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ .ศ.  ๒๕๔๕ 
 
สงักดั 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
โครงการจดัตั <งวทิยาเขตอํานาจเจรญิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ความเชี?ยวชาญ/งานวิจยัที?สนใจ 
อณูพนัธุศาสตรแ์ละจโีนมกิส์พชื การเพาะเลี<ยงเนื<อเยื�อพชื เทคโนโลยชีวีภาพเพื�อการปรบัปรุง

พนัธุพ์ชื เทคโนโลยกีารผลติพชืสวน เทคโนโลยกีารผลติเหด็ที�มมีลูค่าสงู การออกแบบและจดัดอกไม ้ 
 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานวจิยัที�ตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ
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 
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