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สาํนกัวิชาสหวทิยาการ 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑ 
 



มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี
หลกัสตูรปรบัปรงุ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 



  

 

สารบญั 
 

เรือ่ง  หนา

หมวดที ่
๑. 

ขอมูลทัว่ไป ๑

หมวดที ่
๒. 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗

หมวดที ่
๓. 

ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของ
หลักสูตร 

๑๐

หมวดที ่
๔. 

ผลลัพทการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล 

๙๒

หมวดที ่
๕. 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ๙๗

หมวดที ่
๖. 

การพฒันาคณาจารย ๙๙

หมวดที ่
๗. 

การประกนัคุณภาพหลักสูตร ๑๐๐

หมวดที ่
๘. 

การประเมินและการปรับปรงุดําเนินการของหลักสูตร ๑๐๔

ภาคผนวก 
๑ 

แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) ๑๐๗

ภาคผนวก 
๒ 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลกัสูตร และผลลพัธการเรยีนรู
ยอย  
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

๑๑๔

ภาคผนวก 
๓ 

ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทยีบระหวางผลลพัธการ
เรียนรูระดับหลกัสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑๑๙

ภาคผนวก แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบผลลัพธการเรียนรู ๑๒๒



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑ 
 



๔ ระดับหลกัสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) 

ภาคผนวก 
๕ 

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรการเกษตร  
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒๙

ภาคผนวก 
๖ 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยพเิศษ 

๑๔๗

ภาคผนวก 
๗ 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๘๔

ภาคผนวก 
๘ 

คําส่ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบ
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรของสวนงาน 

๑๙๗

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 
 

หลกัสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขา/สาขาวชิา วทิยาศาสตรการเกษตร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

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

ชือ่สถาบนั   มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  สํานักวิชาสหวทิยาการ 

 
หมวดที่ ๑.  ขอมลูทัว่ไป 

๑.   รหสัและชือ่หลกัสตูร  
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๒ 
 



       ภาษาไทย              :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการเกษตร 
       ภาษาอังกฤษ          :            Bachelor of Science Program in 
Agricultural Science 
 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย        ช่ือเต็ม  :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   
                  ช่ือยอ   :      วท.บ. (วิทยาศาสตรการเกษตร) 
     ภ าษ าอังกฤษ     ช่ื อ เต็ ม   :      Bachelor of Science (Agricultural 
Science) 
                  ช่ือยอ   :      B.Sc. (Agricultural Science) 

  
๓.   วชิาเอก  
      ไมมี 
๔.   จาํนวนหนวยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร  ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกติ 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รปูแบบ เปนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี (๔ ป) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒   ประเภทของหลกัสตูร    ปริญญาตรีทางวชิาการ   
๕.๓   ภาษาทีใ่ช  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
๕.๔   การรบัเขาศกึษา  
        รับผูสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ทั้งนักเรียนไทยหรือตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี โดย
ใช ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บ ก ารคั ด เลื อ ก ผู เข า ศึ ก ษ าข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๕.๕   ความรวมมอืกบัสถาบนัอืน่  



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๓ 
 



เปนหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร สํานักวิชาสหวิทยาการ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ในเรื่องความรูพิเศษเฉพาะดานโดยรวมมือระหวางอาจารยผูสอนในบาง
รายวิชากับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีการสงนักศึกษาแลกเปล่ียนกับสถาบันการศึกษาที่ตางประเทศ
ที่มีความตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล หรือวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๕.๖   การใหปรญิญาแกผูสาํเรจ็การศกึษา    

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ช่ือปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร 
๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖.๒ เร่ิมใชในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 
๖.๓ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
      เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖.๔ คณ ะกรรมการพิจารณ ากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญ ญ าตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาหลักสูตรน้ี 
      ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
๖.๕ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาหลักสูตรน้ี ใน
การประชุมครั้งที่................  
      เม่ือวันที่.......... 
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาหลักสูตรน้ี ในการประชุมครั้งที่
................  
      เม่ือวันที่........... 

๗.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
ในปการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๒ ป) 
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๔ 
 



๘.   อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพในสายงานตางๆ ที่สําคัญของทุกองคกร ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ในตําแหนงตางๆ ดังน้ี  
๑. ผูปฏิบัติงาน/เจาหนาที่/ผูควบคุมงานดานการเกษตรและวิทยาศาสตร

การเกษตร 
๒. นักวิชาการ เชน นักวิชาการเกษตร นักสงเสริมการเกษตร นักวิจัย 
๓. ผูประกอบการธุรกิจดานการเกษตร  
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนเม่ือไดรับใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยไมตองเรียนเพิ่มเติม เชน ครู 
 
 
 

 ๙.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ป  

      ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ตาํแหนง

ทาง
วชิาการ

คณุวฒุิ (สาขา)/
สถาบนั/ 
ปทีส่าํเรจ็
การศกึษา

ผลงานทางวชิาการ
ลาสดุในรอบ ๕ ป 

๑ นางสาวประภา
พรรณ  ซอหะซัน  
เลขประจําตัว
ประชาชน   
๓-๒๑๐๑-๐๐๓๗
X-XX-X 
 

- ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๕๔            
วท.บ.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๔๖ 

ประภาพรรณ ซอ
หะซัน. ๒๕๖๐. ผลของ
การใชขี้เลื่อยกฤษณา
เปนวัสดุเพาะเห็ดตอการ
เจริญของเสนใยและ
ลักษณะของดอกเห็ด. 
ใน การประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 
๘ “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากลนมีให
เห็น”; โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
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๕ 
 



เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ. หนา 
๒๓๘-๒๔๖.  
ISBN 978-974-9958-
84-1 

๒ นายถาวร  วินิจ
สานันท 
เล ข ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน   
๓-๗๑๐๙-๙๐๐๑
X-XX-X 

รศ. Certificate of 
Agricultural 
Biotechnology, 
๒๕๓๕ 
Ph.D. (Botany), 
๒๕๓๐ 
วท.ม. 
(เกษตรศาสตร), 
๒๕๑๗ 
วท.บ.
(เกษตรศาสตร), 
๒๕๑๓ 

จารุวรรณ ฤทธิ์เดช, 
ไอยรดา จันทรโสม, 
ถาวร วนิจิสานนัท, หนึ่ง
ฤทัย ธาราวัชรศาสตร, 
ประภาพรรณ ซอหะซัน. 
2558. การศึกษาสูตร
อาหารท่ีเหมาะสมตอ
การเจริญของเสนใย
เห็ดถั่งเชาสีทอง. 
วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 46 (3)(พิเศษ): 
701-704. 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวชนาณัฐ  
แกวมณ ี           
เลขประจําตัว
ประชาชน   
๓-๓๐๙๙-๐๐๕๙
X-XX-X 
 

- ปร.ด.(กีฏวิทยา), 
๒๕๕๗ 
วท.ม. (กีฏวิทยา), 
๒๕๕๐             
วท.บ.
(เกษตรศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับ
สอง, ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 

Kaewmanee, C., C. 
Chaiyaporn, and J. 
Wangkeeree. 2018. 
Life table of 
leafhopper 
Matsumuratettix 
hiroglyphicus and its 
control by 
entomopathogenic 
fungi. Proceeding of 
6th IAPSIT 
International Sugar 
Conference, 6-9 
March 2018, 
Charoen Hotel, Udon 
Thani, Thailand. pp. 
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๖ 
 



 234-237. 

ที ่ ชือ่-นามสกลุ 
ตาํแหนง

ทาง
วชิาการ

คณุวฒุ ิ(สาขา)/
สถาบนั/ 
ปทีส่าํเรจ็
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๗ 
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๒๕๔๕ 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
       ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ๑๐.๓ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
การเกษตร สําหรับการศึกษาดูงาน ฝกงาน  
          และสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑๑.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร  

 ๑๑.๑   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ โดยมีการมุงเนนใหมีการเช่ือมโยง

สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน และอาศัยความรวมมือ
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๘ 
 



จากทางภาครัฐมาสนับสนุน ประกอบกับนโยบายที่ใหมหาวิทยาลัยมีพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิตและนําความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแกไขปญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มมูลคาของผลผลิต ผลพลอยไดและสินคาแปรรูปทางการ
เกษตร อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ไทยสูการเช่ือมโยงหลายมิติ ระดับอุตสาหกรรมและสากล  

 ๑๑.๒   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ดวยสถานการณปจจุบัน สภาพสังคมเขาสู  Digital society และ 

Aging society จึงมีความจําเปนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาก
ข้ึน ตลอดจนมีการพัฒนาวัฒนธรรมสูความเปนสากล โดยการมีอัตลักษณ
ที่ชัดเจน แตสามารถแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและแนวความคิดทั้งทางดาน
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมและความรูในศาสตรตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
และหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
๑๒.   ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยและทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 
จึงไดปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีความเปนผูนํา
ในทางวิชาการ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความมุงม่ัน
ที่จะรับใชชุมชนและสังคม เปนที่ตองการในการทํางานทั้งในภาครัฐและ
เอกชน หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุงน้ี เนนใหเกิด Outcome-based learning 
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาทางดาน
การส่ือสารทั้งฟง พูดและเขียนใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางความพรอมและเปนกําลังสําคัญของชาติและ
นานาชาติ 
๑๒.๒  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
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๙ 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร ของสํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยา
เขตกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคใหบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
การเกษตรน้ัน   มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรการเกษตรที่ทันสมัย
และเปนสากล มีความรูทางดานการเกษตรแบบครบวงจร โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เนนการผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม สามารถ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรได มีคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  

 
 
 และมีคุณสมบัติของบัณฑติอันพึงประสงคของมหาวทิยาลัยมหิดล 
ดังน้ี  

 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 
โดยลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ 
ประการ ไดแก  
๑) T-Shaped breadth and depth รูแจงรูจริงทั้งดานกวางและ

ดานลึก 
๒) Globally Talented มีทักษะ ประสบการณ สามารถแขงขันได

ระดับโลก 
๓) Socially Contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน

ใหสังคม 
๔) Entrepreneurially Minded  กลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ  

สรางสรรคส่ิงใหม  ในทางทีถู่กตอง 
 

๑๓.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
คณะวิทยาศาสตร จัดการเรียนการสอนพื้นฐานบางรายวิชา 
คณะศิลปศาสตร จัดการเรียนการสอนพื้นฐานบางรายวิชา 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดการเรียนการสอนพ้ืนฐานบาง
รายวิชา 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๐ 
 



วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา จัดการเรียนการสอนพื้นฐาน
บางรายวิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร รวมจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเฉพาะ 
(วิชาเลือก) 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร รวมจัดการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 
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๑๑ 
 



 

หมวดที ่๒.   ขอมลูเฉพาะของหลกัสูตร   
 
๑.    ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร     
       ๑.๑  ปรชัญา ความสาํคญัของหลกัสตูร 

 สงเสริมผูเรียนใหสามารถพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง มีความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตรการเกษตรที่ทันสมัยและเปนสากล มีความรูทางดาน
การเกษตรแบบครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เนนการผลิตพืช
พลังงานและอุตสาหกรรม ใหทันตอความตองการและการพัฒนาของ
ประเทศ สามารถสืบเสาะหาความรู  ประมวลผล และกําหนดแนวการ
แกปญหาในดานวิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางเหมาะสม โดยอยูบน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

       ๑.๒  วตัถปุระสงคของหลกัสตูร  
        บัณ ฑิตที่ จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต (วิทยาศาสตร
การเกษตร) มีความรูและมีทักษะดานวิทยาศาสตรการเกษตร สามารถ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตร มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 
         ๑.๒.๑  วตัถปุระสงคของหลกัสตูร (Program Objectives)  

          หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถดังน้ี 
          ๑. มีความรูและทกัษะดานวทิยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจร 

ตั้งแตวทิยาศาสตรดานการผลิต 
              พืช เทคโนโลยีทีเ่พิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรงุพันธุ

พืชดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
              จนกระท่ังอุตสาหกรรมการแปรรูปดานพลังงานและอาหารท่ี

ไมกระทบตอส่ิงแวดลอม 
          ๒. วางแผนเปนผูประกอบการดานวทิยาศาสตรการเกษตรโดย

คํานึงถึงสังคมพื้นฐาน เศรษฐกิจ  
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๑๒ 
 



              และส่ิงแวดลอม เพื่อความยั่งยืนโดย มีความตระหนักใน
คุณธรรมและจริยธรรม  

              และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
          ๓. มีทักษะส่ือสาร แสดงออกถงึความความเขาใจผูอ่ืนและวาง

แผนการทํางานเปนทีมทั้งในบทบาท 
              ของผูนําและผูรวมทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          ๔. คิดวิเคราะห คนควาและแกปญหา เกีย่วกับวิทยาศาสตร

การเกษตร 
          ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล ประมวลผล และ
กําหนดแนวการแกปญหาในดาน 
              วิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางเหมาะสม 

     ๑.๒.๒  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning 
Outcomes: PLOs)   
       ๑.  แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์  
            การจัดการการเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง เน้นพืชพลังงานและพืชอุตสาหกรรมได้อย่าง  
            เป็นระบบและถูกต้องทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 ๒.  ออกแบบและบริหารโครงการที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ 
                        ๓.  ปฎิบัติงานทางการเกษตรได้ทั้งในแปลงและห้องทดลอง โดยคํานึงถึงความถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

   วิชาการและความปลอดภัย 
                        ๔.  ส่ือสารขอมูลกับกลุมเปาหมาย ไดตรงตามวัตถุประสงค โดย
ใชภาษาและส่ือทีเ่หมาะสม 

           ๕.  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในบริบทของนักวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยความรับผิดชอบและยอมรับ 
   ความหลากหลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

  ๖.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ 
   การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
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๑๓ 
 



แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

กลยทุธ หลกัฐาน/ตวับงชี

๑ . ห ลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร
ก า ร เ ก ษ ต ร  ค ง
มาตรฐานตามเกณฑ
ที่ สกอ. กําหนดและ
พัฒนาหลักสูตรใหมี
ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ
สากล 

๑. ใชปรชัญาการ
เรียนการสอนแบบ 
Outcome based 
learning 
๒. มีการติดตามเพื่ อ
การประเมินหลักสูตร
ใ น ค รั้ ง แ ร ก  ๒ -๓  ป 
และในทุก ๓-๕ ป หรือ
เ ม่ื อ ค ร บ ร อ บ ข อ ง
หลักสูตร 
๓ . ส ร า ง เค รื อ ข า ย
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
สถาบัน องคกรภาครัฐ
หรือเอกชน  
๕. เทียบเคียงหลักสูตร
กั บ ห ลั ก สู ต ร อ่ื น ที่
เกี่ ย ว ข อ ง ท า ง ด า น
เกษตรศาสตร 
 

๑. รายงานผลการประเมิน
ห ลั ก สู ต ร ฯ  ต าม เก ณ ฑ 
ส ก อ . แ ล ะก าร ป ระ เมิ น
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยใช เกณ ฑ  AUN-QA 
ปรับตามเกณฑ Outcome-
based learning 
๒. เอกสารความรวมมือ
ระหวางสถาบัน  องคกร
ภาครัฐหรือเอกชน  
๓ . เอ ก ส ารก าร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ท า ง ด า น
เกษตรศาสตร 

๒. พัฒนาหลักสูตร
ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ที่
เปล่ียนแปลงไปของ
สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ 

๑ .  มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล ประเมิน
ความพึงพอใจ ทั้งจาก
บุ ค ล าก ร  นั ก ศึ ก ษ า 
และผูใชบัณฑิต ตาม
วงรอบของการประเมิน
๒. ปรับปรุงหลักสูตร
ในทุกวงรอบของการ
ประเมินหลักสูตร 
๓ . พั ฒ นาเครือข าย
ข อ ง ง า น วิ จั ย กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑. รายงานผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ข อ เสน อแน ะตามความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
นักศึกษา และผูใชบัณฑิต 
๒. รายงานผลการประเมิน
ความพึ งพอใจในทักษะ 
ความรู  ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิตซึ่งมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับที่ไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 
๓. จํานวนเครือขายของ
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๑๔ 
 



งานวิจัย กับหนวยงานที
เกี่ยวของ ที่มีความรวมมือ
กัน 
 

๓. พัฒนาบุคลากร
ใหมีทักษะดานการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น 
วิช าการ งาน วิ จัย 
และบริการวิชาการ 

๑ . ส ง เสริม บุคลากร
หลัก สูตรฯ ให มีการ
พัฒนาความรู เพิ่มพูน
ทักษะดานการเรียน
การสอน ดานวิจัย และ
การบริการวิชาการ 
 ๒. รวมมือกับองคกร
ท างการศึ กษ า และ
ห น ว ย ง า น อ่ื น ที่
เกี่ ยวข องทั้ งภาครัฐ 
และเอกชน 

๑. จํานวนบุคลากรของ
หลักสูตรที่ไปเขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู 
ทักษะในดานตาง ๆ ทั้งการ
เรียนการสอน  การวิ จัย 
และการบริการวิชาการ 
๒. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการของหลักสูตร 
๓. จํานวนโครงการวิจัย
ของอาจารยในหลักสูตร 
๔. จํานวนรายวิชาที่มีการ
นํ า โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  ม า
เช่ือมโยง กับการเรียนการ
ส อ น  แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 
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๑๕ 
 



 
หมวดที่ ๓.   ระบบการจดัการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสราง

ของหลกัสูตร 
 
๑.  ระบบการจดัการศกึษา 
     ๑.๑  ระบบ ระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมี ยกเวน กรณีการฝกปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรหรือ   
            สหกิจศึกษา หรือกรณีพิเศษซึ่งตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
     ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับของ
มหาวทิยาลัยมหิดล ยกเวนกรณีพิเศษซ่ึงตอง 
            ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรของ
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
๒.  การดาํเนนิการหลกัสตูร 

๒.๑   วนั – เวลาในการดาํเนนิการเรยีนการสอน  วันและเวลาราชการ อาจ
มีการดําเนินการเรยีนการสอนนอกเวลาราชการไดตามความเหมาะสม เชน
การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาพิเศษจากผูเช่ียวชาญภายนอก 
๒.๒   คณุสมบตัขิองผูเขาศกึษา  
     ๒.๒.๑ เปนผูที่อยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 
  ๒.๒.๒ เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
  ๒.๒.๓ ไมเปนผูกระทําหรือรวมกระทาํทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือ
การคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาใน 
                 สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ  
  ๒.๒.๔ ไมเปนผูถกูใหออกจากสถาบันการศกึษาใดๆ มาแลว เพราะ
ความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา 
                 ความผิดตางๆ ที่ไมใชทางดานวชิาการ 
  ๒.๒.๕ ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญ
ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
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๑๖ 
 



  ๒.๒.๖ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวทิยาลัยมหดิล
ไดวาจะตัง้ใจศึกษาเลาเรียนอยางเตม็ 
                ความสามารถ และจะปฏบัิติตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวทิยาลัยมหิดลที่มีอยูแลว และ/หรือ ที่จะมี 
                ตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 
  ๒.๒.๗ สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา
และมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนด 
                 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กําหนดไว สําหรับ
ผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกเพือ่ศึกษาใน 
                 มหาวิทยาลัยของรัฐ 
        ๒.๒.๘ มีคุณสมบัตคิรบถวนตามความตองการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งจะกําหนดไวเปนประกาศของ 
                 มหาวิทยาลัย เรื่องการสอบคัดเลือกในทุกๆ ครั้ง 
      ๒.๒.๙ ผูที่มีคุณสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑที่กลาวไว อาจไดรับ
พิจารณาใหสมัครเขาศึกษาไดตามดลุยพินิจของ  
                 กรรมการหลักสูตร 
๒.๓   ปญหาของนกัศกึษาแรกเขา   

       ๒.๓.๑ ระดับพื้นความรูของนักศึกษาเม่ือแรกเขามีความแตกตางกัน 
โดยเฉพาะในสวนของภาษาอังกฤษและ 
                       วิชาพื้นฐานอ่ืนๆ เชน ฟสิกสและคณติศาสตร ซึง่ความเขาใจ
ในวิชาเหลาน้ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน 
                       การศึกษาวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะของสาขาวิทยาศาสตร
การเกษตรในช้ันปที่สูงขึ้น 
     ๒.๓.๒ นักศึกษาขาดความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรใีนสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร  
                        ไมเขาใจความสําคัญและไมสามารถเชื่อมโยงความรูพืน้ฐาน
ในวิชาตางๆ เขาดวยกันได 
     ๒.๓.๓ นักศึกษาขาดเปาหมายในการศึกษา จึงไมพยายามตั้งใจเรยีน 
 

๒.๔   กลยทุธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาใน
ขอ ๒.๓ 
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๑๗ 
 



        ๒.๔.๑ จัดใหนักศึกษาที่มีปญหาในวิชาพื้นฐาน ไดทําการทบทวน และ
ศึกษาเพิ่มเติมในเน้ือหาวิชา ทั้งในเชิง 

กวางและเชิงลึก เพื่ อให มีระดับความรูที่ เหมาะสม สามารถ
ประยุกตใชความรูในวิชาพื้นฐานตางๆ ในการศึกษาวิชาชีพหรือ
วิชาเฉพาะของสาขาวิทยาศาสตรการเกษตรตอไป 

      ๒.๔.๒ ปรับโครงสรางแผนการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเล็งเห็น
ความสําคัญและความเช่ือมโยงกันของวชิา 

ตางๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยกําหนดใหนักศึกษาไดเรียน
วิชาแนะนําหลักสูตรตั้งแตในช้ันปที่ ๑ 

        ๒.๔.๓ ประชาสัมพันธใหนักเรียนที่สนใจเขาใจแนวทางการทํางาน
ของสายวิชาชีพกอนสมัครเขาใจ และ 

อธิบายทําความเขาใจสรางแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาที่เขา
เรียนแลวตั้งแตปที่ ๑ และทําตอเน่ือง 
ทุกป 

 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
จํานวนทีค่าดวาจะรับ 
(คน) 

         

    ช้ันปที่ ๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
    ช้ันปที่ ๒  ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
    ช้ันปที่ ๓  ๕๐ ๕๐ ๕๐
    ช้ันปที่ ๔  ๕๐ ๕๐
จํานวนสะสม (คน) ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๐๐
จํานวนทีค่าดวาจะจบ 
(คน) 

- - - - ๕๐
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๑๘ 
 



๒.๖    งบประมาณตามแผน 
      ดานการลงทนุ       
      ๒.๖.๑   ความคุมทุน/ความคุมคา 

- รายรับตอคน/ตลอดหลักสูตรจํานวน ๔๖,๐๒๙.๘๙ บาท   
- คาใชจายตอคน/ตลอดหลักสูตร จํานวน ๔๑,๗๔๗.๖๘ บาท       
- จํานวนนักศึกษานอยสุดที่คุมทุน จํานวน ๓๗ คน      
- จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ จํานวน ๔๐ คน      

                    หลักสูตรที่ไมคุมทุนแตเกิดความคุมคา   
          

  ๒.๖.๒   การคดิงบประมาณคาใชจายในการผลติบณัฑติ  (บาท/ตอป
การศึกษา) 
             ๑)  คาใชจายในการผลิตบัณฑิต     ๔ ชั้นป   

ลาํดบั รายจาย บาท/ตอป
การศกึษา 

๑ คาใชจายบุคลากร ๑๖๘,๙๙๔.๔๓
๒ คาตอบแทน คาใชสอยและ

คาวัสด ุ
๑๐๖,๖๒๐.๐๑

๓ คาสาธารณูปโภค ๔๕๑,๑๓๙.๑๖
๔ คาเส่ือมราคา ๙๔๓,๑๕๓.๗๑
๕ เงินอุดหนุน -
๖ อ่ืน ๆ  -

   
            ๒)  รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ 

ลาํดบั รายได บาท/ป/หลกัสตูร
๑ คาธรรมเนียมการศึกษา / คา

หนวยกติ/ คาธรรมเนียม
พิเศษ 

๑,๗๔๙,๑๓๕.๖๔

๒ ทุนภายนอกหรอืรายไดที่
สนับสนุนการศึกษาใน
หลักสูตร 

๓. อ่ืน ๆ  
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๑๙ 
 



    
   อ่ื น  ๆ 
...............................................................................................................
.............................. 
 
 
 
 

๒.๗   ระบบการศึกษา  
     แบบช้ันเรียน 

แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 
แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

๒.๘   การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัย (ถามี)  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ หรือการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ มหาวทิยาลัยมหิดลวทิยาเขตกาญจนบุรี 
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๒๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. หลกัสตูรและอาจารยผูสอน 

๓.๑  หลักสูตร   
๓.๑.๑  จํานวนหนวยกิต   จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอย

กวา ๑๓๒ หนวยกิต  
๓ .๑ .๒   โ ค ร ง ส ร า ง ห ลั ก สู ต ร   จั ด ก ารศึ ก ษ าต าม ป ระก าศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังน้ี     

๑)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป    ไมนอยกวา       ๓๒       
หนวยกติ 

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด                 ๑๖        
หนวยกติ 

     ๑.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      ๗           
หนวยกติ 

     ๒.  กลุมวิชาภาษา         ๙           หนวย
กิต 

รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด         ๑๖          
หนวยกติ 

     ๑.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร       ๖          
หนวยกติ 

   ๒.  กลุมวิชาภาษา              ๖          หนวยกิต 
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๒๑ 
 



     ๓.  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร       ๒        
หนวยกติ 

     ๔.  กลุมวิชานันทนาการ                ๒        หนวยกิต 
 ๒)  หมวดวชิาเฉพาะ                                  ๙๔          

หนวยกติ 
    ๑. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรพืน้ฐาน     ๓๑        

หนวยกติ 
    ๒. กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร (แกนเกษตร)      ๒๒        

หนวยกติ 
   ๓. กลุมวิชาเฉพาะทาง (วิชาบังคับ/วิชาเลือก)              ๔ ๑       
หนวยกิต  

      ๓)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา        ๖           
หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมนอยกวา            ๑๓๒        
หนวยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๑.๓ รายวชิาในหลกัสตูร 
หนวยกิตของแตละรายวิชาระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวน

ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนช่ัวโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใชแบบ
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๒๒ 
 



บรรยาย  และ/หรือปฏบัิติและศึกษาดวยตนเองตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา  
ไดแก  XXXX xxx  x (x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเปนตัวอักษร ๔ ตัว และ
ตัวเลข ๓ หลัก  จํานวนหนวยกิตรวม (บรรยาย-ปฏบัิติ-ศึกษาดวยตนเอง) โดย
กําหนด ดังน้ี 

 

 ตัวเลข  รหัสรายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรการเกษตร สํานัก
วิชาสหวทิยาการ ประกอบดวย   

      สัญลักษณ ๗ ตัว  แบงเปน ๒ สวน  ดังน้ี 
ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังน้ี 

 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เปนอักษรยอช่ือคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน   
     ไดแก   
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มม    :  MU    หมายถึง    รายวิชาที่ จัดรวมระหวางทุกคณ ะโดย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อักษรยอ ช่ือเต็มคณะ
ไทย อังกฤษ 
วก SP วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

วท SC คณะวทิยาศาสตร

ศศ LA คณะศิลปศาสตร

กญ KA สํานักวิชาสหวทิยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เปนอักษรยอของภาควิชา/ช่ือรายวิชา หรือ
โครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ี 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
อักษรยอ ช่ือเต็มภาควิชา/โครงการ 

ไทย อังกฤษ 
ศท GE การศึกษาทั่วไป - General Education 
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๒๓ 
 



วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา 
อักษรยอ ช่ือเต็มภาควิชา/โครงการ 

ไทย อังกฤษ 
ศท GE การศึกษาทั่วไป – General Education 

 
คณะวทิยาศาสตร 

อักษรยอ ช่ือเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ 
คณ MA คณิตศาสตร – Mathematics 
คพ CS คอมพิวเตอร – Computer Science 
คม CH เคมี – Chemistry 
ชค BC ชีวเคมี - Biochemistry 
ชว BI ชีววทิยา – Biology 
ฟส PY ฟสิกส – Physics 
ทช BT เทคโนโลยีชีวภาพ – Biotechnology 

 
คณะศลิปศาสตร 

อักษรยอ ช่ือเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English Language 
ภท TH ภาษาไทย – Thai Language 
พฐ FE พื้นฐาน – Fundamental Education 

 
สํานกัวชิาสหวทิยาการ วทิยาเขตกาญจนบรุ ี

อักษรยอ ช่ือเต็มภาควิชา/โครงการ 
ไทย อังกฤษ 
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๒๔ 
 



วก AG วิทยาศาสตรการเกษตร – Agricultural 
Science 

ทอ FT เทคโนโลยีการอาหาร – Food Technology 
ชอ CB ชีววทิยาเชิงอนุรักษ – Conservation 

Biology 
ธศ GS ธรณีศาสตร - Geoscience 
สภ ED วิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ 

– 
Environmental Engineering and 
Disasters Management 

พณ CM พาณิชยศาสตรและการจัดการ – 
Commerce and Management 

สห ID สหสาขาวิชา – Interdisciplinary Study 

 
ข.   ตวัเลข  ๓  ตวั ตามหลงัอกัษรยอของรายวชิา 

-  เลขตวัหนา      หมายถึง    ระดับช้ันป ที่กําหนดใหศึกษารายวชิาน้ันๆ 
-  เลข ๒ ตวัทาย  หมายถึง    ลําดับทีก่ารเปดรายวิชาในแตละหมวดหมู 
ของรายวชิาน้ันๆ เพื่อไมใหตัวเลข 

         ซํ้าซอนกัน 
 
• เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุมวชิาเฉพาะสาขา ดังน้ี 
   กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการเกษตร   ใชเลข 

 ๐ 
   กลุมวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช   ใชเลข ๑ 
   กลุมวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลติสัตว   ใชเลข ๒ 
   กลุมวิชาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม    ใชเลข ๓ 
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๒๕ 
 



   กลุมวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว/แปรรูป  ใช
เลข ๔ 

   กลุมวิชาเกี่ยวกับศัตรพูืชและสัตว    ใชเลข ๕ 
   กลุมวิชาปฏิบัติงานและวิชาชีพ    ใชเลข ๖ 
   กลุมวิชาเกี่ยวกับงานวิจัย     ใชเลข ๗ 
   กลุมวิชาอ่ืนๆ      ใชเลข ๘ - ๙ 
 
• เลขตัวที่สาม (หลักหนวย) แสดงถึงอนุกรมรายวชิา 

 ความหมายของจํานวนหนวยกิตรวม  ใหความหมายของตัวเลข 
หนวยกิตของรายวิชาแสดงถึงจํานวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา เชน ๓ 
(๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
๒ ช่ัวโมง/สัปดาห ภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห และคนควา ๕ ช่ัวโมง/
สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๓๒ หนวยกติ 
 รายวชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด ๑๖ หนวยกติ 
        ๑. กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร จาํนวน ๗ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
มมศท ๑๐๑
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพือ่การพฒันามนุษย 
General Education for Human 
Development 

๒ (๑-๒-
๓)*

2 (1-2-3)*
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๒๖ 
 



 

มมศท ๑๐๒
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย
Social Studies for Human 
Development 
 

๓ (๒-๒-๕)*

3 (2-2-5)*

มมศท ๑๐๓
MUGE 103 

ศิลปะวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย 
Arts and Sciences for Human 
Development 

๒ (๑-๒-๓)*

2 (1-2-3)*

 
      ๒. กลุมวชิาภาษา จํานวน ๙ หนวยกติ
           ๒.๑ วชิาภาษาไทย จํานวน ๓ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
ศทภท ๑๐๑
LATH 101 

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Art of Thai Language in 
Communication 

๓ (๒-๒-
๕)*

3 (2-2-
5)*

            ๒.๒ วชิาภาษาองักฤษ จํานวน ๖ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
ศทภอ ๑๐๓
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดบั ๑
English Level 1 
 

๓ (๒-๒-
๕)**

3 (2-2-5)**
ศทภอ ๑๐๔
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดบั ๒
English Level 2 
 

๓ (๒-๒-
๕)**

3 (2-2-5)**

ศทภอ ๑๐๕
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดบั ๓
English Level 3 

๓ (๒-๒-
๕)**
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๒๗ 
 



 
3 (2-2-5)**

ศทภอ ๑๐๖
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดบั ๔
English Level 4 

๓ (๒-๒-
๕)**

3 (2-2-5)**
         * เปนรายวชิาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนตอเน่ืองทั้ง ๒ ภาค
การศึกษา 
        ** รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

รายวชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด ๑๖ หนวยกติ 
        ๑. กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร จาํนวน ๖ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
  กญศท ๒๖๐ 
  KAGE 260 

การบริหารและการจัดการองคการ
Administration and Organization 
Management 
 

๓ (๓-๐-๖)*
3 (3-0-6)*

  ศศพฐ ๑๔๖
  LAFE 146 

การพฒันาบุคลิกภาพ
Personality Development 

๓ (๓-๐-๖)*
3 (3-0-6)*

 
หรือเลือกจากรายวชิาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่สภา
มหาวทิยาลัยอนุมัติใหเปนรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป 
 

        ๒. กลุมวชิาภาษา จํานวน ๖ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
  กญสห 
๒๔๒ 
  KAID 242 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและการ
นําเสนอโครงการ 
English for Project Writing and 

๓ (๓-๐-
๖)*

3 (3-0-
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๒๘ 
 



Presentation 6)*

และ  
  กญสห 
๒๔๓ 
  KAID 243 

ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
English for Research 

๓ (๓-๐-
๖)*

3 (3-0-
6)*

 
หรือเลือกจากรายวชิาในกลุมวิชาภาษา ที่สภามหาวทิยาลัยอนุมัติใหเปน
รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป 
 

        ๓. กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร จาํนวน ๒ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
วทชว ๑๑๔
SCBI 114 

ชีววทิยาข้ันพื้นฐาน
Basic Biology  

๒ (๒-๐-
๔)*

2 (2-0-
4)*

* การเปลีย่นแปลงรายวิชาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
 
 
 
๔. กลุมวชิาสขุภาพและนนัทนาการ จํานวน ๒ หนวยกติ 
 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
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๒๙ 
 



วกศท ๑๒๐
SPGE 120  

จักรยานเพื่อสุขภาพและนนัทนาการ 
Bike for Health and Recreation 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๑
SPGE 121 

กายและจิต
Body and Mind 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๒
SPGE 122 

การออกกําลังกายกลุม
Group Exercise 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๓
SPGE 123 

กรีฑาลู 
Track Atletics 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๔
SPGE 124 

เซปกตะกรอ
Sepak Takraw 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๕
SPGE 125 

เปตอง 
Petanque 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๖ ระบําใตนํ้า ๒ (๑-๒-
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๓๐ 
 



SPGE 126 Synchronised Swimming 
 

๓)**
2 (1-2-

3)**
วกศท ๑๒๗ 

SPGE 127 

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
Aerobic for Health 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๘ 

SPGE 128 
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๒๙ 

SPGE 129 

เทนนิส 
Tennis 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๐ 

SPGE 130 
ฟุตบอล 
Soccer 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๑ 

SPGE 131 
วายนํ้า 
Swimming 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๒ 

SPGE 132 
บาสเกตบอล
Basketball 

๒ (๑-๒-
๓)** 2 
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๓๑ 
 



 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๓ 

SPGE 133 
วอลเลยบอล
Volleyball 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๔ 

SPGE 134 
ลีลาศ 
Social Dance 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๕ 

SPGE 135 
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

วกศท ๑๓๖ 

SPGE 136 
ศิลปะการตอสูปองกันตวั
Art Self-defense 
 

๒ (๑-๒-
๓)**

2 (1-2-
3)**

         

          ** นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ตามความสนใจ 
 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวชิาอ่ืนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เปดสอนในมหาวทิยาลัยมหิดล  
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ตามที่สามารถจัดดําเนินการได
และไมขัดตอระเบียบของมหาวทิยาลัย 
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๓๒ 
 



 
        ข. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน ๙๔ หนวยกติ 
 ๑. กลุมวชิาคณติศาสตรและวทิยาศาสตรพืน้ฐาน จํานวน ๓๑ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
วทคม ๑๐๓
SCCH 
103 

เคมีทัว่ไป ๑
General Chemistry I 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-6)
วทคม ๑๑๘
SCCH 
118 

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory 
 

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทชว ๑๒๕
SCBI 125 

หลักชีววทิยาทัว่ไป ๒
General Biology II 

๓ (๓-๐-
๖) 

3 (3-0-6)
วทชว ๑๐๔
SCBI 104 

ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II 
 

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

กญวก 
๑๐๒ 
KAAG 
102 

คณิตศาสตรสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
Mathematics for Agricultural Science 
 

๔ (๔-๐-
๘)

4 (4-0-8)

กญวก 
๒๐๓ 
KAAG 
203 

เคมีวเิคราะหสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
Analytical Chemistry for Agricultural 
Science 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-6)

กญวก 
๒๖๓ 

ปฏิบัติการเคมีวเิคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
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๓๓ 
 



KAAG 
263 

Analytical Chemistry for Agricultural 
Science Laboratory 
 

กญวก 
๒๐๔ 
KAAG 
204 

อินทรยีเคมีและชีวเคมีสําหรับวทิยาศาสตร
การเกษตร 
Organics and Biochemistry for 
Agricultural Science 
 

๔ (๓-๓-
๗)

4 (3-3-7)

กญสห 
๒๗๐ 
KAID 270 

สถิติศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics 
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-4)
 

กญสห 
๒๘๐ 
KAID 280 

ฟสิกสทัว่ไปสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
General Physics for Agricultural 
Science 
 

๔ (๔-๐-
๘)

4 (4-0-8)

กญสห 
๓๘๐ 
KAID 380 

การวางแผนการทดลอง
Experimental Designs  
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-6)
กญวก 
๓๐๔ 
KAAG 
304 

พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร
Genetic for Agriculture  
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-4)

 
๒. กลุมวชิาพืน้ฐานเกษตร (แกนเกษตร) จาํนวน ๒๒ หนวยกติ  
 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
  กญวก 
๑๐๓ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้นแนะนํา
Introduction to Agriculture Science 

๒ (๒-๐-
๔)
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๓๔ 
 



  KAAG 
103 

 2 (2-0-
4)

  กญวก 
๒๑๕ 
  KAAG 
215 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
Science and Technology of Economic 
Crop Production 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

  กญวก 
๒๒๓ 
  KAAG 
223 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลติสัตว
เศรษฐกิจ 
Science and Technology of Economic 
Animal Production 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

  กญวก 
๒๖๒ 
  KAAG 
262 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตรการเกษตร 
Field Trip for Agricultural Science 
 

๑ (๐-๓-
๑)

1 (0-3-
1)

  กญวก 
๓๑๖ 
  KAAG 
316 

หลักการขยายพันธุพืช
Principle in Plant Propagation 
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-
4)

  กญวก 
๓๑๗ 
  KAAG 
317 

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน 
Industrial Crop Science for Energy 
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-
4)

  กญวก 
๓๑๘ 
  KAAG 
318 

สรีรวทิยาการผลิตพืช
Physiology in Crop Production 
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-
4)
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๓๕ 
 



  กญวก 
๓๓๓ 
  KAAG 
333 

วิทยาศาสตรทางดิน
Soil Science 
 

๒ (๒-๐-
๔)

2 (2-0-
4)

  กญวก 
๓๓๗ 
  KAAG 
337 

จุลชีววทิยาสําหรบัวิทยาศาสตรการเกษตร 
Microbiology for Agricultural Science 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

  กญวก 
๓๖๓ 
  KAAG 
363 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตรการเกษตรเพื่อ
การผลิตพืช ๑ 
Practical Study of Agricultural Science for 
plant Production I 
 

๑ (๐-๓-
๑)

1 (0-3-
1)

  กญวก 
๓๗๓ 
  KAAG 
373 

สัมมนา ๑ 
Seminar I 

๑ (๑-๐-
๒)

1 (1-0-
2)

 
            ๓. กลุมวชิาเฉพาะทาง (วชิาบงัคบั/วชิาเลอืก) จํานวน   ๔๑   หนวยกติ 
        ๓.๑ วชิาบงัคบั จาํนวน ๒๖ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
กญวก 
๒๐๖ 
KAAG 
206 

สงเสริมการเกษตร
Agricultural Extension 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๑๙

การปรับปรุงพนัธุพืช
Plant Breeding 

๓ (๒-๓-
๕)
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๓๖ 
 



KAAG 
319 

 
3 (2-3-

5)
กญวก 
๓๔๖ 
KAAG 
346 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology 

๒ (๑-๓-
๓)

2 (1-3-
3)

กญวก 
๓๔๗ 
KAAG 
347 

เทคโนโลยีการผลติแอลกอฮอลและไบโอ
ดีเซล 
Alcohol and Biodiesel Production 
Technology 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๕๕ 
KAAG 
355 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบบูรณาการ 
Principles of Integrated Pest 
Management 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๘๕ 
KAAG 
385 

ขอบังคับและกฎหมายในระบบการเกษตร 
Regulation and Laws in Agricultural 
System 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญสห 
๒๔๐ 
KAAG 
240 

ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารองคกร 
English for Organizational 
Communication 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

 
และใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนกลุมโครงการวจิยัระดบัปรญิญาตรหีรอืกลุมสห
กจิศกึษา 
กลุมโครงการวจิยัระดบัปรญิญาตร ี
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๓๗ 
 



 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
  กญวก 
๔๖๖ 
  KAAG 
466 

ฝกงาน 
Training 
 

๑ (๐-๓-
๑)

1 (0-3-1)

  กญวก 
๔๗๔ 
  KAAG 
474 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
Senior Project 
 

๔ (๐-๑๒-
๔)

4 (0-12-
4)

  กญวก 
๔๗๕ 
  KAAG 
475 

สัมมนา ๒
Seminar II 

๑ (๑-๐-
๒)

1 (1-0-2)

 
กลุมสหกจิศกึษา 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
  กญวก 
๔๖๗ 
  KAAG 
467 

สหกิจศึกษา
Cooperative Education 

๖ (๐-๑๘-
๖)

6 (0-18-
6)

 
 
      
 
๓.๒ วชิาเลอืก จาํนวน ๑๕ หนวยกติ 

 จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – คนควา)
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๓๘ 
 



กญวก 
๒๐๕ 
KAAG 
205 

หลักศิลปะเพื่อการออกแบบภูมิทศัน
Principle of Art for Landscape Design 
 

๑ (๐-๓-
๑)

1 (0-3-
1)

กญวก 
๒๑๖ 
KAAG 
216 

ไมประดบั
Ornamental Plant 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๒๑๗ 
KAAG 
217 

การผลิตเห็ด
Mushroom Production  
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๒๘๒ 
KAAG 
282 

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
Thai Agricultural Wisdom 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๐๔ 
KAAG 
304 

เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการน้ํา 
Agricultural Machinery and Irrigation 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๒๓ 
KAAG 
323 

กายวิภาคศาสตรพื้นฐานของสัตว
Basic Animal Anatomy 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญวก 
๓๒๔ 
KAAG 

สรีรวทิยาพื้นฐานของสัตว
Basic Animal Physiology 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๓๙ 
 



324 6)

กญวก 
๓๓๔ 
KAAG 
334 

หลักการออกแบบภูมิทศัน
Landscape Design 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๔๘ 
KAAG 
348 

สารผลิตภัณฑธรรมชาติและการประยุกต 
Natural Products and Their Application 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๕๓ 
KAAG 
353 

หลักการโรคพืชและการปองกัน
Principle of Plant Pathology and 
Protection 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๕๔ 
KAAG 
354 

กีฏวิทยาและไรวทิยาทางการเกษตร
Agricultural Entomology and Acarology 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๓๗๔ 
KAAG 
374 

ความกาวหนาทางงานวิจัยสาขา
วิทยาศาสตรการเกษตร 
Research Advance in Agricultural 
Science 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญวก 
๓๘๔ 
KAAG 
384 

คอมพิวเตอรเพือ่การเกษตร
Computer for Agricultural Science 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๔๐ 
 



กญวก 
๔๐๑ 
KAAG 
401 

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
Irrigation System for Agriculture 

๓ (๑-๖-
๔(

3 (1-6-
4)

 

กญวก 
๔๐๒ 
KAAG 
402 

ระบบนิเวศการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ       
Agricultural Ecology and Biodiversity 
 

๓ (๑-๖-
๔(

3 (1-6-
4)

 

กญวก 
๔๑๕ 
KAAG 
415 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมลด็พนัธุ 
Seed Science and Technology 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๔๑๖ 
KAAG 
416 

ไมผลและการจัดการสวนไมผล
Pomology and Orchard Management 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๔๑๗ 
KAAG 
417 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพื่อการเกษตร
Plant Tissue for Agriculture 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๔๑๘ 
KAAG 
418 

เทคโนโลยีการปลกูพืชโดยไมใชดิน
Soilless Culture Technology 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก ปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการในพื้นที่ ๓ (๑-๖-
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๔๑ 
 



๔๓๑ 
KAAG 
431 

การเกษตร
Environment Issues and Management 
in Agricultural Area 
 

๔(
3 (1-6-

4)
 

กญวก 
๔๓๒ 
KAAG 
432 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพฒันา
ทรพัยากร 
Appropriate Technology for Resources 
Development 
 

๓ (๑-๖-
๔(

3 (1-6-
4)

 

กญวก 
๔๔๖ 
KAAG 
446 

การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural Product Processing 
 

๓ (๑-๖-
๔(

3 (1-6-
4)

 

กญวก 
๔๘๕ 
KAAG 
485 

การจัดการแมลงทีมี่ประโยชนทางเศรษฐกิจ 
Economically Useful Insect 
Management 
 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)

กญวก 
๔๘๖ 
KAAG 
486 

ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญวก 
๔๘๗ 
KAAG 
487 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Biotechnology 
 

๓ (๒-๓-
๕)

3 (2-3-
5)
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๔๒ 
 



กญวก 
๔๘๘ 
KAAG 
488 

ระบบการทําฟารมแบบย่ังยืน
Sustainable Farming System 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญวก 
๔๘๙ 
KAAG 
489 

การเกษตรดิจิตอล
Digital Agriculture 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

กญวก 
๔๙๐ 
KAAG 
490 

การคิดสรางสรรคนวัตกรรมการเกษตรและ
อาหาร  
Creative agri- and food-innovation 
 

๓ (๓-๐-
๖)

3 (3-0-
6)

 
 
        ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ีจํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกติ 

   นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนทีเ่ปดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล หรอื
มหาวทิยาลัยอ่ืนทัง้ ในและตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรฯ เห็นสมควร 
 
 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมนอยกวา  ๑๓๒  หนวยกติ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๔๓ 
 



 
 
 
 
 
      ๓.๑.๔   แผนการศึกษา     

ป ๑ ภาคการศกึษาที ่๑ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-

คนควา)
มมศท 
๑๐๑  
MUGE 
101 

การศึกษาทั่วไปเพือ่การพฒันา
มนุษย 
General Education for Human 
Development 
 

๒ 
2 

(๑-๒-๓)*
(1-2-3)* 

มมศท 
๑๐๒  
MUGE 
102 

สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย
Social Studies for Human 
Development 
 

๓ 
3 

(๒-๒-๕)* 

(2-2-5)* 

มมศท 
๑๐๓  
MUGE 
103 

ศิลปะวทิยาการเพือ่การพฒันา
มนุษย 
Arts and Sciences for Human 
Development 
 

๒ 
2 

(๑-๒-๓)* 

(1-2-3)* 

ศทภท 
๑๐๐  
LATH 
100 

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
Art of Thai Language in 
Communication 
 

- 
- 

(๒-๒-๕)* 

(2-2-5)* 

วทคม เคมีทัว่ไป ๑ ๓ 
3 

(๓-๐-๖) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๔๔ 
 



๑๐๓
SCCH 
103 

General Chemistry I 
 

(3-0-6) 

วทคม 
๑๑๘  
SCCH 
118 

ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory 
 

๑ 
1 

(๐-๓-๑) 
(0-3-1) 

วทชว 
๑๑๔ 
SCBI 
114  

ชีววทิยาข้ันพื้นฐาน
Basic Biology 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 

(2-0-4) 

กญวก 
๑๐๓ 
KAAG 
103 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้นแนะนำ
Introduction to Agricultural 
Science 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 

(2-0-4) 

ศทภอ ๑๐๓ - 
ศทภอ ๑๐๖ 
LAEN 103 – 
LAEN 106  

ภาษาอังกฤษระดบั ๑-๔ 
English Level 1-4 
 

๓ 
3 

(๒-๒-๕)** 
(2-2-5)** 

XXXX 
xxx  
XXXX 
xxx 

วิชาเลือกเสรี
Free Elevtive 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๒๑ 
(21) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๔๕ 
 



       * วิชา มมศธ ๑๐๑-๑๐๓ และ ศศภท ๑๐๐ เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี
จัดการเรียนการสอนตอเน่ืองทั้ง  

        ๒ ภาคการศึกษา 
    ** วิชาภาษาอั งกฤษ ลงทะเบียน เรียนตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ป ๑ ภาคการศกึษาที ่๒ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-

คนควา)
มมศท 
๑๐๑  
MUGE 
101 

การศึกษาทั่วไปเพือ่การพฒันา
มนุษย 
General Education for Human 
Development 
 

- 
- 

(๑-๒-๓)*
(1-2-3)* 

มมศท 
๑๐๒  
MUGE 
102 

สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย
Social Studies for Human 
Development 
 

- 
- 

(๒-๒-๕)* 
(2-2-5)* 

มมศท 
๑๐๓  
MUGE 
103 

ศิลปะวทิยาการเพือ่การพฒันา
มนุษย 
Arts and Sciences for Human 
Development 
 

- 
- 

(๑-๒-๓)* 
(1-2-3)* 

ศทภท 
๑๐๐  
LATH 
100 

ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
Art of Thai Language in 
Communication 
 

๓ 
3 

(๒-๒-๕)* 
(2-2-5)* 

กญวก 
๑๐๒ 

คณิตศาสตรสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 

๔ 
4 

(๔-๐-๘) 
(4-0-8) 
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๔๖ 
 



KAAG 
102  

Mathematics for Agricultural 
Science 
 

วทชว 
๑๒๕  
SCBI 
125 

หลักชีววทิยาทัว่ไป ๒
General Biology II 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

วทชว 
๑๐๔ 
SCBI 
104 

ปฏิบัติการหลกัชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II 
 

๑ 
1 

(๐-๓-๑) 
(0-3-1) 

ศศพฐ 
๑๔๖ 
 LAFE 
146 

การพฒันาบุคลิกภาพ
Personality Development 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

ศทภอ ๑๐๔ - 
ศทภอ ๑๐๖  
LAEN 104 – 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดบั ๒-๔ 
English Level 2-4 
 

๓ 
3 

(๒-๒-๕)** 
(2-2-5)** 

วกศท 
xxx  
PEGE 
xxx  

กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
Xxxx 
 

๒ 
2 

(๑-๒-๓)***
(1-2-3)*** 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๙ (19
     * วิชา มมศธ ๑๐๑-๑๐๓ และ ศศภท ๑๐๐ เปนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่

จัดการเรียนการสอนตอเน่ืองทั้ง  
        ๒ ภาคการศึกษา 
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มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๔๗ 
 



    ** วิชาภาษาอั งกฤษ ลงทะเบียน เรียนตามความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

    *** นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาสุขภาพและ
นันทนาการตามความสนใจ 
 

ป ๒ ภาคการศกึษาที ่๑ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-

คนควา)
กญสห 
๒๔๒  
KAID 
242 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและ
นําเสนอโครงการ 
English for Project Writing and 
Presentation 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖)
(3-0-6) 

กญสห 
๒๘๐  
KAID 
280 

ฟสิกสทัว่ไปสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
General Physics for 
Agricultural Science 
 

๔ 
4 

(๔-๐-๘)
(4-0-8) 

กญวก 
๒๐๓ 
KAAG 
203 

เคมีวเิคราะหสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
Analytical Chemistry for 
Agricultural Science 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

กญวก 
๒๐๖ 

สงเสริมการเกษตร
Agricultural Extension 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๒๖๓ 
KAAG 

ปฏิบัติการเคมีวเิคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 
Analytical Chemistry for 

๑ 
 
1 

(๐-๓-๑) 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๔๘ 
 



263 Agricultural Science Laboratory
 

(0-3-1) 

กญวก 
๒๑๕  
KAAG 
215 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 
Science and Technology of 
Economic Crop Production 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

XXXX 
xxx 
XXXX 
xxx 

วิชาเลือกเสรี
Free Elective 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๒๐ 
(20) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป ๒ ภาคการศกึษาที ่๒ 
 

รหสั
วชิา 

ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-

ปฏบิตักิาร-คนควา)
กญสห 
๒๔๓ 
KAID 
243  

ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
English for Research 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๔๙ 
 



กญสห 
๒๗๐
KAID 
270 

สถิติศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Statistics 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔)
(2-0-4) 

กญวก 
๒๐๔ 
 
KAAG 
204 

อินทรยีเคมีและชีวเคมีสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 
Organics and Biochemistry for 
Agricultural Science 
 

๔ 
 
4 

(๓-๓-๗) 
 

(3-3-7) 

กญวก 
๒๒๓ 
KAAG 
223 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเศรษฐกิจ 
Science and Technology of 
Economic Animal Production 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๒๖๒ 
KAAG 
262  

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 
Field Trip for Agricultural 
Science 
 

๑ 
1 

(๐-๓-๑)
(0-3-1) 

กญวก 
๓๑๗ 
KAAG 
317 

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 
Industrial Crop Science for 
Energy 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 
(2-0-4) 

กญวก 
xxx  
KAAG 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-0-
6) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๐ 
 



xxx 
หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๘ 

(18) 
 
 
 
 
 
 
 

ป ๓ ภาคการศกึษาที ่๑ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-

ปฏบิตักิาร-คนควา)
กญสห 
๒๔๐  
KAID 
240 

ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสาร
องคกร 
English for Organizational 
Communication 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

กญสห 
๓๘๐ 
KAID 
380   

การวางแผนการทดลอง
Experimental Designs 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

กญวก 
๓๐๔  
KAAG 
304 

พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร
Genetic for Agriculture 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 
(2-0-4) 

กญวก 
๓๑๘ 

สรีรวทิยาการผลิตพืช
Physiology in Crop 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 
(2-0-4) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๑ 
 



 KAAG 
318 

Production 
 

กญวก 
๓๓๓  
KAAG 
333 

วิทยาศาสตรทางดิน
Soil Science 
 

๒ 
2 

(๒-๐-๔) 
(2-0-4) 

กญวก 
๓๓๗ 
KAAG 
337  

จุลชีววทิยาสําหรบัวิทยาศาสตร
การเกษตร 
Microbiology for Agricultural 
Science 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๓๖๓ 
 
KAAG 
363  

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 
Practical Study of 
Agricultural Science for plant 
Production I 
 

๑ 
 
1 

(๐-๓-๑)
 

(0-3-1) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๖ 
(16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป ๓ ภาคการศกึษาที ่๒ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๒ 
 



(บรรยาย-
ปฏบิตักิาร-คนควา)

กญวก 
๓๑๖ 
KAAG 
316 

หลักการขยายพันธุพืช
Principle in Plant 
Propagation 
 

๒ 
2 

(๑-๓-๓)
(1-3-3) 

กญวก 
๓๑๙ 
KAAG 
319 

การปรับปรุงพนัธุพืช
Plant Breeding 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๓๔๖ 
KAAG 
346 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology 
 

๒ 
2 

(๑-๓-๓) 
(1-3-3) 

กญวก 
๓๔๗ 
KAAG 
347  

เทคโนโลยีการผลติแอลกอฮอล
และไบโอดีเซล 
Alcohol and Biodiesel 
Production Technology 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๓๕๕ 
 KAAG 
355 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบ
บูรณาการ 
Principles of Integrated Pest 
Management 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕)
(2-3-5) 

กญวก 
๓๗๓ 
KAAG 
373 

สัมมนา ๑
Seminar I 
 

๑ 
1 

(๑-๐-๒) 
(1-0-2) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๓ 
 



กญวก 
๓๘๕ 
KAAG 
385 
 

ขอบังคับและกฎหมายในระบบ
การเกษตร 
Regulation and Laws in 
Agricultural System 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

กญศท 
๒๖๐ 
KAGE 
260  

การบริหารและการจัดการ
องคการ 
Administration and 
Organization Management 
 

๓ 
3 

(๓-๐-๖) 
(3-0-6) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๒๐ 
(20) 

  
 
 

 
กลุมโครงการวจิยัระดบัปรญิญาตร ี

 
ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๑ 

 
รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ

(บรรยาย-
ปฏบิตักิาร-คนควา)

กญวก ๔๖๖  
KAAG 466 

ฝกงาน 
Training 
 

๑ 
1 

(๐-๓-๑)
(0-3-1) 

กญวก 
๔๗๔ 
KAAG 474 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
Senior Project 
 

๔ 
4 

(๐-๑๒-๔)* 
(0-12-4) 

กญวก 
๔๗๕  

สัมมนา ๒
Seminar II 

๑ 
1 

(๑-๐-๒)* 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๔ 
 



KAAG 475  (1-0-2)* 
กญวก xxx  
KAAG xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก xxx  
KAAG xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๒ 
(12) 

 
* วิชา กญวก ๔๗๔ และ กญวก ๔๗๕ เปนรายวิชาเอกบังคับที่จัดการ

เรียนการสอนตอเน่ืองทั้ง  
   ๒ ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๒ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-

ปฏบิตักิาร-คนควา)
กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
Senior Project 

- (๐-๑๒-๔)* 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๕ 
 



KAAG 
474 

 (0-12-4) 

กญวก 
๔๗๕  
KAAG 
475 

สัมมนา ๒
Seminar II 
 

- (๑-๐-๒)* 
(1-0-2)* 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

หนวยกติรวม (Total Credits) ๖ (6) 
      
* วิชา กญวก ๔๗๔ และ กญวก ๔๗๕ เปนรายวิชาเอกบังคับที่จัดการ

เรียนการสอนตอเน่ืองทั้ง  
   ๒ ภาคการศึกษา 

 
 

กลุมสหกจิศกึษา  
 ปฏบิตัสิหกจิศกึษา ภาคการศกึษาที ่๑ 
 

ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๑ 
รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ

(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-
คนควา)

กญวก สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)**



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๖ 
 



๔๖๗  
KAAG 
467 

Cooperative Education
 

6 (0-18-6)**

หนวยกติรวม (Total Credits) ๖ (6) 
 

     ** กญวก ๔๖๗ สหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่งเทาน้ัน 

ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๒ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-

คนควา)
กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๕๗ 
 



xxx 0-6) 
หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๒ 

(12) 
 
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๑ 
 

รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ
(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-

คนควา)
กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 
 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 

กญวก 
xxx  
KAAG 
xxx 

วิชาเอกเลือก
Elective Couse 

๓ 
3 

(๒-๓-๕/๓-
๐-๖) 

(2-3-5/3-
0-6) 
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๕๘ 
 



หนวยกติรวม (Total Credits) ๑๒ 
(12) 

 
ป ๔ ภาคการศกึษาที ่๒ 

 
รหสัวชิา ชือ่วชิา จํานวนหนวยกติ

(บรรยาย-ปฏบิตักิาร-
คนควา)

กญวก 
๔๖๗  
KAAG 
467 

สหกิจศึกษา
Cooperative Education 
 

๖ 
6 

(๐-๑๘-๖)**
(0-18-6)**

หนวยกติรวม (Total Credits) ๖ (6) 
      
     ** กญวก ๔๖๗ สหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคการศึกษาใดภาค

การศึกษาหนึ่งเทาน้ัน 
 
 
 

๓.๑.๕  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธการเรยีนรูระดบั
หลกัสตูร (PLOs) สูรายวชิา  
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 
แสดงตารางความสัมพันธของรายวิชา (เรียงตามลําดับช้ันป) กับ
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร   โดยใชอักษร I, R, P, M  เพื่อ
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร สามารถทําใหบัณฑิต
บรรลุเปาหมายผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรในขอใดบาง (แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ๔.๑)  
 
 

      ๓.๑.๖   คําอธิบายรายวิชา  
คําอธิบายรายวิชาตอไปน้ี เรียงลําดับตามหมวดวิชา คือ หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หนวยกิตของแตละ
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๕๙ 
 



รายวิชา ระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บ ซึ่งมี
ความหมาย คือแสดงจํานวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา เชน ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง 
รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห 
ภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห และคนควา ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๓๓ หนวยกติ 
รายวชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
๑. กลุมวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
มมศท ๑๐๑  การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย ๒ (๑-๒-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
MUGE 101  General Education for Human 
Development 

2 (1-2-3)

Prerequisite:  - 
          ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของวิชาศึกษาทั่วไปกับ
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเช่ือมโยงสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติ
ของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ 
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ/สถานการณ/ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข 
ป องกันปญ หา ห รือปรับปรุงพั ฒ นาเห ตุการณ /สถานการณ  เพื่ อ
คุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนว
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๖๐ 
 



ทางแกไขปญหากรณีศึกษา 
         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 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพฒันามนุษย ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
MUGE 102  Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
Prerequisite:  - 

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสถานการณ /เหตุการณ /
ปญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารย
ธรรมและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ/ สถานการณ /ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกัน
ปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ  /สถานการณ  /เพื่ อ
คุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  การประยุกตความรูเพื่อเสนอแนว
ทางแกไขปญหากรณีศึกษา  
        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 
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๖๑ 
 



their community; and the application of knowledge to solve the 
problems of case studies 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
MUGE 103  Arts and Science for Human 
Development 

2 (1-2-3)

Prerequisite:  - 
 มนุษยภาพในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ/ สถานการณ/ 

ปญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สําคัญทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทย
และของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหเหตุปจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ/ สถานการณ/ ปญหา และการสังเคราะหแนว
ทางแกไข  ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ / 
สถานการณ/ เพ่ือคุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน  และสังคม  การประยุกต
ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา  
           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 
 
๒. กลุมวชิาภาษา
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
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๖๒ 
 



ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใชภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
LATH 100  Art of Using Thai Language for 
Communication 

3 (2-2-5)

Prerequisite:  - 
          ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด การ
ฟง การอาน การเขียน และการคิด เพื่อการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
          Art of using Thai language and of speaking, listening, 
reading, writing, and thinking skills for accurate and appropriate 
communication 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
LAEN 103  English Level 1 3 (2-2-5)
Prerequisite:  - 
          โครงสราง ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวของกับ
การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ (การฟง การพูด การอาน และการเขียน) 
รวมทั้งกลยุทธในการอานบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดส่ือสารในช้ันเรียนระดับบท
สนทนา 
          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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๖๓ 
 



 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
LAEN 104  English Level 2 3 (2-2-5)
Prerequisite:  - 
          คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททาง
สังคมปจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุมยอย การทําบทบาทสมมุติใน
สถานการณตางๆ ทักษะการเขียนในระดับยอหนา และเน้ือหาการอานและ
การฟงเรื่องตางๆ 
Vocabulary, grammar, and contextualized social language; 
essential communicative skills in small groups; simulations in 
various situations; writing practice at a paragraph level; and 
reading and listening from various sources 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
LAEN 105  English Level 3 3 (2-2-5)
Prerequisite:  - 
          กลยุทธที่สําคัญในทักษะการใชภาษาทั้งส่ี การอานและการฟงจาก
แหลงตางๆ การพูดในชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับยอหนาและ
เรียงความส้ันๆ รวมทั้งทักษะยอย คือ ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพท 
เนนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวันและการอานเชิงวิชาการ และ
เน้ือหาเก่ียวกับสังคมโลก  
 Essential strategies for four language skills: reading and 
listening from various sources, speaking in everyday use and 
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๖๔ 
 



writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills 
i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English 
in everyday life and in academic reading and issues  that  
enhance  students  world knowledge 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
LAEN 106  English Level 4 3 (2-2-5)
Prerequisite:  - 
          การอานขอความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับยอหนาที่
เกี่ยวกับการบอกลําดับเหตุการณ ข้ันตอน หนาที่ จุดประสงค เครื่องมือ 
สาเหตุ ผลลัพธ และเงื่อนไข การเขียนในระดับยอหนาอยางถูกตองตาม
รูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขั้นตน การฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญ การฟงเพื่อรายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุมาน 
           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 
 
 
 
 
รายวชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด 
๑. กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
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๖๕ 
 



คนควา)
กญศท ๒๖๐  การบริหารและการจัดการองคการ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAGE 260  Administration and Organization 
Management 

3 (3-0-6)

Prerequisite:  - 
           หลักในการบริหาร หนาที่ของผูบริหารในดานที่ เกี่ยวกับการ
วางแผน การจัดองคการ การนํา การอํานวยการ การจูงใจ การส่ือสาร การ
ประสานงาน และการควบคุมงานใหดําเนินตามนโยบายที่ไดวางไวเพื่อให
บรรลุเปาหมายของกิจการ วิชาเศรษฐศาสตรข้ันแนะนํา อุปสงค-อุปทาน 
ดุลยภาพ ความยืดหยุนและการจัดประเภทสินคา ระบบตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร ตนทุนการผลิต บัญชีรายได ประชาชาติ ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความรู เบ้ืองตนทางดานการเงิน การอานงบการเงิน 
อัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจาย
การลงทุน 
           Principles of management, the roles of managers in 
planning, organizing, leading, directing, motivating, 
communicating, coordinating and controlling in order to achieve 
the organization goals. Introduction to economics, demand-supply, 
equilibrium, elasticity and category of goods, market system in 
economics, production cost, national income account, economic 
growth, elementary finance, how to read financial statements, the 
important financial ratios, financial planning, investment, 
investment diversification 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
ศศพฐ ๑๔๖  การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
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๖๖ 
 



LAFE 146  Personality Development 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
          ทักษะความรู ความสามารถและแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การปรับจิตใจและอารมณ 
จิตสํานึกเพื่อดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได การยอมรับคุณคาของ
มนุษย การรูจักช่ืนชมและแยกแยะความงามและความดีที่เปนรากฐานของ
ความเปนมนุษย 
          Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-
development; personality development; appropriate self, moral 
and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways 
of living; realization of human value, Knowing how to appreciate 
and differentiate beauty and virtue which are foundation of 
humanness 
 
๒. กลุมวชิาภาษา 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญสห ๒๔๒  ภาษาอังกฤษเพือ่การเขียนและนําเสนอ
โครงการ 

๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่บังคับกอน:  ศศภอ ๑๐๓ และ ๑๐๔ 
KAID 242  English for Project Writing and 
Presentation 

3 (3-0-6)

Prerequisite:  LAEN 103 and LAEN 104 
           การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอโครงการโดยบูรณา
การเขากับกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ดาน คือ การฟง การพูด 
การเขียน และการอาน เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการเตรียมโครงการ เชน 
การรวมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองในกลุม การคนหาขอมูล การ
รวบรวมขอมูลและเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรูเพื่อนําเสนอ
ผลงานในที่ประชุมได 
           Using English in writing and presenting projects by 
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๖๗ 
 



integrating four language learning strategies: listening, speaking, 
writing, and reading in order to understand the process of project 
preparation such as sharing opinions, brainstorming, searching for 
information, collecting data and writing reports, as well as, 
knowing techniques to prepare for project presentations in 
conferences 

 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญสห ๒๔๓  ภาษาอังกฤษเพื่องานวจัิย ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  ศศภอ ๑๐๓ และ ศศภอ ๑๐๔ 
KAID 243  English for Research 3 (3-0-6)
Prerequisite:  LAEN 103 and LAEN 104 
          ไวยากรณ คําศัพท สํานวนและกลยุทธการเรียนรูที่ใชในทักษะการ
เขียน การอาน การฟง และการพูดในบริบทที่เกี่ยวของกับการทํางานวิจัย
ทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 
          Grammar, vocabulary, expressions, and learning strategies 
in writing, reading, listening, and speaking skills in scientific and 
social science research contexts 
 
 
 
๓. กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร จํานวน ๒ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
วทชว ๑๑๔  ชีววทิยาขั้นพืน้ฐาน ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  -  
SCBI 114  Basic Biology 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
          แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร เคมีของส่ิงมีชีวิต 
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๖๘ 
 



ชีววิทยาระดับเซลล การสื่อสารของเซลล พันธุศาสตร และเทคโนโลยีทาง
ดีเอ็นเอและการประยุกต นิเวศวิทยา พันธุศาสตรประชากร แนวคิด
วิวัฒนาการ วิทยาการมนุษย ระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา
เชิงอนุรักษ 
          Basic concepts in biology; scientific methodology; chemistry 
of life; cell biology; cell communication; genetics and DNA 
technology; ecology; population genetics; evolution; ecosystem; 
environmental problem; convervation ecology 
 
๔. กลุมวชิาสขุภาพและนนัทนาการ จํานวน ๒ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๐  จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 120  Bike for Health and Recreation 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในการขี่จักรยาน  
การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของนักปนจักรยาน การดูแล
รักษาจักรยานและอุปกรณ  ประโยชน หลักการพื้นฐาน  ทักษะการขี่
จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการขี่จักรยาน ระเบียบ
ปฏิบัติในการใชเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการรอบ
มหาวิทยาลัย 
      Sport science principles and their application to bike riding, 
physical and mental fitness preparation for bike riders, bicycle and 
accessories maintenance, benefits, basic principles, bike skills, 
safety, rules and regulations and manner in riding in bike lane, 
tour around MU by bike for recreation and health  
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๖๙ 
 



 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-
ปฏิบัต-ิคนควา)

วกศท ๑๒๑  กายและจิต   ๒ (๑-๒-
๓)**

วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 121  Body and Mind 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใช การเตรียมความ
พรอมทางรางกายและจิตใจของการออกกําลังกายแบบกายและจิต 
ประโยชน หลักการพื้นฐานของการฝกการออกกําลังกายแบบกายและ
จิตใจ ทักษะการออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตใน
รูปแบบตางๆ  เชน โยคะ, มวยจีน, พีลาเต, บอล  

Sport science principles and their application to body and 
mind, physical and mental fitness preparation for body and mind 
exercise benefits and basic principles of body and mind training; 
skills and safety;  body and mind activities such as yoga, Tai Chi,  
pilates, and fit ball 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๒  การออกกําลงักายกลุม   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 122  Group Exercise 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใช การเตรียมความ
พรอมทางรางกายและจิตใจของการออกกําลังกายแบบกิจกรรมกลุม 
ประโยชน หลักการพื้นฐานของการฝกแบบกิจกรรมกลุม ทักษะการ
เคล่ือนไหวในกิจกรรมการออกกําลังกายกลุม ความปลอดภัย และกิจกรรม
กลุมรูปแบบตางๆ  เชน บอลคร่ึงลูก, ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชือก, บูท
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๗๐ 
 



แคมป, จักรยานในรม, แทรมโพลีนและแอโรบิคในน้ํา    
 Applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for group exercise; benefits and basicprinciples of 
group exercise training; skills and safety; group exercise activities 
such as Bosu ball, punch kick, jump, jump rope, boot camp, indoor 
bike , trampoline, and aqua aerobic 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๓  กรีฑาลู   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 123  Track Atletics 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          ประวัติ ประโยชน  หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชใน
กีฬากรีฑาลู การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของนักกรีฑา
ประเภทลู  การวิ่งในลูวิ่ง  การวางเทา  การจัดลําตัวในทาออกตัว จัดระบบ
การเคล่ือนไหวเพื่อทักษะในการวิ่งระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะไกล การ
จัดสนาม การเปนเจาหนาที่จัดการแขงขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แขงขัน    การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลนกรีฑาลู  การเก็บรักษา
อุปกรณ 
           History; usefulness; applied sport science principles;
physical and mental fitness preparation for player, basic skills; 
steps, set position of start running and movement for various 
distance of competition; sports facilities, judging, rules, regulations, 
injuries and safety, equipment and maintenance 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๔  เซปกตะกรอ   ๒ (๑-๒-
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๗๑ 
 



๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 124  Sepak Takraw 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

ประวัติ ประโยชน หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชใน
กีฬาเซปกตะกรอการเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของผูเลน 
ทักษะพื้นฐานการเลนเซปกตะกรอ ทักษะพื้นฐานตางๆ ประกอบดวย การ
เคลื่อนที่รูปแบบตางๆ การเดาะลูกดวยเทา เขา หัว การเสิรฟ การชง การ
เลนขางเทาดานใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด การสกัดกั้น การรุก 
การรับ การเลนทีม กติกา มารยาทในการแขงขันการปองกันความเส่ียงตอ
การบาดเจ็บและความปลอดภัยรวมทั้งการเก็บรักษาอุปกรณ    

History; usefulness; applied sport science principles; physical 
and mental fitness preparation for player; basic skills such as basic 
movement; variety of kicking, heading, serving, volley, back kick, 
attack and defense techniques; team playing; rule; regulations; 
injuries and safety; equipment and maintenance 

 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๕  เปตอง   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 125  Petanque 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          ประวัติ ประโยชน หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชใน
กีฬาเปตอง การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของผูเลน สนาม
และอุปกรณ  กติกาการแขงขัน ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง เชน การจับลูก 
การโยนลูก การยืน การทรงตัว การเขาเกาะ การตีกระทบ การแขงขัน
ประเภทเดี่ยว คู และทีม การดูแลรักษาอุปกรณและความปลอดภัยในการ
เลน 
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๗๒ 
 



  History; benefits; applied sport science principles; physical 
and mental fitness preparation for player, Petanque court and 
equipment. Rules and regulation. Petanque basic skills such as  
handing, throwing, standing,  balancing, pointing, hitting; 
Individual  double and team  completion; equipment maintenance 
and safety 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๖  ระบําใตนํ้า   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 126  Synchronised Swimming 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          ประวัติ ประโยชน การประยุกตใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬาใน
ระบําใตนํ้า การเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจของผูเลนระบําใต
นํ้า ความปลอดภัย มารยาท การแตงกาย ในกีฬาระบําใตนํ้า เชน การ
ลอยตัว การหายใจในน้ํา การฝกการเคลื่อนที่ในทิศทางตางๆ การฝก Bullet 
leg , Flamingo การฝก Eggbeater  การฝกเลนทาชุดประกอบจังหวะขั้น
พื้นฐาน ฝกการเลนประกอบดนตรีประเภททีม (Team( 
       History; benefits; application of sports science principles in 
synchronized swimming, physical and mental fitness preparation 
for synchronised swimmer; safety; rules and regulations; uniforms; 
basic skill such as floating, breathing, scolling movements, bullet 
leg, flamingo and eggbeater; synchronized swimming style such 
as basic routine, team routine 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๗  แอโรบิคเพือ่สุขภาพ   ๒ (๑-๒-
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๗๓ 
 



๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 127  Aerobic for Health 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
ประโยชน หลักการพื้นฐานของการฝกเตน แอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหว
ในการเตนแอโรบิก   ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอ่ืนๆ  
เชน แอโรบิกในนํ้า ศิลปะการตอสูประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ 
และบูท แคมป 

Sport science principles and their application to aerobic for 
health; aerobic exercise significance; benefits and basic principles 
of aerobic dance training; skills of aerobic dance movements, 
safety, and Aerobic activities such as water aerobics, martial art 
with music, step aerobic, new body and boot camp  
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๘  โยคะเพื่อสุขภาพ   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 128  Yoga for Health 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในการออกกําลังกาย
แบบโยคะเพื่อสุขภาพ ประวัติ  ความหมาย สถานที่และอุปกรณ  และ
ประโยชน ของการฝกโยคะ การเตรียมพรอมของรางกาย การยืดเหยียด
ขอตอและกลามเน้ือ  เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเนื้อ การฝกทาอาสนะ
ตางๆ การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผอนคลายอยางลึกและความ
ปลอดภัยในการฝก 
          Sport science principles and their application to yoga for 
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๗๔ 
 



health; history; meaning; training locations and equipment; and 
benefits of yoga; body preparation; joint and muscle stretching; 
techniques of muscle contraction and relaxation; practice of Asana 
(body position/posture), breathing control, Pranayama, deep 
relaxation and yoga training safety 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๒๙  เทนนิส   ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 129  Tennis 2 (1-2-

3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในเทนนิส ประวัติ 
ประโยชน อุปกรณ กฎ และกติกา  สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐาน 
ไดแก การตีลูกหนามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกกลางอากาศ การเสิรฟลูก 
และเทคนิคการเลนแบบตางๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬาเทนนิส รวมทั้งความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
การกีฬาของเทนนิส 

Sport science principles and their application to lawn tennis; 
History; benefits; equipment; rules  and regulations; physical fitness; 
basic skills such as forehand, backhand, volley, serve and strategies 
for singles and doubles; Injuries and safety; sports science of tennis 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๓๐  ฟตุบอล ๒ (๑-๒-

๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
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SPGE 130  Soccer 2 (1-2-
3)**

Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในฟุตบอล  ประวัติ 
โดยยอของฟุตบอล ประโยชน อุปกรณ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะ
พื้นฐานของการเตะ การสง การโหมง การเลี้ยงลูก การทุมบอล และการเลน
เปนทีม การเก็บรักษาอุปกรณ ความเส่ียง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย 
การเลนฟุตบอลเพื่อการออกกําลังกาย สุขภาพและนันทนาการ 
  Sport science principles and their application to soccer; brief 
history of soccer encompassing; benefit; equipment; rule and 
regulations; physical fitness; basic skills of kicking, passing, 
heading, dribbling, throwing and team play; equipment keeping; 
risks injuries and safety; soccer for exercise; health and recreation
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
วกศท ๑๓๑  วายนํ้า ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 131  Swimming 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในวายนํ้าประโยชน 
ความปลอดภัย มารยาท การแตงกาย ทักษะเบ้ืองตนในการวายนํ้า เชน 
การลงนํ้า การลอยตัว การหายใจในน้ํา การใชแขน ขา รวมถึงทักษะการ
วายทาฟรีสไตล ทากรรเชียง และทากบ                  
  Sport science principles and their application to swimming; 
Significance;  benefits; safety; rules and regulations; uniforms; 
basic skill such as breathing, floating, leg movements; styles of 
swimming such as freestyle;  back stroke and breast stroke 
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๗๖ 
 



 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

วกศท ๑๓๒  บาสเกตบอล ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 132  Basketball 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในบาสเกตบอล 
ประโยชน กติกา มารยาท การแตงกาย และ ความปลอดภัยในการเลน 
ทักษะพื้นฐานในการเคล่ือนที่ และการรับบอล สงบอล การเลี้ยงลูก การยิง
ประตู และการเลนทีมในกีฬาบาสเกตบอล  
          Sport science principles and their application to basketball; 
benefits; rules and regulations; uniforms and safety; basic skills 
such as foot movement, body position, ball handling; shooting and 
dribbling; various team tactics and strategies 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๓๓  วอลเลยบอล ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 133  Volleyball 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 
          หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในวอลเลยบอล 
ประโยชน กติกา มารยาท การแตงกาย และความปลอดภัยในการเลน ทัก
เบ้ืองตนในการเคลื่อนที่ การเลนลูกมือลาง การเลนลูกมือบน การเสิรฟ การ
สกัดกั้น  การตบ และการเลนทีมในกีฬาวอลเลยบอล 
          Sport science principles and their application to volleyball; 
benefits; rules and regulation; uniforms and safety; basic skill such 
as foot movement, body position, serving, volley, bumping, individual 
attack and defense techniques; and tactics and strategies 
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๗๗ 
 



 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๓๔  ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 134  Social Dance 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในลีลาศ ประโยชน 
กติกา มารยาท การแตงกาย ความปลอดภัย และทักษะเบ้ืองตนในการเตน
ลีลาศ เชน จังหวะวอลซ  คิวบัน-รัมบา ชา ชา ชา และ ไจว   

Sport science principles and their application to social dance; 
cultural significance;  benefits; rules and regulations; safety and 
uniforms; basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha cha cha and 
Jive 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
วกศท ๑๓๕  เทเบิลเทนนิส ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 135  Table Tennis 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชในเทเบิลเทนนิส
ประโยชน กติกา มารยาท การแตงกายและความปลอดภัยในการเลน 
ทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของเทา การจับไม การตีลูกหนามือและลูก
หลังมือ การตบ การเสิรฟ การตีลูกหมุน และการแขงขันประเภทเดี่ยวและคู
ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  

Sport science principles and their application to table tennis.
benefits , rules and regulations; uniforms and safety. basic skills 
such as foot-work, control, forehand stroke, backhand stroke;
service  and  top spin; competition event in single and doubles in 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 
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table tennis 
 

 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-
ปฏิบัต-ิคนควา)

วกศท ๑๓๖  ศิลปะการตอสูปองกันตวั ๒ (๑-๒-๓)**
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SPGE 136  Art Self-defence 2 (1-2-3)**
Prerequisite:  - 

หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและการประยุกตใชใน ศิลปะการตอสู
ปองกันตัว ประโยชน ความหมาย ความปลอดภัย ทักษะเบ้ืองตนในการ
ตอสูปองกันตัว เชน การลม การมวนตัวดานหนา-หลัง การเตะ การตอย 
การทุม การควบคุมและการแกไขจากการถูกควบคุม  

Sport science principles and their application to art self-
defense; usefulness; definition; safety; basic skills such as rolls 
and somersaults kick, punch, immobilization; attacks and self-
defense 
     ** นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการตาม
ความสนใจ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
๑. กลุมวิชาแกน 
    กลุมคณิตศาสตร 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๑๐๒  คณิตศาสตรสําหรับวทิยาศาสตรการเกษตร ๔ (๔-๐-๘)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 102  Mathematics for Agricultural Science 4 (4-0-8)
Prerequisite:  - 
          ลิมิต ภาวะตอเน่ือง นิยามและสมบัติของอนุพันธ อนุพันธของ
ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเลขช้ีกําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ 
ฟงกชันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธโดยปริยาย อนุพันธอันดับสูงกวา 
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ผลตางเชิงอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล ฟงกชัน
ของหลายตัวแปรและอนุพันธยอย ผลตางเชิงอนุพันธรวมและอนุพันธรวม 
ปฏิยานุพันธและการหาปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขต 
ปริพันธไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับ
หน่ึง สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับหน่ึง สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง 
ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงอนุพันธ เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต การ
จําลองแบบเชิงคณิตศาสตร การประยุกตคณิตศาสตรทางดานวิทยาศาสตร
การเกษตร 
           Limits, continuity, definition, and properties of derivatives, 
derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, 
exponential functions, trigonometric functions, hyperbolic 
functions; implicit differentiation, higher-order derivatives, 
differentials, indeterminate forms and l' Hospital's rule; functions of 
several variables and partial derivatives, total differentials and 
total derivatives, antiderivatives and integration; techniques of 
integration, improper integrals, ordinary differential equations, 
linear first order differential equations, non-linear first order 
differential equations, second order differential equations; systems 
of linear equations, systems of differential equations, matrices, 
determinants; modeling and simulation, applications of 
mathematics in agricultural science discipline 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญสห ๒๗๐  สถิตศิาสตรข้ันแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
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KAID 270  Introduction to Statistics 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
       ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การ
คาดหมายทางคณิตศาสตร การแจกแจงความนาจะเปนแบบพิเศษ สถิติเชิง
พรรณนา การแจกแจงของการสุมตัวอยาง การประมาณคาแบบจุด การ
ประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมติฐาน การใชซอฟตแวรสถิติเบ้ืองตน  
       Probability, random variables and probability distributions, 
mathematical expectation, special probability distributions; 
descriptive statistics, sampling distributions, point estimation, 
interval estimation; hypothesis testing, elementary use of 
statistical software         
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญสห ๓๘๐  การวางแผนการทดลอง ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญสห ๒๗๐   
KAAG 380  Experimental Designs 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAID 270   
        หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุมอยาง
สมบูรณ การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ แผนการทดลองแบบ
ลาตินสแควร การทดลองแบบแฟกทอเรียล การทดลองแบบสปริต-พล็อต 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลจากการวิเคราะหทางสถิติ 
          Basic principles of experimental design; completely 
randomized design; randomized blocked design; Latin square 
design; factorial experiments; slit-plot experiment, SPSS program; 
Interpretation of the result from a statistical analysis   
 
กลุมวชิาเคม ี
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๘๑ 
 



วทคม ๑๐๓  เคมีทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SCCH 103  General Chemistry I 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
         ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุ
ในหมูหลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร เคมีส่ิงแวดลอม  
         Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory, 
representative and transition metal elements, organic chemistry, 
nuclear chemistry, environmental chemistry 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SCCH 118  Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
Prerequisite:  - 
          เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพและ
ปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธกับบางหัวขอในภาคบรรยาย 
         General techniques in chemistry, simple experiment in 
qualitative and quantitative analysis; some experiments that are 
related to lectures 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๐๓  เคมีวิเคราะหสําหรับวทิยาศาสตรการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  วทคม ๑๓๕ และ วทคม ๑๑๘ 
KAAG 203  Analytical Chemistry for Agricultural 
Science  

3 (3-0-6)

Prerequisite:  SCCH 135 and SCCH 118 
      แกส; ของแข็ง; ของเหลว; สมดุลของไอออน; การประยุกตใช; 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๘๒ 
 



ไฟฟาเคมี; ตารางธาตุ: ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ: ธาตุแทรนซิชัน; เคมีนิวเคลียร; 
เคมีอินทรีย; ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ; การคํานวณความเขมขน บัฟเฟอร; ความคลาด
เคล่ือน ความแมนยํา ความเที่ยง สถิติเพื่องานวิเคราะหทางเคมี; สมดุลเคมี
และอิเลคโตรไลท; การวิเคราะหเชิงปริมาณแบบไตเตรท: กราฟมาตรฐาน; 
การวิเคราะหอาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในชวงยูวี -วิสิเบิล ; การ
วิเคราะหอาศัยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกแอบซอรพชัน; 
การวิเคราะหอาศัยการเปลงแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกอีมิสชัน; การ
วิเคราะหทางเคมีไฟฟาแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเล
กโตร; การวัดพีเอช; การวิเคราะหดวยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟแบบ
ของเหลวสมรรถนะสูง: การวิเคราะหดวยแก็สโครมาโตรกราฟ; การหาคา
ขีดจํากัดตํ่าสุดของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ การสืบคนขอมูล 

      Gases, solids, liquids, ion equilibrium, electrochemistry; 
chemical series periodic table, representation elements: transition 
elements; nuclear chemistry, organic chemistry, fundamental 
knowledge of chemical analysis both qualitative and quantitative; 
calculations concentration of solution and buffer; error, accuracy, 
precision; statistics for analytical chemistry; chemical equilibria 
and electrolyte; quantitative analysis by titration: standard curve; 
molecular absorption spectrometry: UV-Visible; atomic absorption 
spectrometry; atomic emission spectrometry; potentiometry: ion-
selective electrode: pH measurement; high performance liquid 
chromatography analysis technique; gas chromatography 
technique; detection limit in quantitative analysis; information 
retrieval 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๖๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)
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๘๓ 
 



วิชาที่บังคับกอน:  วทคม ๑๓๕ และ วทคม ๑๑๘ 
KAAG 263  Analytical Chemistry for Agricultural 
Science Laboratory 

1 (0-3-1)

Prerequisite:  SCCH 135 and SCCH 118 
          การวิเคราะหคุณภาพอยางงาย, การสุมตัวอยาง, การเตรียมตัวอยาง 
การไทเทรตกรด-เบส, การไทเทรตแบบตกตะกอน, การไทเทรตแบบสาร
เชิงซอน, การไทเทรตแบบรีดอกซ, เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี (ชวงคลื่น 
อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และวัดการดูดกลืนและเปลงแสงของอะตอม) 
เครื่องมือทางเคมีไฟฟา (ไดแก การวิเคราะหโดยการวัดคาศักยไฟฟา โดย
การวัดความนําไฟฟา) เครื่องมือทางโครมาโทกราฟ (เชน แกสโครมา
โตรกราฟ และโครมาโตรกราฟ แบบของเหลวสมรรถนะสูง) คํานึงถึงความ
ปลอดภัย 

     Sampling; sample preparation; acid-base titration; 
precipitation titration; complexometric titration; redox titration; 
spectrophotometric instruments (i.e., UV-visible, atomic 
absorption, atomic emission); electrochemical instruments (i.e., 
potentiometry, conductometry); chromatographic instruments (i.e., 
gas chromatography and high-performance liquid 
chromatography) and some experiments related to lectures, the 
consideration of safety 

 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๐๔  อินทรียและชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการเกษตร ๔ (๓-๓-

๗)*
วิชาที่บังคับกอน:  วทคม ๑๐๓ และ วทคม ๑๑๘  
KAAG 204  Organics and Biochemistry for Agricultural 
Science 

4 (3-3-7)*
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๘๔ 
 



Prerequisite:  SCCH 103 and SCCH 118 
          เคมีอินทรียในดานการเกษตร อาหารและสุขภาพ สูตรโครงสราง 
การจําแนก และการเรียกช่ือ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี ไอโซ
เมอรของสารอินทรียทางการเกษตร อัลเคนและไซโคลอัลเคนทาง
การเกษตร อัลคีนและไซโคลอัลคีนทางการเกษตร อัลไคนทางการเกษตร 
การทดสอบสารอินทรีย อะโรมาติกไฮโดรคารบอน และสารประกอบเฮไลด 
สารประกอบอัลกอฮอล ฟนอล อีเธอร สารประกอบอัลดีไฮดและคีโตน 
สารประกอบคารบอกซิลิก และอนุพันธ สารประกอบอะมีน คารโบไฮเดรต ลิ
ป ด  โป รตี น  เมท แบ อลิซึ ม  การท ด สอบสารชี วโม เลกุ ล  เอน ไซ ม 
ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิซึม 
         Organic chemistry in agriculture food and health, structure, 
classification, nomenclature, reaction in organic chemistry; 
steriochemistry; Isomers of organics in agriculture; alkane and 
cycloalkane in agriculture; alkene and cycloalkene in agriculture, 
alkine in agriculture; testing of organic substances, aromatic 
hydrocarbon and halide compounds; alcohol, phenol and ether 
compounds, aldehyde and ketone compounds, carboxylic and its 
derivative compound; amine; carbohydrate; lipid, protein, 
metabolism, testing biomolecule compounds; enzyme; the 
relationship between metabolic pathways 
 
กลุมวชิาชวีวทิยา 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
วทชว ๑๒๕  ชีววทิยาทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SCBI 125  General Biology II 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
          ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายใน
ประเทศไทย การจัดหมวดหมูและความหลากหลายของยูแบคทีเรีย อารเคีย 
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๘๕ 
 



และยูคาเรีย การสืบพันธุและการเจริญของเอ็มบริโอ การสรางอวัยวะ 
โครงสรางของรางกายสัตวและหนาที่ ไดแก การไดมาซึ่งอาหารและระบบ
ยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหวเวียนของเลือด ระบบขับถาย ระบบ
ภูมิคุมกัน ภาวะธํารงดุลฮอรโมนและระบบประสาท 
          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 nerve system 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
วทชว ๑๐๔  ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
SCBI 104  Biology Laboratory II 2 (0-3-1)
Prerequisite:  - 
          ทักษะการจัดกลุมชนิดตางๆ ของพืชและสัตวทั้งชนิดที่ไมมีกระดูก
สันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสรางเซลลสืบพันธุ  ชีววิทยาของการ
เจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของรางกาย การไหลเวียน
ของเลือด 
          Diversity of plants and animals including invertebrates and 
vertebrates; reproduction and development; nervous system and 
control of body function; circulatory system 
 
                                                                            จํานวนหนวยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควา)
กญวก ๓๐๔  พันธุศาสตรเพือ่การเกษตร  

๒ (๒-๐-๔)
วชิาที่บังคับกอน:  - 
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๘๖ 
 



KAAG 304  Genetic for Agriculture 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
          องคประกอบทางพันธุกรรม การคํานวณ ยีนตามกฎของเมนเดล 
ปฏิกริยารวมของยีน ความนาจะเปน พันธุศาสตรเชิงโมเลกุล มัลติเพิลอัล
ลีล เจเนติกรีคอมบิเนช่ัน การเปล่ียนแปลงจํานวนและโครงสรางโครโมโซม 
หนาที่ของสารพันธุกรรม วิเคราะห /สถิติ  การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การกลายพันธุ พันธุศาสตรเชิงประชากร งานวิจัยทางพันธุ
ศาสตร หลักคุณธรรมและจริยธรรมในงานวิจัย   
          Genetic material, calculations: Mendelian genetic, gene 
interaction, probability, molecular genetics, multiple alleles, 
genetic recombination, gene and chromosome structure, 
precision, statistics; heritability, mutation, population genetic, 
genetics research, altruism and ethics 
 
กลุมวชิาฟสกิส 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๘๐  ฟสิกสทั่วไปสําหรับวทิยาศาสตรการเกษตร ๔ (๔-๐-๘)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAID 280  General Physics for Agricultural Science 4 (4-0-8)
Prerequisite:  - 
          กลศาสตร กลศาสตรของไหล เทอรโมไดนามิกส คลื่น ทัศนศาสตร 
ไฟฟาและแมเหล็กกลศาสตรควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร 
          Mechanics, fluid dynamics, thermodynamics, waves, optics; 
quantum mechanics, and nuclear physics 
 
๒. กลุมวชิาพืน้ฐานเกษตร (แกนเกษตร) จํานวน ๒๔ หนวยกติ 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
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๘๗ 
 



กญวก ๑๐๒  วทิยาศาสตรการเกษตรขั้นแนะนํา ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 102  Introduction to Agriculture Science 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
        ความรูพื้นฐานดานวทิยาศาสตรการเกษตร การผลิตพชื การผลิต
สัตว การจัดการดิน ปุย และนํ้า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การ
ปรับปรุงพันธุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเปนพลังงานและ
อาหาร เกษตรกับการแพทยทางเลอืก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
การใชพชืเพื่อการประดับ การสงเสริมการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หลกั
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน  
        Basic knowledge in agricultural science; plant and animal 
productions; soil, fertilizer and water managements; integrated 
pest management; breeding; postharvest handling; processing for 
energy and foods; agriculture for medicine; agricultural 
biotechnology; the ornamental use of plant; agricultural 
extensions; agribusiness; altruism and ethics 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๑๕  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช
เศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 215  Science and Technology of Economics 
Crop Production 

3 (2-3-5)

Prerequisite:  - 
           การจําแนกพืชเศรษฐกิจ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการศัตรูพืช การใชประโยชน การตลาด 
ระบบการทําฟารมเบ้ืองตน การทํางานเปนทีม และการตรงตอเวลา  
 Classification of economic crops, botanical characteristics, 
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๘๘ 
 



plantation, cultivation, harvest, pest management, utilization, 
marketing, the basic farming system, teamwork and punctuality  
 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๒๓  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสัตว
เศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 223  Science and Technology of Economic 
Animal Production 

3 (2-3-5)

Prerequisite:  - 
          ความสําคัญของสัตวเศรษฐกิจ ปศุสัตวและสัตวนํ้า อาหารและการ
ยอยอาหาร การเลี้ยงดูในระยะตางๆ การสืบพันธุ การคัดเลือกพันธุ การ
ปรับปรุงพันธุสัตว การจัดการฟารม การสุขาภิบาล การปองกันกําจัดโรค 
การตลาด และขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสัตวเศรษฐกิจ หลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตสัตว การทํางานเปนกลุม การนําเสนอ
งานในหัวขอที่เลือก 
          The importance of economic animals; livestocks and 
aquatic animals; feeds and digestion; animal husbandry; 
reproduction; screening; breeding; farm management; sanitation; 
prevention of diseases; marketing, and regulations and laws 
related to economic animals; altruism and ethics of animal 
production; teamwork; presentation of selected topics 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๖๒  ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตรการเกษตร ๑ (๐-๓-๑)
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๘๙ 
 



วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 262  Field Trip for Agricultural Science 1 (0-3-1)
Prerequisite:  - 

          การเยี่ยมชมแหลงผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันวิจัยที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรแปลงเกษตรตาง ๆ แหลงผลิตไม
ดอกไมประดับ แหลงเพาะปลูกพืชสมุนไพร โรงงานผลิตปุย ฟารมเลี้ยงสัตว
กระบวนการผลิตการจัดการ การจัดการในอุตสาหกรรมเกษตร แนวคิด
ของการเปนเจาของกิจการ 

       The visit of plant and animal production: agricultural 
industry: institutions involved in agricultural science: agricultural 
fields, flower gardens, the cultivation of medicinal plants; fertilizer 
manufacturing, animal farms, the production process; the 
agricultural industrial management; the entrepreneur mindset 
 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๑๖  หลักการขยายพันธุพืช ๒ (๑-๓-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 316  Principle of Plant Propagation 2 (1-3-3)
Prerequisite:  - 
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๙๐ 
 



          การขยายพันธุพืชแบบใชเพศและไมใชเพศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การขยายพันธุพืช การคัดเลือกและเตรียมตนพันธุ การเตรียมแปลงเพาะ 
อุปกรณและระบบตางๆ การปกชํา การติดตา การตอกิ่ง การตอน และการ
ปรับสภาพกอนยายปลูก สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของสวนขยายพันธุพืชและเมล็ดพันธุ 
          Vegetative and reproductive propagation; factors affecting 
plant propagation; the selection and preparation of stock plants; 
planting bed preparation, equipment and systems, cuttings, 
grafting and layering, acclimatization of transplants; physiology, 
morphology, anatomy; the growth and development of propagated 
parts and seeds 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
กญวก ๓๑๗  วทิยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 317  Industrial Crop Science for Energy 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
          อธิบาย จําแนกลักษณะทางชีววิทยา ของพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงานตางๆ เชน มันสําปะหลัง ออย ปาลมนํ้ามัน มะพราว สบูดํา สาหราย 
เปนตนใช สามารถหลักการทางวิทยาศาสตร ในการปลูก ดูแลรักษา เพิ่ม
ผลผลิต การเก็บเกี่ยว การใชประโยชน ดานแปรรูปเปนพลังงานทดแทน
และขอจํากัดตางๆ ทราบนโยบายของรัฐบาลดานพลังงานทางเลือก และ
สามารถใชในการวางแผนในการผลิต   
 Classification of industrial crop for alternative energy sources 
and sustainable energy sources, performing an objective 
physiology, morphology analysis on each crop such as cassava, 
sugarcane, oil palm, physic nut and algae; paying particular 
attention to the production system and the policy about alternative 
energy sources as well as the limitations exist in terms of 
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๙๑ 
 



extracting useable energy 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๑๘  สรีรวิทยาการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 318  Physiology in Crop Production 2 (2-0-4)
Prerequisite:  - 
          ลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชที่ เกี่ยวของกับการผลิตพืช การ
สังเคราะหแสง การหายใจ กลไกการดูดซึม การลําเลียงนํ้าและแรธาตุ
อาหารในพืช สภาพแวดลอม นํ้า สภาพดิน แสง อุณหภูมิ ความช้ืน 
ฮอรโมนพืช การเจริญเติบโตของพืช การเขตกรรม การใชนํ้า การใหปุย 
ผลผลิตและคุณภาพของพืช  
          Plant physiological characteristics related to crop 
production, photosynthesis, respiration, absorption mechanism, 
water and nutrient transportation; environments, water soil 
characteristics, light, temperature, humidity; plant hormones; plant 
growth and development; farm practices, irrigation, fertilization; 
crop yield and quality 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๓๓  วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-๐-๔)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๐๓ 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน:  กญวก ๒๐๓ 
KAAG 333  Soil Science 2 (2-0-4)
Prerequisite:  KAAG 203 
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๙๒ 
 



Corequisite: KAAG 203 
          การกําเนิดดิน คุณสมบัติของดินทางเคมี ฟสิกส การจัดจําแนกและ
การจัดการดิน ปุยและผลผลิตพืช การเกษตรแบบอินทรีย การสํารวจดิน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักการทํางานเปนทีมในงาน 
Soil genesis, soil properties in all terms of chemical and physical 
of soil; soil classification; soil management and fertilizer and its 
use for plant production; organics farming; soil survey and field 
trip; teamwork 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๓๓๗  จุลชีววทิยาสําหรับวทิยาศาสตรการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  วทชว ๑๑๔ และ วทชว ๑๒๕ 
KAAG 337  Microbiology for Agricultural Science 3 (2-3-5)
Prerequisite:  SCBI 114 and SCBI 125 
          พ้ืนฐานความรูทางดานจุลชีววิทยา จุลินทรียชนิดตางๆที่สําคัญ 
โดยเนนเช้ือแบคทีเรียและรา การศึกษารูปราง โครงสรางและหนาที่ 
สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย  การแบงกลุมจุลินทรียและ
อนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธของจุลินทรียกับเจาบาน การควบคุมและภูมิคุมกัน 
การทําใหปราศจากเช้ือจุลินทรีย และการประยุกตใชเช้ือจุลินทรียในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม และสาธารณสุข 
          Basic knowledge of microorganisms, particularly bacteria 
and fungi, regardigthe shape, structure and functions; physiology 
and genetics, microbial classification and taxonomy; host-
microorganism interaction, control and immunity; sterilization and 
disinfection; im p o r ta n c e  a n d  an a p p lic a t io n  o f  m a jo r 
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๙๓ 
 



microorganisms in agriculture, industry, environment, and public 
health 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๖๑  ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตรการเกษตรเพ่ือ
การผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๑๐๒ 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน:  กญวก ๓๑๘ และ กญวก ๓๓๓ 
KAAG 361  Practical Study of Agricultural Science for 
plant Production I 

1 (0-3-1)

Prerequisite:  KAAG 102 
Corequisite: KAAG 318 และ KAAG 333 
          การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการเกษตร ความรูจากรายวิชา
วิทยาศาสตรทางดินและสรีรวิทยาการผลิตพืช ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนใน
การวางแผนการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพ เชน องคประกอบของดิน 
ความอุดมสมบูรณของดิน และพารามิเตอรทางสรีรวิทยาของพืชเปาหมาย 
โดยใชพืชพลังงานหรือพืชชนิดอ่ืนๆ ที่นาสนใจเปนพืชตนแบบใน
การศึกษา หลักการทํางานกลุม 
          A practice in the field of agricultural science; the knowledge 
of soil science and plant physiology; the basic data of the efficient 
plant production such as soil component; soil fertilization, and 
plant physiological parameters; energy crops or other interesting 
plants used as the plant model for the study; teamwork principles 
 

 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๓๗๓  สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 373  Seminar I 1 (1-0-2)
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๙๔ 
 



Prerequisite:  - 
          การสืบคนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ทันสมัยและ
นาสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเกษตร  การเขียนเอกสารอางอิง การ
อภิปรายผลงานวิจัยโดยทํางานเปนทีม การเขียนเอกสารของหัวขอที่
กําหนดและการนําเสนอผลงานในงานสัมมนาดวยส่ือตางๆ โดยใชทักษะ
การส่ือสารไดทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
          Searching for modern and interesting research papers and 
academic papers related to agricultural science; writing 
references; discussion on research papers by teamwork; writing 
the document of selected topics and presentation of work in the 
seminar by using various media, using communication skills in 
either Thai or English 
 
๓. กลุมวชิาเฉพาะทาง (วชิาบงัคบั/วชิาเลอืก) จาํนวน   ๔๑   หนวยกติ 
    ๓.๑ วชิาบงัคบั จํานวน ๒๓ หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๐๖  สงเสริมการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 206  Agricultural Extension 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
         มุงเนนใหนักศึกษามีความรูและเขาใจบทบาทของการสงเสริม
การเกษตร ความหมาย แนวคิด และสภาพการเกษตรของไทย เปาหมาย
และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักการของงานสงเสริม 
เขาใจในองคกรเกษตรกร กระบวนการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร กระบวนการในการแพรกระจายและการยอมรัยนวัตกรรม
การเกษตร สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุมและ
การทํางานรวมกับเกษตรกร ฝกใหนักศึกษาสงงานใหตรงเวลา 
          An overview of mission, meaning, approach, purpose 
agricultural and extension education programs within the Thai 
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๙๕ 
 



agricultural society; target and agricultural development, the 
principle of agricultural extension; understanding farmers and their 
community, agricultural innovation decision process, 
communication and technology transfer; encouraging students to 
work as a group and join working with farmers; teaching to hand 
in work on time 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๑๙  การปรับปรุงพันธุพืช ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๐๔ 
KAAG 319  Plant Breeding 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 304 
          แนวคิดในการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
พันธุศาสตรประชากร อัตราพันธุกรรม ทฤษฏีเฮกเทอโรซีส วิธีการคัดเลือก
เลือกปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและผสมขาม เซลลพันธุศาสตรและ
เทคโนโลยีทางชีวภาพในงานปรับปรุงพันธุพืช การกลายพันธุของพืช 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในงานวิจัย หลักการทํางานกลุม 
          Concepts of plant breeding; genetic inheritance; population 
genetic; heritability, the heterosis theory, the methods of selection; 
breeding of self and cross pollination crops; cytogenetic and 
biotechnology in plant breeding; plant mutation; altruism and 
ethics; teamwork principles 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๔๗  เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอลและไบโอดีเซล ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:   กญวก ๓๑๗ และ กญวก ๓๓๗ 
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๙๖ 
 



KAAG 347  Alcohol and Biodiesel Production 
Technology 

3 (2-3-5)

Prerequisite:   KAAG 317 and KAAG 337 
          จุลินทรีย ในการห มักกลั่น  การแปรรูปแป งและนํ้ าตาลเปน
แอลกอฮอล ปจจัยที่มีผลตอระบบการหมัก เทคนิคการผลิตแอลกอฮอลและ
การกลั่น การวิเคราะหไขมันในพืชสวนพลังงาน การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
การกําจัดของเสียและการนําไปใชประโยชน ธุรกิจการผลิตเอทานอล
และไบโอดีเซล 
          The microbial for fermentation; flour and sugar processing 
to alcohol; factors affecting fermentation system; alcohol 
production techniques and distillation; the lipid analysis in 
horticulture crops for energy; the production of biodiesel; waste 
treatment and utilization; ethanol and biodiesel production 
business 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๔๖  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ๒ (๑-๓-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๑๘ 
KAAG 346  Postharvest Technology 2 (1-3-3)
Prerequisite:  KAAG 318 
          จําแนกการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เคมี ชีวเคมี แมลง และจุลชีววิทยา ของผลผลิตทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว ไดแก ธัญพืช ไมดอกไมประดับ เครื่องเทศและสมุนไพร  
ผักและผลไม สามารถวางแผนการจัดเตรียมและเก็บรักษาผลผลิต กอนที่
จะบรรจุหีบหอหรือสงผานตอไปยังกระบวนการแปรรูปวิธีอ่ืนใดตอไป 
          Classifying products under the effect of physiological, 
chemical, biochemical insect, and microbiological changes of crop 
products in post harvest:  cereal crops, ornamental plants, spicy 
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๙๗ 
 



and medicinal plants, vegetables and fruits, dealing with the 
product management preparation and preservation before the 
process of packaging or other processes 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๕๕  หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 355  Principles of Integrated Pest Management 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          ความสําคัญของศัตรูพืช การจําแนกชนิด การระบาด การปองกนั 
การควบคุม และการจัดการ แมลง ไร โรคพืช วัชพืช นก หนู คางคาว หอย 
และการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน ความปลอดภัยและผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม การทาํงานเปนกลุม การนําเสนองานหัวขอที่เลือก 
          The importance of plant pests; classification; epidemiology; 
prevention; controlling; and management of insects, mites, plant 
diseases, weeds, birds, rats, bats, mollusks, and integrated plant 
pest management; safety and environmental impacts; teamwork; 
presentation of selected topics 
 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
กญวก ๓๘๕  ขอบังคับและกฎหมายในระบบการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๑๕ และ กญวก ๒๒๓ 
KAAG 385  Regulation and Laws in Agricultural 
System 

3 (3-0-6)

Prerequisite:  KAAG 215 และ KAAG 223 
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๙๘ 
 



          ขอบังคับและพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ร.บ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.เช้ือโรคและพิษ
จากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาขานิวเคลียร สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตร
และการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิตการควบคุมและการจัดการสารเคมี
อันตราย สาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรียและการใชจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 
มาตรฐานการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตร ขอกําหนดการใชสารเคมี
ทางการเกษตร มาตรฐานสินคาการเกษตรและเครื่องหมายรับรอง มีการ
ตระหนักถึงส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
          Regulations and Act of parliament; Plant Varieties 
Protection Act, B.E. 2542 (1999); Animals for Scientific Purpose 
Act, B.E. 2558 (A.D.2015); agricultural commodity and food 
standard; Pathogens and Animal Toxins Act, B.E. 2558 
(A.D.2015); Promotion for Scientific and Technological 
Professions Act, B.E. 2551 (2008); nuclear; environmental impact 
assessment on science and pollution control; production; control 
and management of hazardous chemicals; microbial culture and 
pathogenic microorganisms uses; regulations of agricultural 
chemicals uses; the agricultural product standards act and 
certification; environmental awareness and conservation of natural 
resources 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-

ปฏิบัต-ิคนควา)
กญสห ๒๔๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารองคกร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAID 240  English for Organizational 
Communications 

3 (2-3-5)

Prerequisite:  - 
          ไวยากรณ คําศัพท สํานวน และกลยุทธการเรียนรูในลักษณะของ
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๙๙ 
 



ทักษะพื้นฐานทั้งส่ี ภาษาอังกฤษในดานการพูด การฟง การอาน และการ
เขียน รวมไปถึงการเขาใจการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อใชในบริบทที่
เกี่ยวของกับการส่ือสารองคกร 
          Grammar, vocabulary, expressions, and learning strategies 
of four basic skills in English including speaking, listening, 
reading, and writing, as well as intercultural communication, being 
relevant to organizational communications 

 

และใหนกัศกึษาเลอืกเรยีนกลุมโครงการวจิยัระดบัปรญิญาตรหีรอืกลุมสห
กจิศกึษา 
กลุมโครงการวจิยัระดบัปรญิญาตร ี
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๖๖ การฝกงาน ๑ (๐-๓-๑)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 466  Training 1 (0-3-1)
Prerequisite:  - 
          การศึกษาระบบการทํางาน และฝกปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตร
การเกษตรหรือสายงานที่เกี่ยวของเปนระยะเวลาตอเน่ืองไมนอยกวา ๑๒๐ 
ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา ๔ สัปดาห การบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติ การฝกใชทักษะการส่ือสาร การทํางานเปนทีม การมีจริยธรรม
ในการทํางาน และความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 
          The study of the working processes and training in the 
agricultural science fields at least 120 hours or 4 weeks; an 
integration of the theory and practical skills related to the 
knowledge of agricultural science; communication skill, teamwork, 
ethics at work and self-responsibility 
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๑๐๐ 
 



 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๗๔  โครงการวิจัยระดับปรญิญาตรี ๔ (๐-๑๒-
๔)

วิชาที่บังคับกอน:  กญสห ๓๘๐  
ทั้งน้ีข้ึนกับดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร 
KAAG 474  Senior Project 4 (0-12-4)
Prerequisite: KAID 380  
          การกําหนดปญหา การออกแบบงานทดลองทางดานวิทยาศาสตร
การเกษตร ทบทวนวรรณกรรม การตั้งวัตถุประสงคและสมมุติฐาน การ
ทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก็บผลการทดลอง วิเคราะหขอมูล เขียน
รายงานฉบับสมบูรณ นําเสนอผลงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในการวิจัย 
       The identification of research problems; the design of 
experiments in agricultural science; literature review; formation of 
objectives and hypotheses; experiment for testing hypothesis, 
data collection, data analysis, final report writing; presentation, 
safety concerns in doing research 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๗๕  สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๗๓ 
KAAG 475  Seminar 2 1 (1-0-2)
Prerequisite:  KAAG 373 
  สืบคนขอมูลทางวิชาการ ส่ือสาร วิเคราะห วิจารณขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ สังเคราะห เผยแพรผลการวิจัยของหัวขอที่นักศึกษาสนใจ นําเสนอ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ได ส่ือสารทางวิชาการดวย
ภาษาอังกฤษ  
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๑๐๑ 
 



          Academic data retrieval; communicating, analysing, 
criticizing information gained from various sources; synthesize; 
publishing, the results of their interested topic; presenting 
scientific information in various forms; academic communication in 
English 
 
กลุมสหกจิศกึษา 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๖๗  สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-

๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญสห ๓๘๐ และ กญสห ๒๔๐  
ทั้งน้ีข้ึนกับดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร 
KAAG 467  Cooperative Education 6 (0-18-6)
Prerequisite:  KAID 380 and KAID ๒๔๐ 
          การปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานในสถานประกอบการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเกษตร
ภายใตการดูแลของพนักงานที่ปรึกษาเปนระยะเวลาตอเน่ืองไมนอยกวา 
๑๖ สัปดาห มีทักษะในการแกไขปญหา ทักษะการติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคล ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ซึ่งตองผานการเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษาและการปฐมนิเทศกอนไปปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ 
ช่ัวโมง ปฏิบัติงานทั้งงานประจําและงานวิจัย การกําหนดปญหา การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมุติฐาน การออกแบบงานทดลองทางดานวิทยาศาสตร
การเกษตร การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก็บผลและวิเคราะหผลการ
ทดลอง การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 
ในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ โดย
ส่ือสารทางวิชาการดวยภาษาอังกฤษ  
          Cooperative education of students to perform their 
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๑๐๒ 
 



knowledge and skills as employees at public or private 
organizations related to agricultural science under the staff 
supervisor at least 16 weeks; problem solving skills; interpersonal 
skills; teamwork; passing at least 30 hours of cooperative study 
preparation and orientation; performing both regular work and 
research; the identification of research problems; the formation of 
objectives and hypotheses; the design of experiments in 
agricultural science; the experiment for testing the hypothesis; 
data collection and analysis; final report writing; presentation of 
the works by using various media in the seminar either with 
advisors or cooperative education supervisors, academic 
communication in English 
  

   ๓.๒ วชิาเลอืก จํานวน ๑๘ หนวยกติ
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๐๕  หลักศิลปะเพื่อการออกแบบภูมิทศัน ๑ (๐-๓-๑)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 205  Principle of Art for Landscape Design 1 (0-3-1)
Prerequisite:  - 
          บทนํา ประวัติศิลปะ องคประกอบศิลป ศิลปะกับการออกแบบจัดสวน 
อุปกรณในการออกแบบเขยีนแบบ  แสงและเงา การเขียนภาพลายเสน 
ทฤษฎีสีและการระบายสี สัญลักษณในการออกแบบจัดสวน เสนระดับและ
ความชัน การนําเสนองานดานการออกแบบจัดสวน รูปดานและรูปตัด 
ทัศนียภาพ คอมพิวเตอรในงานออกแบบเบ้ืองตน  แบบจําลองในงาน
ออกแบบจัดสวน  สวนถาด การนําเสนอโครงการ 
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๑๐๓ 
 



          An introduction น   history of art, elements of art, art in 
landscape  design, equipment design, stationery in art works, light 
and shadow, color theory and painting, symbol in landscape 
designว  contour and slope presentation in landscape design 
project, elevation and  section, perspective, basic computer 
application for landscape design, model in landscape design; dish 
garden; presentation in design project 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๑๖  ไมประดับ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 216  Ornamental Plant 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 

          ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของไมประดับ การ
จําแนกไมประดับ การผลิตไมประดับทางการคา การตลาด การใชไม
ประดับในการจัดสวน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอภปิรายและนําเสนอ
โครงการดา้นไมป้ระดบั 

          The meaning and importance of ornamental plants; the 
classification of ornamental plants, commercial ornamental plants 
production and marketing; an application of ornamental plants to 
landscape design; field trip; discussion and presentation of 
ornamental plant projects 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๑๗  การผลิตเหด็ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 217  Mushroom Production 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
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๑๐๔ 
 



         ชีววิทยา, ความตองการอาหารของเห็ด, ปจจัยที่เหมาะตอการเพาะ
เห็ด, การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก, การเพาะเห็ดในทอนไม, การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ, การเพาะเห็ดเมืองหนาว, การเพาะเห็ดสมุนไพร, ศัตรูเห็ด, การ
วางแผนทําฟารมเห็ด, แนวคิดของการเปนเจาของกิจการ, หลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการผลิตเห็ด 

Biology of mushrooms, nutrients requirement, suitable factors 
for mushroom growth; the cultivation  of economic, winter  and 
medicinal mushroom in plastic bags, in logs; mushroom pests; the 
management of  mushroom farms; enterpreneur mindset, altruism 
and ethics 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๒๘๒  ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ๒ (๑-๒-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 282  Thai Agricultural Wisdom 2 (1-2-3)
Prerequisite:  - 
          ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของภูมิปญญาทางการเกษตร  ภูมิ
ปญญาดานการจัดการฟารมเกษตร  ส่ิงประดิษฐทางการเกษตร  การผลิต
และอารักขาพืช การปศุสัตว การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การประมง 
และดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกบัการเกษตร การอภิปรายและนําเสนอโครงการด้านภมูิปัญญาไทย
 Meaning; significance; the concept of agricultural wisdom; 
the wisdom of farm management, agricultural inventions; crop 
production and protection; livestock production; processing of 
agricultural products; fishery and other areas related to 
agriculture; discussion and presentation of Thai wisdom projects 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
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๑๐๕ 
 



กญวก ๓๐๕  เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการนํ้า ๒ (๑-๒-๓)
วิชาที่บังคับกอน:  กญสห ๒๘๐  
KAAG 305  Agricultural Machinery and Irrigation           2 (1-2-3)
Prerequisite:  KAID 280 
          หลักการเกษตรกลวิธานและระบบการใหนํ้า เครื่องตนกําลังและรถ
แทรคเตอรเพื่อการเกษตร เคร่ืองมือเตรียมดิน เครื่องมือปลูก เครื่องใสปุย 
เครื่องมือเก็บเกี่ยว (พืชไร พืชผักและผลไม) เลือก ออกแบบ วิธีการใหนํ้า 
เกษตรแบบแมนยําสูง ระบบการตัดสินใจทางการเกษตร หลักการทํางาน
กลุม 
          Principles of agricultural machinery and irrigation; engine 
prime mover and tractor for agriculture; soil preparation machine; 
planting machine; fertilizer equipment, harvester, post harvester; 
selection, precision; decision; the irrigation system precision 
farming; the support system in agriculture; teamwork 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๒๓  กายวิภาคศาสตรพื้นฐานของสัตว ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๒๓ 
KAAG 323  Basic Animal Anatomy 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 223 
          โครงสรางของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะในระบบตางๆ ไดแก ระบบ
กระดูกและขอระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบปกคลุม
รางกาย ระบบรับความรูสึกพิเศษ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย
ปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบ
ภูมิคุมกัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในงานวิจัย การนําเสนองานใน
หัวขอที่เลือก 
          The structure of cell tissue and various organ systems such 
as bone-joint, muscular, nervous, endocrine, integument, special 
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๑๐๖ 
 



sense, gastrointestinal, urinary, reproductive, cardiovascular, and 
respiratory and immune systems; altruism and ethics in research; 
presentation of selected topics 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๒๔  สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๒๓ 
KAAG 324  Basic Animal Physiology 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 223 
          หนาที่ของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะในระบบตางๆ ไดแก ระบบ
กระดูกและขอระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบปกคลุม
รางกาย ระบบรับความรูสึกพิเศษ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย
ปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบ
ภูมิคุมกัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในงานวิจัย การนําเสนองานใน
หัวขอที่เลือก 
          Functions of cell tissue and various organ systems such as 
bone-joint, muscular, nervous, endocrine, integument, special 
sense, gastrointestinal, urinary, reproductive, cardiovascular, and 
respiratory and immune systems; altruism and ethics in research; 
presentation of selected topics 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๓๔  หลักการออกแบบภูมิทศัน ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 334  Landscape Design 3 (2-3-5)
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๑๐๗ 
 



Prerequisite:  - 
          ความหมาย  ประวัติ และรูปแบบของสวน  การสํารวจและปกผัง
บริเวณ หลักการออกแบบและวางผังบริเวณ  ส่ิงกอสรางและวัสดุตกแตงใน
งานภูมิทัศน  การออกแบบวัสดุพืชพรรณ  สวนหยอมและสวนหิน  สวนใน
รมและสวนดาดฟา  การออกแบบนํ้าตก ลําธาร  และนํ้าพุ  การประมาณ
ราคา  โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานออกแบบภูมิทัศน   การดูแลรักษา
สภาพภูมิทัศน  การอภิปรายงานออกแบบ และ การนําเสนอผลงานภูมิทัศน 
 Meaning,  history, and styles of garden, site survey and 
mapping, principles of design and site planning; construction and 
materials in the landscape, plant material design; decorative and 
rock gardens,  indoor  and roof gardens, design of the waterfall  
stream and fountain; cost estimation, computer applications  in 
landscape design, landscape maintenance;  discussion and 
presentation of landscape design projects 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๔๘  สารผลิตภัณฑธรรมชาติและการประยุกต ๓ (๒-๓-๕)

วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๐๔ 
KAAG 348  Natural Products and Their Application 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 204 
          ความหมายของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ วิถีชีวสังเคราะหเบ้ืองตน 
การแยกสกัด การจําแนกสารผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชเทคนิคเบ้ืองตน
ในการวิเคราะหโครงสราง การศึกษาผลทางชีวภาพ การแยกสกัด
สารสําคัญจากพืชสมุนไพร วิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ แผนธุรกิจสําหรับสารผลิตภัณฑธรรมชาติ 
          The meaning of natural products; basic biosynthetic 
pathway; extraction; isolation and identification of natural 
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๑๐๘ 
 



products; basic techniques for structure elucidation; bioassay; 
extraction of active compounds from medicinal plants; quality 
control in raw materials; business plan for natural products 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๕๓  หลักการโรคพืชและการปองกนั ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๓๗ 
KAAG 353  Principle of Plant Pathology and 
Protection 

3 (2-3-5)

Prerequisite:  KAAG 337 
          ความสําคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช 
จุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืช กระบวนการเกิดโรค ปฏิสัมพันธระหวาง
เช้ือสาเหตุกับพืชอาศัย ระบาดวิทยาโรคพืช การวินิจฉัยโรคพืช หลักการ
และวิธีการปองกันกําจัดโรคพืชโดยวิธีการตางๆ สารเคมีและน้ําปุยหมัก
ชีวภาพ ความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม           

The importance of the plant diseases, the symptoms and 
cause of plant diseases; microorganisms causing the disease; the 
disease cycle, the interaction between pathogen and host plants, 
epidemiology; plant disease diagnosis; principles and methods of 
plant disease control measures by various methods including 
cultural, chemical, biological, and biological agents control; safety 
and environmental impacts 
 
 
 

จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๓๕๔  กีฏวทิยาและไรวิทยาทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
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๑๐๙ 
 



วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 354  Agricultural Entomology and Acarology 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          การจําแนกชนิดของแมลงและไร ความสําคัญของแมลงและไร 
ชีวประวัติ วงจรชีวิต อุปนิสัย แหลงที่อยูอาศัย พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ลักษณะการทําลาย ความเสียหาย และการจัดการแมลงและ
ไรศัตรูทางการเกษตร คํานึงถึงความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม การนําเสนอ
งานในหัวขอที่เลือก 
          The identification of insects and mites, the importance of 
insects and mites; life history, life cycle, behaviors, habitat, host 
plant; economic crops of Thailand, destruction, damage, and 
management of insect and mite pests; safety concerns of the 
environment; presentation of selected topics 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๗๔  ความกาวหนาทางงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร
การเกษตร 

๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 374  Research Advance in Agricultural Science 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
           ความรูทางการสืบคนฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรที่นาเช่ือถือ แนว
ทางการอานและเขียนบทความทางวิทยาศาสตร การออกแบบบทความ
วิชาการ สารสนเทศ ความรูที่ทันสมัยของงานวิจัยและงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการเกษตร 
 Knowledge in scientific information base, the construction of 
science knowledge and articles: reading and writing in 
collaborative group/individual; updating information, knowledge of 
researches advances in science e.g. agricultural science 
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๑๑๐ 
 



 
 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๓๘๔  คอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 384  Computer for Agricultural Science 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          องคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
การจัดการฐานขอมูล การใชโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทาง
การเกษตร ความคิดสรางสรรคในงานทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร 
          Component and principles of computer operation, the 
computer operation system; the database management; the 
application software of word processor, spreadsheet and the 
agricultural data analysis, teamwork 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๐๑  ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 401  Irrigation System for Agriculture 3 (1-6-4)
Prerequisite:  - 
          แหลงที่มาของน้ําและการจัดการ ระบบบังคับนํ้า เครื่องจักรกลใน
การชลประทาน การออกแบบระบบทางนํ้าเปด ระบบทอสงนํ้าในพื้นที่
การเกษตร การออกแบบระบบการใหนํ้าที่เหมาะสม วิเคราะห ออกแบบการ
แกปญหาชลประทานที่เกิดขึ้น 
 Water resource and management; small irrigation control 
system; irrigation equipments; the design of open channel and the 
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๑๑๑ 
 



pipe irrigation systems in agricultural are, the diagnosis of the 
problem and solutions 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๐๒  ระบบนิเวศการเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ       

๓ (๑-๖-๔(

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 402  Agricultural Ecology and Biodiversity 3 (1-6-4)
Prerequisite:  - 
          ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต
บริบทของพื้นที่ที่ตางกัน บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพตอการ
ทํางานในระบบนิเวศ ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน 
องคประกอบทางชีวภาพตอการรักษาสมดุลธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตในพื้นที่
เกษตรกรรม การประยุกตใชหลักการและความสัมพันธเชิงนิเวศในการ
จัดการระบบนิเวศการเกษตรอยางยั่งยืน   
         The relationship and elements in the agricultural area in 
difference contexts;   the role of biodiversity in the ecosystem 
functioning; the importance of ecological change; biological 
elements to maintain the natural balance of organisms in the 
agricultural area; applications of ecological principles and the 
relationships for the sustainable agricultural ecosystem 
management 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๑๕  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๑๖ 
KAAG 411  Seed Science and Technology 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 316 
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๑๑๒ 
 



                    วิทยาศาสตรทางดานเมล็ดพันธุ ทางดานสรีรวิทยาของเมล็ด
พันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ การพัฒนาการและการสุกแกของเมล็ดพันธุ การ
ลดความช้ืนเมล็ดพันธุ ความแข็งแรงและความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ การพัก
ตัวของเมล็ดพันธุ และความสัมพันธ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุของเมล็ดพันธุ
พืชสวนและพืชไร  รวมทั้งบทปฏิบัติการทางดานเทคนิคการตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุที่ไดมาตรฐานสากลภายใตกฎของ International 
Seed Testing Association (ISTA) 
 The science of seed science, the practical aspects of seed 
physiology, seed production, seed development and maturation, 
seed drying and storage, seed viability, vigor and dormancy and 
the relationship with seed technology in agriculture and 
horticulture; seed testing methods under the rules of the 
International Seed Testing Association ( ISTA)  performed for 
practical laboratories 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๑๖  ไมผลและการจัดการสวนไมผล ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๑๕ 
KAAG 416  Pomology and Orchard Management 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 215 
          ไมผล การจําแนกประเภทของไมผล ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิต
ไมผล การวางแผนการผลติไมผล ไมยืนตน การขยายพันธุ การปลูกและ
การปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไมผลนอกฤด ู การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ สงเสริมใหนักศกึษาไดเรียนรูการทํางาน
รวมกนัเปนกลุมและการทํางานรวมกบัเกษตรกร 
          Fruit crop; standpoint of cultivation; orchard management; 
propagation; methods of improving fruit production; harvesting 
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๑๑๓ 
 



and post-harvest technology and field trip; to encourage students 
to work as a group and join working with farmers 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๑๗  การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเพื่อการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๑๖ 
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน:  กญวก ๓๑๖ 
KAAG 417  Plant Tissue for Agriculture 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 316 
Corequisite:  KAAG 316 

 หลักการและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพื่อการเกษตร 
การเตรียมหองและเครื่องมือที่จําเปนในหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 
สูตรอาหาร ฮอรโมนพืช ปจจัยทางสภาพแวดลอม เทคนิคและวิธีการ
เพาะเลี้ยงเซลลและเน้ือเย่ือพืช การขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุ การเก็บรักษา
สายพันธุ การอนุรักษสายพันธุ การผลิตสารสําคัญจากพืช การชักนําให
เกิดการกลายพันธุ ทํางานรวมกันเปนทีม 

      Principal and the benefits of plant tissue culture for 
agriculture; preparation laboratory and indispensable tools for 
plant tissue culture; culture medium; plant hormone; 
environmental factors; cell and tissue culture technics; plant 
propagation; plant breeding; conservation; mutation; advance 
technics in plant breeding; teamwork 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๑๘  เทคโนโลยีการปลูกพชืโดยไมใชดิน ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๑๗   
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๑๑๔ 
 



KAAG 418  Soilless Culture Technology 3 (2-3-5)
Prerequisite:  KAAG 317 
          สามารถผลิตพืชดวยเทคนิคการปลูกพืชโดยไมใชดินแบบตาง ๆ 
การผสมสารละลายที่มีแรธาตุอาหาร ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
พืช การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  สําหรับการปลูกพืชโดยไมใชดิน และ
การศึกษารูปแบบโรงเรือน, การควบคุมสภาพแวดลอมตางๆภายใน
โรงเรือนดวยระบบสาระสนเทศ การวางแผนและจัดการระบบการปลูก การ
แกปญหา การวางแผนธุรกิจ 
          Producing the soilless culture for the plant production; 
assembling of the nutrient solution for the cultivation of various 
kinds of plants; selecting the proper equipment for the conducting 
system; the greenhouse operation and control using IT for the 
efficient plant production management and the commercial 
production plan 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๓๑  ปญหาส่ิงแวดลอมและการจัดการในพื้นที่
การเกษตร 

๓ (๑-๖-๔(

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 431  Environment Issues and Management in 
Agricultural Area 

3 (1-6-4)

Prerequisite:  - 
          ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่การเกษตร ความเปลี่ยนแปลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมโทรมของที่ดิน การลดลงของ
ปาไม ปญหาศัตรูพืช มลภาวะจากอุตสาหกรรมและการเกษตร การจัดการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่การเกษตรอยางยั่งยืน 
 Environmental issue and impact in agricultural area, 
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๑๑๕ 
 



biodiversity change; the degradation of land, deforestation, pest 
problem; disposal of industrial and agricultural wastes; the 
sustainable management for decreasing the environment impact 
for agriculture 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๓๒  เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อการพฒันาทรัพยากร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 432  Appropriate Technology for Resources 
Development 

3 (1-6-4)

Prerequisite:  - 
หลักการ แนวความคิด วิธีการทํางาน เทคโนโลยี การจัดหาอุปกรณ 

เครื่องมือเพื่อการแกปญหา และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอยางเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม 
 Principles; concepts; methods; technologies; equipment 
supply tools for solving problems and the development of 
agricultural areas in suitable for the community contexts  
 
 

จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๔๖  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๔๖ 

KAAG 446  Agricultural Product Processing 3 (1-6-4)
Prerequisite:  KAAG 346 
          กระบวนการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรจากแหลงกําเนิด 
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การรวบรวมผลผลิต ในพื้นที่มาใชประโยชน การแปรรูป นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย  การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ   ความตองการของ
ตลาด  การประเมินความเส่ียงของกระบวนการ 

The process of maintain the quality of agricultural products 
from the origin; product harvesting, product utility and processing; 
innovations and technologies for value added products; market 
demand; the risk  process analysis 

 
 

 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๘๕ การจัดการแมลงที่มีประโยชนทางเศรษฐกจิ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 485  Economically Useful Insect Management 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          ความสําคัญของแมลงที่มีประโยชน การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดย
ชีววิธี แมลงอุตสาหกรรม ระบบฟารมเลี้ยงแมลง มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ ดี สํ าหรับฟ ารม จ้ิงหรีด  การแปรรูป  การตลาดทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีความคิดเปนผูประกอบการ การทํางาน
เปนกลุม การนําเสนองานในหัวขอที่เลือก    
          The importance of beneficial insects; the biological control 
of insect pests; industrial insects; the insect farming system; Good 
Agricultural Practices (GAP) for cricket farming; processing; 
marketing at both domestic and international levels; 
entrepreneurial mind; teamwork; presentation of selected topics 
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จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๘๖ ธุรกิจการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 486  Agribusiness 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
          บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร ระบบยอยของธุรกิจ
การเกษตร การจัดการทํารายงานการเงินของฟารม ตนทุนของการลงทุน
ธุรกิจการเกษตร และสินเช่ือการเกษตร การจําหนายผลิตผลทางการ
เกษตร สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกให
นักศึกษาสงงานใหตรงเวลา 
          Roles and characteristics of agribusiness; subcomponent of 
agribusiness; the management of financial farm reports; the cost 
of investment and loans in agribusiness, including agricultural 
product sales and distribution, to encourage students to work as a 
group; training students to hand in the work on time 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

คนควา)
กญวก ๔๘๗  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน: กญวก ๓๐๔ 
KAAG 487  Agricultural Biotechnology 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 304 
          กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา การจัดการและการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชและ
ผลิตภัณฑจากพืชดวยพื้นฐานทางพันธุกรรมของพืช การปรับปรุงพันธุพืช
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๑๑๘ 
 



ดวยวิธีทางวิศวกรรมพันธุศาสตร การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ เทคโนโลยีการผลิตสัตวบกและสัตวนํ้า เทคโนโลยีชีวภาพทาง
จุลินทรีย ความปลอดภัยและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
          Processes in biotechnology for the development; 
management and production of agricultural products, technologies 
for plant breeding and plant product development using 
knowledge background of plant genetics; plant breeding via 
genetic engineering; tissue culture of economically important 
plants; technology for producing animals and aquaculture; 
microbial biotechnology; safety and environmental impacts 
 
 

จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๘๘  ระบบการทําฟารมแบบย่ังยืน ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๒๒๕ 
KAAG 485  Sustainable Farming System 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 225 

          ความสําคัญในการจัดการระบบการทําฟารม การกําหนด
เปาหมาย วางแผน และการวิเคราะหงบประมาณฟารม การตลาดและ
ราคาผลิตผลฟารม การบริหารการทําฟารม การประเมินผลระบบการทํา
ฟารมธุรกิจ เจตคติ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการฟารมอยางยั่งยืน  

       The important in farm management system: purpose, plan, 
financial, marketing, management, and an evaluation of 
farm/business with responsibility, honest, moral and ethics to the 
sustainable farming system 
 
 
 จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๑๙ 
 



คนควา)
กญวก ๔๘๙  การเกษตรดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วิชาที่บังคับกอน:  กญวก ๓๑๘   
KAAG 489  Digital Agriculture 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 318 
          ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในการเกษตร โดยเฉพาะการใชระบบ
สารสนเทศ ตางๆ ในรูปแบบดิจิตอล คลาวตคอมพิวติ้ง IoT Big data และ
ปญญาประดิษฐ รวมถึงแนวคิดและแนวทางในการใชประโยชนจาก 
เทคโนโลยีที่ใชในการเกษตร ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการเกษตร 
สามารถออกแบบหรือสรางนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อประยุกตใชงาน
จริงและนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู 
  A study of new technology especially the application of IT as 
well as digital for agriculture; acquire basic knowledge of IoT; 
cloud computing and big data AI, an  application of digital 
technologies to agriculture for establishing innovation and 
exchanging knowledge  
 
 
 
 

จํานวนหนวยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
คนควา)

กญวก ๔๙๐  การคิดสรางสรรคนวัตกรรมการเกษตรและ
อาหาร 

๓ (๓-๐-๖)

วิชาที่บังคับกอน:  - 
KAAG 490  Creative agri- and food-innovation 3 (3-0-6)
Prerequisite:  - 
          การคิดอยางสรางสรรคสําหรับนวัตกรรมการเกษตรและอาหารใน
การพัฒนาการจัดการและการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรสูอาหาร  



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑๒๐ 
 



นวัตกรรมที่เหมาะสมตอเหตุการณในการปรับปรุงผลผลผลิตจากพืช การ
ประยุกตใชของนวัตกรรมในการเกษตรและนวัตกรรมทางอาหารใน
ประเทศและตางประเทศ  
 Creative thinking in an innovation for the development, 
management, and production for agricultural-food, appropriate 
recent-innovation in the improvement of products of plants; the 
application of innovation in agriculture and food in the country and 
oversea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของ
อาจารย  

  ๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท ี ชอื-นามสกลุ ตาํแหนง คณุวฒุ ิ(สาขา)/ ผลงานทางวชิาการ
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๑๒๑ 
 



ทาง
วชิาการ

สถาบนั/
ปทีส่าํเรจ็
การศกึษา

ลาสดุในรอบ ๕ ป

๑ นางสาวประภา
พรรณ  ซอหะซัน  
เลขประจําตัว
ประชาชน   
๓-๒๑๐๑-๐๐๓๗
X-XX-X 
 

- ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๕๔         
วท.บ.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๔๖ 

ประภาพรรณ ซอ
หะซัน. 2560. ผลของ
การใชขี้เลื่อยกฤษณา
เปนวัสดุเพาะเห็ดตอการ
เจริญของเสนใยและ
ลักษณะของดอกเห็ด. 
ใน การประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 
8 “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากลนมีให
เห็น”; โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ. หนา 
238-246. 
ISBN 978-974-9958-
84-1 
 

๒ นายถาวร  วินิจ
สานันท 
เล ข ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน   
๓-๗๑๐๙-๙๐๐๑
X-XX-X 

รศ. Certificate of 
Agricultural 
Biotechnology, 
๒๕๓๕ 
Ph.D. (Botany), 
๒๕๓๐ 
วท.ม. 
(เกษตรศาสตร), 
๒๕๑๗ 

จารุวรรณ ฤทธิ์เดช, 
ไอยรดา จันทรโสม, 
ถาวร วนิจิสานนัท, หนึ่ง
ฤทัย ธาราวัชรศาสตร, 
ประภาพรรณ ซอหะซัน. 
2558. การศึกษาสูตร
อาหารท่ีเหมาะสมตอ
การเจริญของเสนใย
เห็ดถั่งเชาสีทอง. 
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๑๒๒ 
 



วท.บ.
(เกษตรศาสตร), 
๒๕๑๓ 

วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 46 (3)(พิเศษ): 
701-704. 

๓ นางสาวชนาณัฐ  
แกวมณ ี           
เลขประจําตัว
ประชาชน   
๓-๓๐๙๙-๐๐๕๙
X-XX-X 
 

- ปร.ด.(กีฏวิทยา), 
๒๕๕๗ 
วท.ม.(กีฏวิทยา), 
๒๕๕๐             
วท.บ.
(เกษตรศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับ
สอง, ๒๕๔๘ 

Kaewmanee, C., C. 
Chaiyaporn, and J. 
Wangkeeree. 2018. 
Life table of 
leafhopper 
Matsumuratettix 
hiroglyphicus and its 
control by 
entomopathogenic 
fungi. Proceeding of 
6th IAPSIT 
International Sugar 
Conference, 6-9 
March 2018, 
Charoen Hotel, Udon 
Thani, Thailand. pp. 
234-237. 

๔ นางสาวชลธิรา 
แสงศิริ        
เลขประจําตัว
ประชาชน   
๓-๖๕๐๒-๐๐๖๐
X-XX-X 
 

- ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) , ๒๕๕๒ 

วท.บ. 
(เกษตรศาสตร) 
เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง, ๒๕๔๔ 

Kajonphol, T., 
S.Tonwong, S. 
Nonthakod, C. 
Sangsiri, and M. 
Precharattana. 2018. 
Effect of Spacing and 
No. of Seedling per 
Hill on Growth and 
Yield of Rice cv. Chai 
Nat 1 Under System 
of Rice 
Intensification. 
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๑๒๓ 
 



Journal Applied 
Mechanics and 
Materials. 879: 95-
100. 

๕ นางสาวเนติยา 
การะเกตุ           
เล ข ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชน   
๓-๔๑๐๑-๐๐๐๒
X-XX-X     

- ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๕๖ 
วท.ม.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๔๙ 
 M2 (Unite et 
Diversite du 
Vivnant), ๒๕๔๘ 
วท.บ.
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
๒๕๔๕ 
 

Karaket, N., N 
Maneejantra, P. 
Tuchinda, J. 
Kunapin, C. 
Auesukaree, and K. 
Supaibulwatana. 
2018. Metabolic 
disturbance and 
phytochemical 
changes in 
Andrographis 
paniculata and 
possible action mode 
of andrographolide. 
Asian Pacific Journal 
of Tropical 
Biomedicine 8(2): 85-
91. 

 
๓.๒.๒  อาจารยประจําหลักสูตร  

            ๓.๒.๒.๑ รองศาสตราจารย ดร. 
ถาวร  วนิิจสานันท     

เลข ป ระจําตั วประช าช น  ๓ -
๗๑๐๙-๙๐๐๑X-XX-X 

                        ตําแหนง อาจารย



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๒๔ 
 



 คุณวุฒิการศึกษา
 

Certificate of Agricultural 
Biotechnology, 
University of Queenland, 
Australia, ๒๕๓๕ 
Ph.D. (Botany), University of 
Queenland, Australia, ๒๕๓๐ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
(เกษตรศาสตร),  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๑๗ 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(เกษตรศาสตร),  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 
๒๕๑๓ 
 
 

            ๓.๒.๒.๒ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. จตุรงค  จันทรส่ีทิศ 

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๑๑๐๑-๐๑๔๘X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา Ph.D. (Diversity and Fractal 

Science), Chiba University, 
Japan, ๒๕๔๘ 
ว ท . ม .  ( พื ช ส ว น ) , 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 
๒๕๔๐ 
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มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๒๕ 
 



วท.บ. (เกษตรศาสตร), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, ๒๕๓๗ 
 
 

            ๓.๒.๒.๓ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. วัชระ  จินตโกวิท 

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๑๒๐๑-๐๐๗๗X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา Ph.D. (Bioenergy Science), 

Chiba University, Japan, 
๒๕๔๕ 
M. Sc. ( Horticultural 
Production Science) , Chiba 
University, Japan, ๒๕๔๐ 
ว ท .บ .  ( เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ) , 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 
๒๕๓๗ 
 
 

            ๓.๒.๒.๔ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. สุรวุฒน  อยูยงเวชช          

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๑๐๑๕-๐๑๐๓X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา Ph.D. (Agricultural Science), 

University of Tsukuba, 
Japan, ๒๕๕๑ 
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๑๒๖ 
 



ว ท .ม .  ( เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ) , 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 
๒๕๔๖ 
ว ท . บ .  ( ชี ว วิ ท ย า ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓ 
 
 
 
 

            ๓.๒.๒.๕ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร 

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๒๐๐๑-๐๑๓๑X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (พืชไร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๕๗ 
ว ท .ม . (พื ช ส ว น ) , ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, ๒๕๔๒ 
ว ท .บ . (พื ช ส ว น ) , ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, ๒๕๒๘ 
 

            ๓.๒.๒.๗ อาจารย ดร. ชลธิรา 
แสงศิร ิ       

เลขประจําตัวประชาชน ๓-
๖๕๐๒-๐๐๖๐X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
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๑๒๗ 
 



                       คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ
เกษตร), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๕๒ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรติ
นิยมอันดับหน่ึง,  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร , 
๒๕๔๔ 
 

            ๓.๒.๒.๖ อาจารย  ดร. ประภา
พรรณ  ซอหะซัน 

เลขประจําตัวประชาชน ๓-
๒๑๐๑-๐๐๓๗X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ), 

มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔        
วท .บ. (เทคโนโลยี ชีวภาพ), 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บางพระ, ๒๕๔๖ 
 

            ๓.๒.๒.๘ อาจารย ดร. เนติยา กา
ระเกตุ 

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๔๑๐๑-๐๐๐๒X-XX-X     

 ตําแหนง อาจารย
                       คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ),  

มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙ 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๒๘ 
 



 M2 (Unite et Diversite du 
Vivnant),  
Muséum National D’Histoire 
Naturelle, Paris, France, 
๒๕๔๘ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕ 
 

            ๓.๒.๒.๙ อาจารย ดร. ชนาณัฐ  
แกวมณี 

เลขประจําตัวประชาชน ๓-
๓๐๙๙-๐๐๕๙X-XX-X 

 ตําแหนง อาจารย
                        คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (กีฏวทิยา), 

มหาวทิยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๗ 
วท.ม. (กฏีวทิยา), 
มหาวทิยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐     
วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรติ
นิยมอันดับสอง,  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘ 
 

            ๓.๒.๒.๑๐ อาจารย ธนากร  เที่ยง
นอย 

เลข ป ระจําตั วประช าช น ๓ -
๗๗๐๖-๐๐๐๗X-XX-X 

   ตําแหนง อาจารย
                         คุณวุฒิการศึกษา วท.ม. (เกษตรศาสตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 
๒๕๔๖   



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๒๙ 
 



วท.บ. (การจัดการการเกษตร-
ธุรกิจเกษตร),  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
, ๒๕๕๖ 
ว ท .บ .  ( เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ) , 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๑ 
 

๓.๒.๓  อาจารยประจําจากคณะตาง ๆ ดังนี้   
    ๓.๒.๓.๑  คณาจารยจากคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล  
             ๓.๒.๓.๒  คณาจารยจากคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล 
      ๓.๒.๓.๓  คณาจารยจากสํานักวิชาสหวทิยาการ 
มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
     ๓.๒.๓.๓  คณาจารยจากมหาวทิยาลัยมหดิล ที่สอนในวิชาศึกษา
ทั่วไปหรอืวิชาเลือกเสร ี
 
 ๓.๒.๔  อาจารยพเิศษ  
           ๓.๒.๔.๑ ศ.ดร. ยุพา  หาญบุญทรง 

          ๓.๒.๔.๒ รศ.ดร. ยสวันต  ตินิกุล 
          ๓.๒.๔.๓ รศ.ดร.น.สพ. ปณัฐ อนุรักษปรีดา 

           ๓.๒.๔.๔ รศ.ดร. จรูญโรจน โชติววิัฒนกุล 
    ๓.๒.๔.๕ ผศ.ดร. อุษณีย พิชยกรรม 

          ๓.๒.๔.๖ ผศ.ดร. กุลณสรรค  สายขุน 
  ๓.๒.๔.๗ ผศ.ดร.สพ.ญ. วรรณา ศิรมิานะพงษ 
  ๓.๒.๔.๘ ผศ.ดร. ธรรมศักดิ ์ ทองเกต ุ
  ๓.๒.๔.๙ ผศ. ประฤดา จันทรสอง 

          ๓.๒.๔.๑๐ ดร.สิริยภุา เนตรมัย 
          ๓.๒.๔.๑๑ ดร.ฐิติศิลป กิจเชวงกุล 
          ๓.๒.๔.๑๒ ดร.น.สพ. สราวุฒิ ทักษโิณรส 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๓๐ 
 



  ๓.๒.๔.๑๓ ดร.สพ.ญ. ระพีวรรณ ธรรมไพศาล 
  ๓.๒.๔.๑๔ ดร.สพ.ญ. สิรพิร ตัณฑเวส 
  ๓.๒.๔.๑๕ ดร.ชัยรัตน บูรณะ 
  ๓.๒.๔.๑๖ ดร. ปรัชญา  เตวิยะ 
  ๓.๒.๔.๑๗ ดร.จีรัณ กิ่งแกว 
  ๓.๒.๔.๑๘ รศ.ดร. วิชิต  เกรียงยะกลุ 
  ๓.๒.๔.๑๙ รศ.ดร. สมคิด  ทักษณิาวิสุทธ์ิ 
  ๓.๒.๔.๒๐ พวงทอง บุญทรง 

 
๔.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และ สหกิจ
ศึกษา) 
 การฝกงาน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียน กญวก ๔๖๖ ฝกงาน  
     ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

    จากความตองการบัณฑิตที่มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการ
ทํางานจริง  มีความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษา ดังน้ี 

(๑) ทักษะในการปฏิบัติงานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ 
ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎี
มากย่ิงขึน้ 

(๒)  บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปมแกปญหาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครือ่งมือไดอยางเหมาะสม 

(๓)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
(๔)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขา

กับสถานประกอบการได 
(๕) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใช

ประโยชนในงานได 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๓๑ 
 



      ๔.๒  ชวงเวลา  
ปดภาคการศึกษา ระหวางเดือน มิถนุายน - สิงหาคม โดยจัดให

ลงทะเบียนในช้ันปที่ ๔ เทอม ๑  ชวงเวลาการฝกงานอาจจะเปลี่ยนแปลง
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของหลักสูตรและความพรอมของสถาน
ประกอบการณ 

      ๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน   
รายวิชาฝกงาน กําหนดการและตารางการปฏิบัติ ข้ึนกับการจัดการ

ของหนวยงานหรือสถานประกอบการ   
      ๔.๔  จํานวนหนวยกิต ๑ หนวยกิต 
      ๔.๕  การเตรียมพรอม 
 ๑. นักศึกษาดําเนินการยื่นความจํานงขอฝกงานไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป และกอนชวงระยะเวลาฝกงานอยางนอย ๑ เดือน 
 ๒. นักศึกษาตองเขารับการปฐมนิเทศการฝกงานกอนไปปฏิบัติงาน 

    ๔.๖  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินจากการฝกงาน จากผูดูแลจากหนวยงานท่ีนักศึกษาไปฝกงาน 

โดยใชแบบสอบถาม การนําเสนอการฝกงาน โดย อาจารยประจําหลักสูตรที่
เขารวมนิเทศ และอาจารยผูประสานงานรายวิชา โดยใชรูบริกในการ
ประเมินการนําเสนอและการเขานิเทศ  

 
สหกิจศึกษา 

นักศึกษาที่ลงทะเบียน กญวก ๔๖๗ สหกิจศึกษา  
๔.๑.  มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  

จากความตองการบัณฑิตที่ มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการ
ทํางานจริง  มีความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษา ดังน้ี 

(๑) ทักษะในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ โดยเนนการเรยีนรูโดย
ใชประสบการณจากการทํางานจริงและทําโครงงานวิจัยที่มีประโยชนตอ
สถานประกอบการณและมหาวิทยาลยั 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๓๒ 
 



(๒) บูรณาการความรูทีเ่รียนมาเพื่อนําไปแกปญหาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครือ่งมือไดอยางเหมาะสม 
(๓) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขากับ
สถานประกอบการได 

  (๔) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
(๕)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใช
ประโยชนในงานได 

๔.๒  ชวงเวลา  
       ภาคการศึกษาที่ ๑ หรอื ๒ ของปการศึกษาที่ ๔ 

  ๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน   
              รายวิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเทอมใดเทอมหน่ึงเทาน้ัน โดยไม

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนได 
    ภาคการศึกษาที่ ๑ ระหวางเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 
    ภาคการศึกษาที่ ๒ ระหวางเดือน มกราคม – สิงหาคม 
          ทั้งน้ีชวงการฏิบัติงานขึ้นอยูกับการกําหนดของสถานประกอบการ 

          ๔.๔  จํานวนหนวยกติ ๖ หนวยกิต 
๔.๕  การเตรยีมพรอม 

    ๑. นักศึกษาชั้นปที่ ๓ เลือกแผนการศึกษา ชวงเดือนเทอม ๑ ระหวาง
เดือนสิงหาคม-กันยายน  
    ๒. นักศึกษาที่สมัครสหกจิศึกษาตองผานเง่ือนไขตามประกาศ
คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาที ่
        สาขาวิชาไดกําหนดไว และเขาสัมภาษณโดยคณาจารยสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการเกษตร  
        ชวงเดือนตลุาคม 
    ๓. นักศึกษาที่ผานการสัมภาษณตองผานการอบรมการเตรยีมความ
พรอมสหกิจศึกษาไมนอยกวา ๓๐  
        ช่ัวโมง และเขารับการปฐมนิเทศสหกิจศึกษากอนไปปฏิบัตงิาน 

๔.๖  กระบวนการประเมนิผล 
       ประเมินจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการนําเสนอทั้งรูปแบบงาน
ประจําและงานวิจัย รวมท้ังประเมินจากรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๓๓ 
 



และการนําเสนอปากเปลา โดยอาศัยรูบริก และไดมีประสบการณการ
นําเสนอแบบโปสเตอร โดยผูนิเทศสหกิจศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารย
นิเทศ และอาจารยผูประสานงานรายวิชา  

 
๕.  ขอกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรอืงานวจิยั 

  นักศึกษาที่ลงทะเบียน กญวก ๔๗๔ โครงการวจัิยระดับปริญญาตรี  
๕.๑  คําอธิบายโดยยอ  

เปนรายวชิาที่นักศกึษาจะไดกําหนดปญหาและวางรูปแบบ
งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร การเขียนทบทวน
วรรณกรรม การตัง้วตัถปุระสงคและสมมุติฐาน ดําเนินการทดลองเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน การเก็บผลการทดลอง การวิเคราะหขอมูล การ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภยัในการวิจัย 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรยีนรู  
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรายวชิา สามารถ 

๑. ระบุปญหาการวิจัย เขาใจขอมูล และใชขอมูล วิธีการ แนวคิด 
และทฤษฎีของความรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตรการเกษตรได 

๒. ใชหลักการและวิธีการทางวทิยาศาตรการเกษตรเพ่ือแกไขปญหา
การวิจัยโดยใชความรูและทกัษะที่จําเปนเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ไดอยางเหมาะสม 

๓. เขียนบทวิจารณวรรณกรรมเก่ียวกับปญหาโครงการวิจัยได 
๔. ระบุแนวทางทีเ่ปนไปไดสําหรับปญหาของโครงการวจัิยได 
๕. ส่ือสารดวยปากเปลาและทักษะการเขยีนเพื่อการส่ือสาร เขียน

รายงานผลการวิจัยได  
๖. ใชเทคนิคที่ทันสมัย ทักษะและเคร่ืองมือที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการเกษตรที่เกี่ยวของกับโครงการที่
ไดดําเนินการ 

๕.๓  ชวงเวลา  
ตัดสินใจเลือกลงวชิา กญวก ๔๗๔ ชวงเทอม ๑ ช้ันป ๓ 
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๑๓๔ 
 



ลงทะเบียน เทอม ๑ และ ๒ ของช้ันป ๔ และดาํเนินการ ตลอดป
การศึกษา 

๕.๔  จํานวนหนวยกติ ๔ หนวยกติ 
๕.๕  การเตรียมการ  

๑. นักศึกษาเลือกแนวทางงานวิจัยที่สนใจ ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
เทอม ๑ ชั้นปที่ ๓ 
๒. ปรึกษาหัวของานวิจัยกบัอาจารยที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ ป ๔ เทอม ๑ 
๓. เตรียมโครงรางงานวิจัย ความคืบหนางานวิจัย และรายงานฉบับ
สมบูรณ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรกึษา 
๔. นําเสนอโครงรางงานวิจัย ความคืบหนางานวิจัย และรายงานฉบับ
สมบูรณ ภายในชวงเวลาทีก่ําหนด  
๕. สงเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
๖. นําเสนองานวจัิยในรูปแบบโปสเตอร 

๕.๖  กระบวนการประเมนิผล 
ประเมินโดยการสังเกตการณจากอาจารยที่ปรึกษา รายงานสวน

บุคคลตรวจสอบดวยซอฟทแวรที่ใชตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และ
การนําเสนอปากเปลา โดยอาศัยรูบริก และไดมีประสบการณการ
นําเสนอแบบโปสเตอร 
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๑๓๕ 
 



 

 

หมวดที่ ๔. ผลลพัธการเรียนรูของหลกัสูตร กลยุทธการสอนและ

การประเมนิผล 

๑. การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  
คณุลกัษณะพเิศษ กลยทุธการสอนและกจิกรรม

นกัศกึษา 
๑. นักศึกษาสามารถจบไปทาํงาน
ที่เกี่ยวของกับวทิยาศาสตร
การเกษตรได โดยอาศัยพื้นฐานที่
เรียนและความพยายามแสวงหา
ความรูอยูเสมอ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ 
- การอภิปรายกลุมยอย  
- การสาธิต  
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จ ริ ง ใ น

หองปฏิบัติการ  
- การคนควาหาความรูเพิ่มเติม
ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม  

- การนํ าเสน อต อห น า บุคคล
ทั่ วไป และบุ ค ค ลใน วงก าร
เดียวกัน  

- ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น
วิทยาศาสตรการเกษตร 

- การยกตัวอยาง Case study  
- การทําโครงการวิจัย  
- กิ จ ก ร ร ม  Agri boot camp 
สําห รับกระตุ นแนวคิดของ 
Enterprenuer mindset 

- กิจกรรมคายเกษตรสัมพันธฯ 
เพื่อลงชุมชนเห็นความสําคัญ
ของภาคการเกษตร 

๒. นักศึกษามีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการทาํงานที่ดี มี

- ก า ร ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในการเรียนการสอน 
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ความเปนมืออาชีพ - การยกตัวอยาง Case study
- การทํางานเปนทีม  
- การสงเสริมให นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมระดับชาติ  

- ก า ร ฝ ก ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ และองคกรช้ันนํา
ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

- นักศึกษาที่ผานการคัดเลือก
จากความสนใจจะเขาสูการ
ปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการและองคกร
ช้ันนําที่ผานการพิจารณา และ
ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปน
สําหรับทํางาน 

๓. นักศึกษาสามารถส่ือสาร
ภาษาไทยไดดี และสามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษไดบาง 

- การฝ ก นํ าเสน อผลงาน ห รือ
รายงานทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- กิ จ ก รรม  MUKA project X ที่
ใหนักศึกษาที่คนนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

- ใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนาดานภาษา 

๔. นักศึกษารูจักการใชการทํา
วิจัยโดยใชพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรเพื่อแกปญหา 

- ก า ร เยี่ ย ม ช ม กิ จ ก า ร ข อ ง
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ แ ป ล ง
เกษตรกร โดยใหฝกวิเคราะห
ปญหา อุปสรรคและโอกาสจาก
สถานการณจริง และมีโอกาส
สัมภาษณเพื่อไดขอมูลตรงจาก
แ ห ล ง ข อ มู ล  จ า ก น้ั น  After 
action review เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการคิดและการทํางาน 

- Problem based project 
- สอดแทรกประสบการณดานวิจัย 
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และการปฏิบัติงานภาคสนาม
ของอาจารย ให นักศึกษาได
เรียนรู 

- สงเสริมและเตรียมความพรอม
ให นักศึกษาสงโครงงานเข า
ประกวดเพื่อแขงขันในเวทีตางๆ 

๕. นักศึกษาสามารถทํางานเปน
ทีมได ในขณะเดียวกันก็สามารถ
รับผิดชอบงานเดี่ยวได 

- การทํางานกลุมและการทํางาน
เดี่ยว 

- กิจกรรมคายเกษตรสัมพันธใน
ลักษณะของคายอาสาที่ มีการ
พัฒนาทั้งทักษะดานวิชาการและ
ทักษะในการทํางานรวมกัน มี
ความเขาใจบทบาทของผูนําและ
ผูตามตลอดจนการส่ือสารเพื่อ
การวางแผนการทํางานและ
รับผิดชอบในหนาที่ 

 
 
๒. ความสมัพนัธระหวาง ผลลพัธการเรยีนรูระดบัหลกัสตูร กบัมาตรฐานวชิาชพี 
หรอื มาตรฐานอดุมศกึษาแหงชาต ิ 

  (แสดงในภาคผนวก ๓) 
 
 
 
 
 

๓. ผลลพัธการเรยีนรูระดบัหลกัสตูร (PLOs) กลยทุธการสอน และการ

ประเมนิผล 

ผลลพัธการเรยีนรูระดบัหลกัสตูร กลยทุธการสอน กลยทุธการวดั
และประเมนิผล
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๑๓๘ 
 



PLO1:  
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์ การจัดการ
การเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง เน้นพืชพลังงานและ
พืชอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

ปี 1-2: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  
ปี 3-4: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งแบบ
เด่ียวและแบบกลุ่ม การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
การนําเสนอต่อหน้าบุคคล
ทั่วไปและบุคคลในวงการ
เดียวกัน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

- การสอบแบบปรนัยและ
แบบอัตนัย 
- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
และหลังการเรยีน  
- การสอบปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ
ตามรูบิค 
- ประเมินการนําเสนองาน
ตามรูบิค 
- ประเมินการศึกษาดูงานโดย
การมอบหมายโจทย์ของ
สถานที่ศึกษาดูงานก่อนและ
ทํา AAR หลังการศึกษาดูงาน 
- ประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาโดยผู้ดูแลจากที่
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา

PLO2: 
ออกแบบและบริหารโครงการที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ 

ปี 1-2: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  
ปี 3-4: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมทั้งแบบ
เด่ียวและแบบกลุ่ม การ
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
การนําเสนอต่อหน้าบุคคล
ทั่วไปและบุคคลในวงการ
เดียวกัน และการฝึก
ปฏิบัติงานในในสถาน
ประกอบการ วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

- การสอบแบบปรนัยและ
แบบอัตนัย 
- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
และหลังการเรยีน  
- การสอบปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ
ตามรูบิก 
- ประเมินการนําเสนองาน
ตามรูบิก 
- ประเมินการศึกษาดูงานโดย
การมอบหมายโจทย์ของ
สถานที่ศึกษาดูงานก่อนและ
ทํา AAR หลังการศึกษาดูงาน 
- ประเมินสมรรถนะและ
จรรยาบรรณของนักศึกษา
โดยผู้ดูแลจากที่ฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา  
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา

PLO3: ปี 1-2: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย

- การสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 
- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
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ปฎิบัติงานทางการเกษตรได้ทั้งในแปลงและ
ห้องทดลอง โดยคํานึงถึงความถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย 

 

กลุ่มย่อย มอบหมายให้
เขียนรายงาน การสาธิต 
การปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัติการ การนําเสนอ
หน้าช้ันเรียน  
ปี 3-4: การค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมทั้งแบบเด่ียว
และแบบกลุม่ ฝึกเขียน
ข้อเสนอโครงงาน การ
นําเสนอต่อหน้าบุคคลทั่วไป
และบุคคลในวงการเดียวกัน 

และหลังการเรยีน 
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ 
- ประเมินการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน และรายงาน
โครงงานฉบับเต็ม โดยต้ัง
คณะกรรมการ พิจารณา
ประกอบกับรูบิก 
- ประเมินการนําเสนองาน 
โดยต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาประกอบกับรูบิก

PLO4: ส่ือสารขอมูลกับ
กลุมเปาหมาย ไดตรงตาม
วัตถุประสงค โดยใชภาษาและส่ือที่
เหมาะสม 

ปี 1-2: การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การสาธิต การ
สอดแทรกประสบการณ์  
ปี 3-4: การค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมทั้งแบบเด่ียว
และแบบกลุม่ การนําเสนอ
ต่อหน้าบุคคลทั่วไปและ
บุคคลในวงการเดียวกัน 

- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
และหลังการเรยีน  
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ 
- ประเมินการนําเสนองาน 
โดยต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาประกอบกับรูบิก   
- ประเมินการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน และรายงาน
โครงงานฉบับเต็ม โดยต้ัง
คณะกรรมการ พิจารณา
ประกอบกับรูบิก

PLO5:  
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในบริบทของนักวิทยาศาสตร์
การเกษตรด้วยความรับผิดชอบและยอมรับความหลาก
หลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม 

 

ปี 1-2: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
สอดแทรกประสบการณ์ 
การทํางานกลุ่ม 
ปี 3-4: การค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมแบบกลุ่ม 
การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหา
เป็นหลัก (problem-based 
learning) การนําเสนอต่อ
หน้าบุคคลทั่วไปและบุคคล
ในวงการเดียวกัน

- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
และหลังการเรยีน  
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ 
- ประเมินการนําเสนองาน 
โดยต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาประกอบกับรูบิก   
- ประเมินการการดําเนิน
โครงงาน และรายงาน
โครงงานฉบับเต็ม โดยต้ัง
คณะกรรมการ พิจารณา
ประกอบกับรูบิก

PLO6: 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้

ปี 1-2: การบรรยายแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ การอภิปราย
กลุ่มย่อย การสาธิต การ
สอดแทรกประสบการณ์ 
การค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม

- การทดสอบก่อน ระหว่าง 
และหลังการเรยีน  
- ประเมินรายงานการศึกษา 
ค้นคว้า และการปฏิบัติการ 
- ประเมินการนําเสนองาน 
โดยต้ังคณะกรรมการ 
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๑๔๐ 
 



อย่างมีประสิทธิภาพ  ปี 3-4: การค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมทั้งแบบเด่ียว
และแบบกลุม่ การเรียนรู้
แบบการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(problem-based 
learning) การนําเสนอต่อ
หน้าบุคคลทั่วไปและบุคคล
ในวงการเดียวกัน

พิจารณาประกอบกับรูบิก  
- ประเมินการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน และรายงาน
โครงงานฉบับเต็ม โดยต้ัง
คณะกรรมการ พิจารณา
ประกอบกับรูบิก 
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๑๔๑ 
 



 

หมวดที่ ๕.    หลกัเกณฑในการประเมนิผลนกัศกึษา 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 

๑) สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ให้กําหนดดังน้ี 
อักษรลําดับขัน้ ความหมาย ค่าลําดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Fair) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
F ตก (Failed) ๐.๐๐ 

๒) สัญลักษณซ์ึ่งไม่มีแต้มประจํา ให้กําหนดดังน้ี   

สัญลักษณ์ ความหมาย
O โดดเด่น (Outstanding)
S พอใจ (Satisfactory)
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W 
I 
P 
W 
Au 
X 

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

 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๔๒ 
 



กระบวนการวิชาที่นักศกึษาไดสัญลกัษณ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ
อักษร S เทาน้ัน จึงจะนับหนวยกิจของกระบวนวิชาน้ันเปนหนวยกิจสะสม
ได 
 
๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     ๒.๑. คณาจารยผูทําการสอนในแตละรายวิชา รวมกันพิจารณาทวน
สอบขอสอบงานที่จะมอบหมายใหนักศกึษาใชสอบหรือปฏบัิติเพือ่ประเมินผล
การเรียนรู ใหมีระดับที่เหมาะสม มีการทวนสอบสอนเพ่ือพิจารณาเนื้อหา
ถูกตองและสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
     ๒.๒. อาจารยในสาขาวิชาจะประชุม/พิจารณารวมกัน เพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุมวิชาหรือวิชาน้ัน 
และรวมวิเคราะหผลการสอบเพ่ือพิจารณาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา 
 

๓.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
     ๓.๑ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแหงศักดิ์ศรีแหงปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร     
     ๓.๒ สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร 
     ๓.๓  ไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐  
     ๓.๔ ตองผานภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๔.  การอุทธรณของนักศึกษา 

     นักศึกษาสามารถอุทธรณกรณีไมเห็นดวยกับผลการศึกษาใน
ระห ว างภ าค เรี ย น ห รื อ ห ลั งจ าก จ บ ภ าค เรี ย น  ต าม ระ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยย่ืนคํารองทั่วไปตองานการศึกษา เพื่อขออุทธรณ
เกี่ยวกับผลการศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนภายใน ๑๕ วันหลังจาก
ประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา ทั้ ง น้ี  งานการศึกษาจะ
ดําเนินการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาการอุทธรณผล
การศึกษา และจะแจงสรุปผลการพิจารณาใหนักศึกษาทราบในลําดับตอไป 

 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑๔๓ 
 



นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องได้ที่  งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๑๙๙ หมู่ ๙ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๘๕-๐๖๐ ต่อ ๒๒๐๖, ๐๘๖-๓๗๗-๙๙๔๗ 
โทรสาร ๐๓๔-๕๘๕-๐๗๗ 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑๔๔ 
 



 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย 
 

๑. การเตรยีมการสําหรบัอาจารยใหม 
๑.๑. มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง 
๑.๒. มีการอบรมอาจารยใหม ในดานการจัดการเรยีนการสอน และการ

ประเมินผล ซ่ึงจัดขึน้เปนประจําโดยมหาวทิยาลัยมหดิลหรือวิทยาเขต
กาญจนบุรี 

 
๒. การพฒันาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 

๒.๑  การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน  การวดัและการประเมนิผล 
มีการจัดประชุมเพือ่พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผลอยูเปนประจํา เพ่ือชวยแกไขปญหา และรวมกันพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล หรือมีการ
อบรมดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเปนครั้งคราว 

๒.๒  การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดานอืน่ๆ  
๒.๒.๑ สงเสริมใหอาจารยไดมีการศึกษาตอ อบรม ทําวจัิย ในเรือ่งตางๆ
ที่สนใจ หรือในระดับที่สูงขึ้น 

     ๒.๒.๒ สงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุมทางวิชาการ หรือวิชาชีพตางๆ 
     ๒.๒.๓ สงเสริมใหอาจารยทํางานดานการรวบรวมความรู วิจัย และ

พัฒนาองคความรู  
 รวมทั้งเผยแพรความรูตางๆ  

    ๒.๒.๔ สงเสริมใหอาจารยสรางความรวมมือกบัมหาวทิยาลัยใน
ตางประเทศหรือภาคเอกชน 
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๑๔๕ 
 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๗.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

 
๑. การกาํกบัมาตรฐาน  

ในกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรฯ น้ัน นอกจากอางอิงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว ยังใชกรอบมาตรฐาน Asian 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยมหิดลดวย โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหนาที่ในการ
กํากับมาตรฐานการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ระหวางการเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอน โดยทางหลักสูตรฯ 
ไดรับการประเมินการจัดการบริหารหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐาน AUN-
QA ภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามคําแนะนําจากผู
ประเมินอยางสม่ําเสมอ  

สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู ที่ชวยใหคําปรึกษาและติดตามการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรการเกษตร เพื่อใหมีคุณภาพ  ตัวช้ีวัดในกระบวนบริหาร
หลักสูตรฯ ที่คณะกรรมการฯ ดําเนินงานติดตาม ไดแก การปรับปรุง
หลักสูตรใหเปน Outcome-based learning  รอยละรายละเอียดรายวิชา 
(ม ค อ . ๓  ห รื อ  ๔ ) ป รับ ต าม เก ณ ฑ  Outcome-based learning ก าร
ดําเนินการประเมินคุณภาพตามกรอบ AUN-QA แบบ paper-less ทุกป 
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๑๔๖ 
 



หรือ ไดรับการประเมิน MU-AUNQA อยางนอย ๑ ครั้งใน ๔ ป และการ
จัดทํารายงานตาม มคอ. ๕, มคอ. ๖ และ มคอ. ๗   

 
๒. บัณฑิต 

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ เปนบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรูความสามารถตามผลลัพธการเรียนรูของ
หลักสูตรฯทั้ง ๖ ประการ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
การเกษตรในสายงานตางๆ ที่สําคัญของทุกองคกร ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ในตําแหนงตางๆ เชนผูปฏิบัติงาน/เจาหนาที่/ผูควบคุมงานดานการเกษตร
และวิทยาศาสตรการเกษตร นักวิชาการ เชน นักวิชาการเกษตร นักสงเสริม
การเกษตรนักวิจัย หรือเปนผูประกอบการธุรกิจดานการเกษตร หรือเรียนตอ
ในระดับสูง โดยมีระบบติดตามจากการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
ของนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิต รอยละการไดงานของบัณฑิตหรือศึกษา
ตอใน ๑ ป และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 
๓. นักศึกษา 

จัดการดําเนินการ Roadshow เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ในการ
รับนักศึกษาเขาเรียน ดําเนินการตามขอกําหนดของสมาคมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (สอท.) นักศึกษาแรกเขากอนเปดเทอมจะไดเขารวมกิจกรรม
คายพลัส (Plus camp) เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางนักศึกษาเขาใหม
ดวยกันเอง และรุนพี่ รวมถึงกับสถานศึกษา นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว
ยังมีการเรียนทบทวนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเพื่อสรางความมั่นใจให
นักศึกษากอนเปดเทอมอีกดวย นอกจากน้ีมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มี
ระบบการใหคําปรึกษาจัดสรรโดยคณะผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยในช้ันปที่ 
๑ นักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษาหลักรวมกัน ตอมาในช้ันปที่ ๒ ถึง ช้ันปที่ 
๔ จะมีอาจารยที่ปรึกษากลุมยอยมากข้ึน ในอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา
ตอช้ันป ที่นักศึกษาประมาณ ๔ คนตออาจารย ๑ คน อาจารยมีหนาที่ให
คําปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว มีการปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนจบ
การศึกษา นอกจากน้ีนักวิชาการการศึกษาทําหนาที่ประชาสัมพันธกิจกรรม
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๑๔๗ 
 



ตางๆที่ เกี่ยวของกับการเรียนและกิจกรรมการศึกษาผานชองทางการ
ประชาสัมพันธหลายรูปแบบ และติดตามความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง
ระหวางศึกษาและจบการศึกษาไปแลว  

ตัวช้ีวัดของกระบวนการที่เกี่ยวของกับนักศึกษาไดแก การประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา อัตราการคงอยูของนักศึกษา และอัตราการ
สําเร็จการศึกษา 

 
๔. อาจารย 

คณะผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหนาที่หลักในการระบุความตองการ 
และกําหนดคุณลักษณะจําเพาะเม่ือมีความจําเปนตองการบุคลากรใหม หรือ
บุคลากรทดแทน จากน้ันเม่ือผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตกาญจนบุรีแลว งานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานจึงดําเนินการ
จัดการกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร โดยมีเปาหมายใหไดบุคลากร
ใหมตามแผนที่กําหนด ทั้งน้ีการคัดเลือกบุคลากรใหมไดทําการพิจารณาขีด
ความสามารถของผูสมัครงานท่ีเหมาะสม โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกเพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครที่สอดคลองกับงานและ
คุณลักษณะพิเศษที่ตองการ นอกจากน้ีมีการกําหนดคุณลักษณะของผูสมัคร
งานที่มีทัศนคติและคุณลักษณะตาม Mahidol Core Value เพิ่มเติมจาก
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคล การบรรจุและแตงตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖  สําหรับการรับสมัครบุคลากรกระทําผานคณะ
กรรมการฯ โดยมีการประเมินการสอบ/สอบสัมภาษณ /สอบสอน โดย
คณะกรรมการมีการทบทวนการใหคะแนนตามคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของบุคลากรใหมที่ตองการตามที่กําหนด มีการอบรมอาจารยใหมและการ
แจงเรื่องความกาวหนาทางวิชาการ มีกิจกรรมสนับสนุนอาจารยเพื่อการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ เชนการเสวนา การมีอาจารยพี่เลี้ยง  

ตัวช้ีวัดไดแก จํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนงวิชาการ ความพึงพอใจ
ของอาจารย และอัตราการคงอยูของอาจารย 
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๑๔๘ 
 



 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

การจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตรนั้น กํากับดูแลโดยคณะ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เปนหลัก โดยในดานการเรียนการสอนคณะ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯดําเนินการรวมกับคณาจารยผูสอน เชน การปรับปรุง
ประมวลรายวิชา และมคอ. ๓ ใหเปน Outcome-based learning โดยนํา
ผลการประเมินการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ มคอ. ๕ และ ๖ 
มาใชเปนขอมูลในการปรับปรุง นอกจากนี้มีการควบคุมคุณภาพโดยการ
ทวนสอบสอนและทวนสอบขอสอบ โดยกระบวนการตางๆ ไดรับการกํากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ของสํานักวิชาสห
วิทยาการ ตัวช้ีวัดไดแก ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอน 

 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

วิทยาเขตกาญจนบุรีจัดการการสนับสนุนการเรียนรูทั้งทางกายภาพ 
ความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวก การดูแลอาคาร
และสถานที่ หองสมุด การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยตัวช้ีวัด
การจัดการกระบวนการเหลาน้ี จะไดรับการประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนดานตางๆ เปนประจําทุกเทอม เพื่อนําขอเสนอแนะ
ไปใชในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ตามแนวทางของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวน ๘ ตัวบงช้ี   
  

ตวับงชีผ้ลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(๑) อาจารยประจําหลกัสูตรอยาง
นอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน
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๑๔๙ 
 



ตวับงชีผ้ลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดาํเนินงาน
หลักสูตร 

(๒) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

    

(๓) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

    

(๔) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

    

(๕) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ทีก่ําหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 
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๑๕๐ 
 



ตวับงชีผ้ลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

(๖) มีการพฒันา/ปรับปรุงการ
จัดการเรยีนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรยีนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.๗ ปที่แลว   

    

(๗) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑติทีมี่ตอบัณฑิตใหม เฉล่ีย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

    

(๘) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาของหลกัสูตร
เฉล่ียแลว ไมนอยกวา ๓ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

    

(๙) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

     

(๑๐) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑติทีมี่ตอบัณฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการเรียนการสอน
ในทุกรายวิชาของหลกัสูตร
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๑๕๑ 
 



ตวับงชีผ้ลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา 
 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

เฉล่ียแลว ไมนอยกวา ๓ จาก
คะแนนแต็ม ๕ 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรูในทุกดานเฉล่ีย ไมนอย
กวา ๓ จากคะแนนแต็ม ๕ 
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๑๕๒ 
 



 

หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสูตร  
 
๑.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

๑.๑  การประเมนิกลยทุธการสอน 
มีการจัดการประเมินกลยุทธการสอนของอาจารยผูสอน โดยใน

ข้ันตนผูสอนจัดทํามคอ.3 และประมวลรายวิชา ใหกับคณะผูรับผิดชอบ
หลักสูตรประเมินกอนเปดเทอม โดยคณะผูรับผิดชอบหลักสูตร จะพิจารณา
การจัดการเรยีนการสอน การประเมินผลการเรยีนรู เพื่อใหเกดิความม่ันใจ
วากลยุทธการจัดการเรยีนการสอนน้ันทําใหนักศึกษาบรรลุผลลัพธตาม
วัตถุประสงคของรายวิชาจริง และเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุน
ผลลัพธของหลักสูตรฯ 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
มีการจัดการทวนสอบสอน หรือทวนสอบขอสอบ รอยละ ๒๕ ของ

การเรยีนการสอนที่จัดขึ้นในหลักสูตรฯ ทุกป เพื่อใหเกดิความมัน่ใจวาการ
จัดการเรยีนการสอนเปนไปตามกลยุทธทีว่างแผนไว 

๒.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม   
มีการประเมินการดาํเนินการประเมินหลักสูตรฯ ภายในสํานักวิชาสห

วิทยาการ โดยใชกรอบมาตรฐาน AUN-QA โดยคณะกรรมการผูประเมินที่
ผานการรับรองเปนผูตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลยัมหิดล และมีการ
ประเมินในระดับมหาวทิยาลัย และมีการสงเสริมใหมีการประเมินหลักสูตรใน
ระดับสากลอีกดวย 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 

ลาํดบั แหลงทีม่าของ
ขอมลู/ 

บคุคลทีเ่กีย่วของ 

ขอมลูทีไ่ด วธิกีารประเมนิ 
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๑๕๓ 
 



๑ นักศึกษา การจัดการเรยีนการสอน
ของอาจารย

แบบสอบถาม 

๒ บัณฑติ ความสัมพันธของรายวิชา
ที่เรียนกบัการทํางาน

แบบสอบถาม 

๓ ผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจกับความรู
ความสามารถของบัณฑติ 

แบบสอบถาม 

 

 

ลาํดบั แหลงทีม่าของ
ขอมลู/ 

เอกสารที่
เกีย่วของ 

ขอมลูทีไ่ด วธิกีารประเมนิ 

๑ ผลการสอบของ
นักศึกษา 

ผลการเรยีนรู รายงาน / งาน / 
ผลการสอบ

๒ เอกสารอืน่ๆ แบบสอบถามตางๆ / ผล
การวเิคราะหแบบสอบถาม 

แบบฟอรม / ผล
การบันทกึ

 

๔.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุ 
ตามกรอบมาตรฐาน AUN QA คณะผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหนาที่ใน

การวางแผนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง ภายหลัง
จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร ภายในสํานักวิชาสหวิทยาการ ทางคณะ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการผูประเมินเปนประจําทุกป 
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๑๕๔ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวกแสดงในเลมหลกัสตูร (มคอ.๒)  
หลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาคผนวก 
๑   

แบบรายงานขอมูลหลักสูตรมหาวทิยาลัยมหดิล  )MU 
Degree Profile(

ภาคผนวก 
๒   

๒.๑  ผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร และผลลัพธการ
เรียนรูยอย 
       (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
๒.๒  ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรยีนรูระดับ
หลักสูตร กับคุณลกัษณะ 
       ที่พึงประสงคของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาคผนวก 
๓   

ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทยีบผลลพัธการเรียนรูระดับ
หลักสูตร (PLOs( 
กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
)TQF) ของชาต ิ  

- เปรียบเทียบกับระดับวฒุิการศึกษา คือ  ระดับ ๒- 
ปริญญาตรี

ภาคผนวก 
๔   

๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธ
การเรยีนรู 
ระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงดวยสัญลักษณ I, R, P, M
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๑๕๕ 
 



ภาคผนวก 
๕ 

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการเกษตร)  

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑         
ภาคผนวก 
๖ 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตร  
และอาจารยพเิศษ

ภาคผนวก 
๗ 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. .... ของมหาวิทยาลัย
และ ประกาศ/ขอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของสวนงาน

ภาคผนวก 
๘ 

คําส่ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและคณะกรรมการ 
หรือผูรับผิดชอบกระบวนการกลั่นกรองหลกัสูตรของสวน
งาน  

ภาคผนวก 
๙ 

เอกสารเกี่ยวกับความรวมมือกับหนวยงานภายในและนอก
ประเทศ (MOU) (ถามี)

ภาคผนวก
อืน่ๆ 
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๑๕๖ 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 
 

แบบรายงานขอมลูหลกัสูตร  (MU Degree Profile( 
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๑๕๗ 
 



แบบรายงานขอมลูหลกัสตูร (MU Degree Profile) 

หลกัสตูรระดบั ปรญิญาตรี

๑. ช่ือหลกัสูตร 
               (ภาษาไทย)     หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิทยาศาสตรการเกษตร 
               (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Agricultural 
Science 
 
๒. ช่ือปรญิญา  
            (ภาษาไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรการเกษตร) 
            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Science) 
   ภาพรวมของหลกัสตูร 
ประเภทของหลกัสูตร หลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาการ (๔ ป) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกติ

ระยะเวลาการศึกษา / 
วงรอบหลักสูตร 

 ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป/ วงรอบหลักสูตร ๕ ป 

สถานภาพของหลักสูตร 
และกําหนดการเปดสอน 

๑. เปนหลักสูตรปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. เปดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
เปนตนไป 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๕๘ 
 



การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว  

สถาบันผูประสาทปริญญา  
(ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

มหาวทิยาลัยมหิดล
 

องคกรทีใ่หการรบัรอง
มาตรฐาน 
 

- 

ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

เปาหมาย / วัตถุประสงค 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ จ าก ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต ร
การเกษตรมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
การเกษตรแบบครบวงจรที่เปนมิตรตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต  และมี คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่พึ ง
ประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงคที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถดังน้ี 
๑ . มี ค วาม รู แ ล ะทั ก ษ ะด าน วิท ย าศ าส ต ร
การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแตวิทยาศาสตร
ดานการผลิตพืช เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูป
ด าน พ ลั งงาน แ ล ะอ าห าร ท่ี ไม ก ระท บ ต อ
ส่ิงแวดลอม 
๒. วางแผนเปนผูประกอบการดานวิทยาศาสตร
การเกษตรโดยคํานึงถึงสังคมพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนโดย มีความ
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๑๕๙ 
 



ตระห นั กใน คุณ ธรรมและจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
๓. มีทักษะส่ือสาร แสดงออกถึงความความ
เขาใจผูอ่ืนและวางแผนการทํางานเปนทีมทั้งใน
บ ท บ าท ข องผู นํ าและผู ร วม ที มได อย าง มี
ประสิทธิภาพ 
๔. คิดวิเคราะห คนควาและแกปญหา เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 
๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล
ประมวลผล และกําหนดแนวการแกปญหาใน
ดานวิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางเหมาะสม 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตรจัดการเรียน
การสอนมุงเนนผู เรียนเปนสําคัญ นักศึกษา
เรียนรูทฤษฎีและไดลงมือปฎิบัติจริง ฝกฝนจนมี
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรในพื้นที่
แปลงเกษตรและหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร
การเกษตรของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
กาญจนบุรี และไดออกไปฝกประสบการณที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพในสถานประกอบการจริง
เชน การฝกปฎิบัติระยะยาวในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
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ระบบการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกติทวภิาคตาม
ขอบังคับมหาวทิยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เสนทางความกาวหนาของผูสําเรจ็การศกึษา 
อาชีพสามารถประกอบได ประกอบอาชีพในสายงานตางๆ ที่สําคัญของ

องคกร ทัง้ในภาครัฐและเอกชน ในตําแหนง
ตางๆ ดงัน้ี  

๑. ผูปฎิบัตงิาน/เจาหนาที่/ผูควบคุมงานดาน
การเกษตรและวิทยาศาสตรการเกษตร 

๒. นักวิชาการ เชน นักวิชาการเกษตร นัก
สงเสริมการเกษตรนักวิจัย 

๓. ผูประกอบการธุรกจิดานการเกษตร  
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนเม่ือไดรับ
ใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยไม
ตองเรียนเพ่ิมเติม เชน ครู  

การศึกษาตอ สามารถศึกษาตอระดับปรญิญาโท ไดทัง้ในและ
ตางประเทศในทกุหลักสูตรที่รองรับวฒุิวทิยา
ศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

ปรชัญาการศกึษาในการบรหิารหลกัสตูร
ปรัชญาการศึกษา ห ลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาข าวิช า

วิทยาศาสตรการเกษตร มีความเช่ือวา ผูเรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู  และพัฒนา
ภายใตกระบวนการที่หลากหลาย เชน การ
เรียนรูผานการถายทอดสาระ (Content-based 
Education) แบบ Essentialism การเรียนรูผาน
การใชเหตุผล ทางดานวิทยาศาสตร(Logic-
based) แบบ Perenialism และการเรียนรูผาน
การลงมือ ปฏิบัติดวยตนเอง (Outcome-based) 
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แบบ Progressivism ซ่ึงถูกนํามาออกแบบอยาง
เหมาะสม เพื่อทําใหเปนบัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน 

กลยทุธ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน  

เนนจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry approach) ซึ่งใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรยีนรูตลอดเวลา ทั้งจากกิจกรรม
ในช้ันเรยีน การทาํงานที่ไดรับมอบหมายหรอื
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยมีผูสอนเปนผูสอน
เปนผูกระตุนใหคําแนะนําชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกดานทรัพยากรและบรรยากาศการ
เรียนรู และมีการจัดการเรียนรูผานประสบการณ 
(Experience-based learning) ทั้งในสถานที่
ของวทิยาเขตกาญจนบุรี การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการฝกประสบการณวิชาชีพ การ
จัดการเรยีนรูแบบเรียนรูจากสถานประกอบการ
จริง (work-place based learning) รวมถงึการ
เรียนรูผานการแกไขปญหา (Problem-based 
learning) ดวยตวัของผูเรียนเองอยางเต็ม
รูปแบบในการทําโครงการวิจัย 

กลยทุธ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศกึษา   

การประเมินผลการเรียนรูโดยการประเมินการ
แสดงออกในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
(Process performance) และคุณภาพของ
ผลงาน (Output) ที่นักศกึษาจัดทําขึน้ โดยมี
การประเมินผลเปนระยะๆระหวางเรยีน 
(Formative assessment) เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุง
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แกไขขอบกพรองและพฒันาศักยภาพของ
ตนเอง และการประเมินผลสัมฤทธ์ิเม่ือส้ินสุดการ
จัดการเรยีนรู (Summative evaluation) เพื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่คาดหวัง
ไว โดยเนนใหทัง้ผูเรียนและผูสอนมีการส่ือสาร
ถึงจุดมุงหมายในการเรียน และรายละเอียดของ
การประเมินผล (วิธีการ เกณฑ สัดสวนคะแนน) 
ที่ชัดเจน เพื่อใหเกดิความเปนธรรมและการ
จัดการเรยีนรูที่เปนไปตามจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  

สมรรถนะทีเ่สรมิสรางใหนกัศกึษาของหลกัสตูร

Generic Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑) คิดวเิคราะหหาทางแกปญหาโดยใช
วิจารณญาณอยางเปนระบบ ดวยหลกั
เหตุผล ตามกระบวนการสืบคนทาง
วิทยาศาสตรพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
และหม่ันแสวงหาความรูอยางสม่ําเสมอ 

๒) คิดเช่ือมโยงความรูทางวทิยาศาสตรเกษตร 
เศรษฐศาสตรสังคมศาสตร และส่ิงแวดลอม 
อยางเปดกวาง ซื่อตรง ดวยการยอมรบัใน
มุมมองทีแ่ตกตางกัน 

๓) คนควาและใชส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมี
จริยธรรม 

๔) ส่ือสารกับผูรวมงาน ผูมีสวนเก่ียวของ และ
สาธารณชน  

๕) ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความเคารพใน
บทบาทหนาที่และสิทธิของสมาชิกในกลุม 
และผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตพื้นฐานทางดาน
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จริยธรรมที่ดี
๖)  รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัตงิานตามที่

ไดรับมอบหมาย เปนไปตามมาตรฐานและ
ตามกรอบเวลาที่กาํหนดและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

Subject-specific 
Competences 
นักศึกษาของหลักสูตรจะ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

๑) วิเคราะหองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจร 
ตั้งแตวทิยาศาสตรดานการผลิตพืช 
เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 
การปรับปรุงพนัธุพืชดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม จนกระทัง่อุตสาหกรรมการแปร
รูปดานพลังงานและอาหารไดอยางถกูตอง 
ครบถวน ทันสมัย 

 Factual knowledge 
มีความรูวทิยาศาสตรพื้นฐาน เชนชีววิทยา 
ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร การเกษตรพื้นฐาน 
Terminology 

 Conceptual knowledge 
การจัดการการผลติพืชและสัตว เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

 Procedural knowledge 
ปฏิบัติการในแปลงทดลองเพื่อผลติ ปฏิบัติการใน
หองทดลอง 

 ๒) จัดทําแนวทางการประยุกตขอมูลและ
ทฤษฎีในดานวทิยาศาสตรการเกษตรเขา
กับ การปฎิบัตทิางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร การผลิต การจัดการ และสาขาที่
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เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 
๓) พัฒนางานดานวทิยาศาสตรการเกษตร 

ดวยการวนิิจฉัย และสรางสรรคแนว
ทางการแกปญหาดานวิทยาศาสตร
การเกษตร กับการปฏิบัตทิางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร การผลติ การจัดการ 
และสาขาที่เกี่ยวของ โดยเนนพืชพลังงาน
และพืชอุตสาหกรรมไดอยางมีระบบและ
เหมาะสม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

ผลลพัธการเรยีนรูของบณัฑติ
ผูสําเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตรการเกษตร จะสามารถ 

PLOs PLO1: แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์ การ

จัดการการเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง เน้นพืชพลังงานและพืชอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 

 PLO2: ออกแบบและบริหารโครงการที่แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
ได้ 
 

 PLO3: ปฎิบัติงานทางการเกษตรได้ทั้งในแปลงและห้องทดลอง โดยคํานึงถึงความถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย 

 

 PLO4: ส่ือสารขอมูลกับกลุมเปาหมาย ไดตรงตามวตัถปุระสงค โดย
ใชภาษาและส่ือทีเ่หมาะสม 

 PLO5: ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในบริบทของนักวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยความรับผิดชอบและยอมรับ

ความหลากหลากทางความคิดและวัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
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 PLO6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๖๖ 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
 

 
๒.๑  ผลลพัธการเรียนรูระดับหลกัสูตร และผลลพัธการเรียนรูยอย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลกัสูตร) 

 

 

 

 

 

 

ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร (PLOs) และ 

ผลลัพธการเรียนรูยอย (SubPLOs) 

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร จะสามารถ 

PLOs SubPLOs 
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PLOs SubPLOs 

PLO1:  
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
การผลิตพืชและสัตว์ การจัดการ
การเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง 
เน้นพืชพลังงานและพืช
อุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตร 

๑.๑) วินิจฉัยปัญหาด้านการเกษตร วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตร ได้อย่างมีระบบ และเหมาะสมกบับริบทและ
สถานการณ ์

๑.๒) ค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่ือถือได้และ
ทันสมัย 

๑.๓) วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

๑.๔) แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การผลิต
พืชและสัตว์ การจัดการการเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้องได้ 

PLO2: 
ออกแบบและบริหารโครงการที่
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ 

๒.๑) กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ได้
๒.๒) ออกแบบโครงการโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์และคุ้มทนุ 
๒.๓) ดําเนินโครงการได้โดยใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๒.๔) วิเคราะหแ์ละสรุปผลโครงการเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ได้ 

PLO3: 
ปฎิบัติงานทางการเกษตร
ได้ทั้งในแปลงและ
ห้องทดลอง โดยคํานึงถึง
ความถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาการและความ
ปลอดภัย 

 

๓.๑) เลือกวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓.๒) วางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และคํานึงถึงผลกระทบ

อย่างเป็นองค์รวม 
๓.๓) ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการ

บริหารความเสี่ยง 
๓.๔) อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลภาคทฤษฎี กับการปฏิบัติงานทางด้าน

วิทยาศาสตร์การเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
๓.๕) อธิบายปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตร 

เกษตรอุตสาหกรรม การผลิตพืชและสัตว์ การจัดการการเกษตร และสาขาที่
เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 
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๑๖๘ 
 



 

PLOs SubPLOs 

PLO4: ส่ือสารขอมูล
กับกลุมเปาหมาย ได
ตรงตามวตัถุประสงค 
โดยใชภาษาและส่ือที่
เหมาะสม 

๔.๑) แลกเปลีย่นความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษา วิธีการ
และสื่อที่เหมาะสม  

๔.๒) นําเสนอข้อมูลทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาที่เก่ียวข้อง 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

๔.๓) จัดทํารายงานประเภทต่างๆ ได้ตามรูปแบบที่หลักสตูรกําหนด 

PLO5:  
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในบริบทของ
นักวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วย
ความรับผิดชอบและยอมรับความ
หลากหลากทางความคิดและ
วัฒนธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม 

 

๕.๑) กําหนดเป้าหมายกลุ่มให้ชัดเจน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางความคิดและ
วัฒนธรรม 

๕.๒) วางแผนการทํางานกลุ่มและมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิก  

๕.๓) ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในฐานะของสมาชิกได้ ภายใต้
กฎระเบียบและข้อตกลงกลุ่ม 

๕.๔) เสนอวิธีคิดเพ่ือแก้สถานการณ์กลุ่มได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทและ
สถานการณ์ 

PLO6: 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในฐานะ
นักวิทยาศาสตร์การเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖.๑) สืบค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ความทันสมัย 

๖.๒) ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงข้อกําหนด
ทางกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

๖.๓) เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตรและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
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๑๖๙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒  ความสมัพนัธระหวางผลลพัธการเรียนรู 
ระดบัหลกัสูตร กบัคณุลกัษณะที่พงึประสงคของบณัฑิต 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๗๐ 
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๑๗๑ 
 



 
ตารางภาคผนวก ๒.๒  ความสมัพนัธระหวางผลลพัธการเรยีนรูระดบั
หลกัสตูร กบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค 

        ของบณัฑติมหาวทิยาลยัมหดิล 
  

Program Learning 
Outcome /  
4 Graduate 
Attributes

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

T-shaped Breathe & 

Depth – รูแจง รูจริง  

ทั้งดานกวางและดาน

ลึก 

      

Globally Talented – 

มีทักษะ ประสบการณ 

สามารถแขงขันได

ระดับโลก 

      

Socially Contributing 

- มีจิตสาธารณะ 

สามารถทําประโยชน

ใหสังคม 

      

Entrepreneurially 

Minded – กลาคิด 

กลาทํา กลาตัดสินใจ 

สรางสรรคส่ิงใหม
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๑๗๒ 
 



ในทางทีถู่กตอง 
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๑๗๓ 
 



 
 
 

 ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสมัพนัธ เปรยีบเทียบระหวางผลลพัธการเรยีนรูระดับ
หลกัสูตร (PLOs( 

กบัมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษา (มคอ.) 

 

PLOs กบั มคอ. ระดบั ๒ (ปริญญาตรี) 
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๑๗๔ 
 



ตารางภาคผนวก ๓   
Alignment between PLOs & Higher Education TQF 1 

TQF 1 Graduates 
PL0

1 
PL0

2 
PL0

3 
PL
O4 

PL0
5 

PL
O6 

Competencies / Skills / LOs          

Competency / skill 1   : Moral          

1.1 Managerial : Moral and 
ethics' 

      

Competency / skill 2   : 
Knowledge 

      

2.1 Scientific : Analytical 
thinking skill 

      

2.2 Scientific : Coherency skill       

2.3 Scientific : Experimental 
skill 

      

2.4 Scientific : Hypothesize 
skill 

      

2.5 Scientific : Numeracy skill       

2.6 Scientific : Observation skill       

2.7 Scientific : Literacy skill       

2.8 Cultivation : Resource 
management skill 

      

2.9 Creative and Innovative       
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๑๗๕ 
 



Problem solving : Experimental 
skill 

2.10 Creative and Innovative 
Problem solving :Hypothesize 
skill 

      

2.11 Creative and Innovative 
Problem solving : Literacy skill 

      

2.12 Creative and Innovative 
Problem solving : Numeracy 
skill 

      

2.13 Managerial : Literacy skill       

Competency / skill 3   : 
Cognitive 

      

3.1 Cultivation : Accountability 
skill 

      

3.2 Cultivation : Managing risk       

3.3 Cultivation : Planning and 
forecasting skill 

      

TQF 1 Graduates 
PL0

1 
PL0

2 
PL0

3 
PL
O4 

PL0
5 

PL
O6 

3.4 Creative and Innovative 
Problem solving : Self-
awareness skill 
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๑๗๖ 
 



3.5 Creative and Innovative 
Problem solving : Analytical 
thinking skill 

      

3.6 Creative and Innovative 
Problem solving : Decision 
making skill 

      

3.7 Creative and Innovative 
Problem solving : Managing 
risk 

      

3.8 Creative and Innovative 
Problem solving : Observation 
skill 

      

3.9 Creative and Innovative 
Problem solving : Planning and 
forecasting skill 

      

3.10 Managerial : Analytical 
thinking skill 

      

3.11 Managerial : Coherency 
skill 

      

3.12 Managerial : Decision 
making skill 

      

3.13 Managerial : Planning and 
forecasting skill 
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๑๗๗ 
 



3.14 Managerial : Resource 
management skill 

      

Competency / skill 4   : 
Communication  

      

4.1 Managerial : 
Communication skill 

      

4.2 Managerial : Enterprise 
Initiative skill 

      

4.3 Managerial : Intercultural 
competent 

      

4.4 Managerial : Interpersonal 
skill 

      

4.5 Managerial : Entrepreneur 
mind 

      

Competency / skill 5   : ICT       

5.1 ICT literacy: Find, evaluate, 
and ethically use information 
using appropriate technology 
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๑๗๘ 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก  ๔ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
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๑๗๙ 
 



ตารางภาคผนวก ๔.๑   
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลลพัธการเรยีนรูระดบั

หลกัสตูรสูรายวชิา  
(Curriculum Mapping) 

รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

 

รายวชิาชัน้ปที ่๑ 
       

* มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย 

๒ (๑-
๒-๓) 

   I R/P  

* มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการ
พัฒนามนุษย 

๓ (๒-
๒-๕) 

   I R/P  

* มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการ
พัฒนามนุษย 

๒ (๑-
๒-๓) 

   I R/P  

* ศทภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 

๓ (๒-
๒-๕) 

   I R/P  

วทคม ๑๓๕ เคมีท่ัวไป ๑ ๓ (๓-
๐-๖) 

I I I    

วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-
๑) 

P P P    

วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-
๐-๔) 

I I I    

กญวก ๑๐๓ วิทยาศาสตรการเกษตรข้ัน
แนะนำ 

๒ (๒-
๐-๔) 

I I I I I I 

ศทภอ ๑๐๓-ศทภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๑-๓ 

๓ (๒-
๒-๕) 

   I R/P R/P

XXXX XXX วิชาเลือกเสรี  ๓ (๒-
๒-๕) 
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๑๘๐ 
 



รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

กญวก ๑๐๒ คณิตศาสตรสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๔ (๔-๐-
๘) 

I I I    

วทชว ๑๒๕ หลักชีววิทยาท่ัวไป ๒ ๓ (๓-
๐-๖) 

I I I    

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-
๑) 

P P P    

ศทภอ ๑๐๔-ศทภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ๒-๔ 

๓ (๒-
๒-๕) 

   I R/P R/P

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-
๐-๖) 

   I I I 

XXXX xxx  กลุมวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 

๒ (๑-
๒-๓) 

   I I  

* เปนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนตอเนื่องท้ัง ๒ 
ภาคการศึกษา 

      

 

รายวชิาชัน้ปที ่๒ 
       

กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนและนําเสนอ 
                โครงการ 

๓ (๓-
๐-๖) 

   R/P R/P R/P

กญสห ๒๘๐ ฟสิกสท่ัวไปสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๔ (๔-๐-
๘) 

I I I    

กญวก ๒๐๓ เคมีวิเคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ (๓-
๐-๖) 

R R R    

กญวก ๒๖๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
สําหรับวิทยาศาสตร 
                การเกษตร 

๑ (๐-๓-
๑) 

R/P R/P R/P R/P I/P R/P

กญวก ๒๑๕ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการผลิตพชื 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/P R/P R/P R/P
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๑๘๑ 
 



รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

                เศรษฐกิจ

XXXX xxx วิชาเลือกเสรี ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖)

      

กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย ๓ (๓-
๐-๖) 

   R/P R/P R/P

กญสห ๒๗๐ สถิติศาสตรขั้นแนะนํา ๒ (๒-
๐-๔)

R R R R   

กญวก ๒๐๔ อินทรียเคมีและชีวเคมี
สําหรับวิทยาศาสตร 
                การเกษตร 

๔ (๓-
๑-๗) 

R R/P R/P    

กญวก ๒๒๓ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการผลิตสตัว 
                 เศรษฐกิจ 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/P R/P R/P R/P

กญวก ๒๖๒ ทัศนศึกษาทาง
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๑ (๐-๓-
๑) 

I   R/P I I 

กญวก ๓๑๗ วิทยาการพืชอุตสาหกรรม
เพ่ือพลังงาน 

๒ (๒-
๐-๔) 

R R R R   

กญวก xxx วิชาเอกเลือก ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖)

      

 

รายวชิาชัน้ปที ่๓ 
       

กญสห ๒๔๐ ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสารองคกร 

๓ (๓-
๐-๖) 

   R/P R/P R/P

กญสห ๓๘๐ การวางแผนการทดลอง ๓ (๓-
๐-๖) 

R R R R   

กญวก ๓๐๔ พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร ๒ (๒-
๐-๔) 

R R R R   
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๑๘๒ 
 



รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

กญวก ๓๑๘ สรีรวิทยาการผลิตพืช ๒ (๒-
๐-๔) 

R R R R   

กญวก ๓๓๓ วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-
๐-๔) 

R R R R   

กญวก ๓๓๗ จุลชีววิทยาเพ่ือ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๖๒ ศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อ 
                การผลิตพชื ๑ 

๑ (๐-๓-
๑) 

R/P R/P R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๑๖ หลักการขยายพันธุพืช ๒ (๑-
๓-๓) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๑๙ การปรับปรุงพันธุพืช ๓ (๒-
๓-๕) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๔๖ เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

๒ (๑-
๓-๓) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๔๗ เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและ 
                ไบโอดีเซล 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๕๕ หลักการจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการ 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R R/P R/P R/P R/P

กญวก ๓๘๕ ขอบังคับและกฎหมายใน
ระบบการเกษตร 

๓ (๓-
๐-๖) 

R R R R R/P R/P

กญวก ๓๗๓ สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-
๒) 

R/P   R/P R/P R/P

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการ
องคการ 

๓ (๓-
๐-๖) 

   R/P R/P R/P

 

รายวชิาชัน้ปที ่๔ 
       



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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๑๘๓ 
 



รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

แผนโครงการวจิยัระดับปรญิญาตรี        
กญวก ๔๖๖ ฝกงาน ๑ (๐-๓-

๑) 
R/P R/P M M M M 

*กญวก ๔๗๔ โครงการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี  

๔ (๐-
๑๒-๔) 

M M M M M M 

*กญวก ๔๗๕ สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-
๒) 

R/P   R/P R/P R/P

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

* เปนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนตอเนื่องท้ัง ๒ 
ภาคการศึกษา 

      

แผนสหกจิศกึษา        
เทอม ๑        
**กญวก ๔๖๗ สหกิจศึกษา ๖ (๐-

๑๘-๖) 
M M M M M M 

หรือ        
กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-

๓-๕/ 
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๑๘๔ 
 



รหสัวชิา   ชือ่วชิา * 
จาํนวน

หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

๓-๐-๖) 

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

เทอม ๒        
กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-

๓-๕/ 
๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

กญวก xxx วิชาเอกเลือก  ๓ (๒-
๓-๕/ 

๓-๐-๖) 

      

หรือ        
**กญวก ๔๖๗ สหกิจศึกษา ๖ (๐-

๑๘-๖) 
M M M M M M 

** เปนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเทอม
ใดเทอมหน่ึงเทานั้น 
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๑๘๕ 
 



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

     

กลุมวชิาเฉพาะทาง (วชิาเลอืก) 

 
รหสัวชิา ชือ่วชิา * 

จาํนวน 
หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO
6 

 วชิาเอกเลอืก        
กญวก 
๒๐๕ 
 KAAG 
205 

หลักศิลปะเพ่ือการออกแบบ
ภูมิทัศน 
Principle of Art for 
Landscape Design 

๑ (๐-๓-
๑) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๒๐๖ 
  KAAG 
206 

สงเสริมการเกษตร 
Agricultural Extension 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

 กญวก 
๒๑๖ 
  KAAG 
216 

ไมประดับ
Ornamental Plant 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

 กญวก 
๒๑๗ 
  KAAG 
217 

การผลิตเห็ด 
Mushroom Production  

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

 กญวก 
๒๘๒ 

ภูมิปญญาไทยทาง
การเกษตร 

๓ (๒- R R/P R/ R/P R/P R/P
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๑๘๖ 
 



 KAAG 
282 

Thai Agricultural Wisdom ๓-๕) P 

กญวก 
๓๐๕ 

 KAAG 
305 

เครื่องจักรกลการเกษตรและ
การจัดการน้ํา 
Agricultural Machinery 
and Irrigation 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

 
รหสัวชิา ชือ่วชิา * 

จาํนวน 
หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO
6 

กญวก 
๓๒๔ 

KAAG 
324 

สรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว
Basic Animal Anatomy 

๓ (๓-๐-
๖) 

R R R R R R 

กญวก 
๓๓๔ 

KAAG 
334 

หลักการออกแบบภูมิทัศน
Landscape Design 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๓๔๘ 

KAAG 
348 

สารผลิตภัณฑธรรมชาติและ
การประยุกต 
Natural Products and 
Their Application 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๓๕๓ 

KAAG 
353 

หลักการโรคพืชและการ
ปองกัน 
Principle of Plant 
Pathology and Protection 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๓๕๔ 

KAAG 
354 

กีฏวิทยาและเห็บไรวิทยา
ทางการเกษตร 
Agricultural Entomology 
and Acarology 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P
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๑๘๗ 
 



กญวก 
๓๗๓ 

KAAG 
373 

ความกาวหนาทางงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร
การเกษตร 
Research Advance in 
Agricultural Science 

๓ (๓-๐-
๖) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๓๘๔ 

KAAG 
384 

คอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร
Computer for Agricultural 
Science 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๐๑ 

KAAG 
401 

ระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร 
Irrigation system for 
Agriculture 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๐๒ 

 
KAAG 
402 

ระบบนิเวศการเกษตรและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ       
Agricultural ecology and 
Biodiversity 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๑๕ 

KAAG 
415 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 
Seed Science and 
Technology 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๑๖ 

KAAG 
416 

ไมผลและการจัดการสวนไม
ผล 
Pomology and Orchard 
Management 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๑๗ 

KAAG 
417 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเพื่อ
การเกษตร 
Plant Tissue for 
Agriculture 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P
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๑๘๘ 
 



กญวก 
๔๑๘ 

KAAG 
418 

เทคโนโลยีการปลูกพชืโดย
ไมใชดิน 
Soilless Culture 
Technology 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

 
รหสัวชิา ชือ่วชิา * 

จาํนวน 
หนวยกิต

Program-Level Learning 
Outcomes (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO
6 

กญวก 
๔๓๑ 

 
KAAG 
431 

ปญหาสิ่งแวดลอมและการ
จัดการในพื้นท่ีการเกษตร 
Environment issues and 
management in 
agricultural area 

๓ (๑-๖-
๔) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๓๒ 

KAAG 
432 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากร 
Appropriate technology 
for resources 
development 

๓ (๑-๖-
๔) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๔๖ 

KAAG 
446 

การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
Agricultural Product 
Processing 

๓ (๑-๖-
๔) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๘๕ 

KAAG 
485 

การจัดการแมลงท่ีมี
ประโยชนทางเศรษฐกิจ 
Economically Useful 
Insect Management 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๘๖ 

KAAG 

ธุรกิจการเกษตร 
Agribusiness 

๓ (๓-๐-
๖)  

R R R R R R 
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๑๘๙ 
 



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

 

 

 

 
 
 

486 
กญวก 
๔๘๗ 

KAAG 
487 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 
Agricultural 
Biotechnology 

๓ (๒-
๓-๕) 

R R/P R/
P 

R/P R/P R/P

กญวก 
๔๘๘ 

KAAG 
488 

ระบบการทําฟารมแบบย่ังยืน
Sustainable Farming 
System 

๓ (๓-๐-
๖) 

R R R R R R 

กญวก 
๔๘๙ 

KAAG 
489 

การเกษตรดิจิตอล 
Digital Agriculture 

๓ (๓-๐-
๖) 

R R R R R R 

กญวก 
๔๙๐ 

KAAG 
490 

การคิดสรางสรรคนวัตกรรม
การเกษตรและอาหาร  
Creative agri- and food-
innovation 

๓ (๓-๐-
๖) 

R R R R R R 
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๑๙๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระสาํคญัในการปรบัปรงุ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรการเกษตร 

ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๑๙๑ 
 



 การปรบัปรงุแกไขหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตรการเกษตร ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สาํนกัวชิาสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัมหดิล วิทยาเขตกาญจนบรุ ี 
 

๑. หลกัสตูรฉบบัดงักลาวนี ้ ไดรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา  เม่ือ……………………..……………….. 

       วันท่ี………………………………………………………………..............  
๒. สภามหาวทิยาลยั / สถาบนั ไดอนุมตักิารปรบัปรงุแกไขครัง้นีแ้ลว  ในคราวประชุมครั้ง

ท่ี…….เม่ือวันท่ี .................................. 
๓. หลกัสตูรปรบัปรงุแกไขนี ้  เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแตภาคเรียนท่ี 

๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป    
๔. เหตุผลในการปรบัปรงุแกไข 

๑)  เปนไปตามวงรอบของการพัฒนาปรับปรงุหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘  

๒) เปนการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบมุงเนนผลการ
เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (Outcome-based learning)  ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการยกระดับเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  

๓) เปนการพัฒนาปรับปรุงใหไดบัณฑิตท่ีตอบสนองกับความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย (ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารย และนักศึกษาปจจุบัน) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  และมีคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหิดล           

๕.    สาระสาํคญัในการปรบัปรงุแกไข   
 การปรับปรุงหลักสูตรใหมในครั้งนี้ ไดมีการปรับเปาหมายและวัตถุประสงคของ
หลักสูตรฯ มีการปรับจํานวนหนวยกิตในบางรายวิชาใหมีความกระชับและมีการ
ปรับปรุงเพิ่มรายวิชาท่ีสําคัญเพื่อใหมีความครอบคลุมและตอบสนองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และจัดลําดับบางรายวิชาใหม 

๕.๑  ปรับปรุงเปาหมาย และวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับวสิัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีปรับปรุงตามสถานการณปจจุบันดังนี้ 

 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร

การเกษตร)   
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. เปาหมายของหลักสูตร
    ไมมี 

๑. เปาหมายของหลักสูตร 
         บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
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๑๙๒ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก า ร เก ษ ต ร มี ค ว า ม รู แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ท า ง
วิทยาศาสตรการเกษตร สามารถทํางานท่ี
เกี่ ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตร มี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีศักยภาพ
ใน การพั ฒ น าตน เองตลอดชี วิต  และมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะบั ณ ฑิ ต ท่ี พึ งป ระส งค ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. วัตถุประสงคของหลักสูตร
    ๒.๑ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ

และความรูความสามารถทางวิชาการ 
ท้ั งใ น ภ า ค ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะภ า ค ป ฏิ บั ติ 
ทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรแบบ
ครบวงจร ตั้งแตวิทยาศาสตรดานการ
ผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ เนนเนนการ
ผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม ดวย
เทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การปรับปรุงพั น ธุพื ช และสัตวด วย
เท ค โน โล ยี ท่ี เห ม าะส ม  จ น ก ระ ท่ั ง
อุตสาหกรรมการแปรรูปดานพลังงาน 
และอาหารท่ีไมกระทบตอธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

        ๒. ๒ เพ่ือสรางบุคลากรของ
ชาติท่ีมีความรอบรู วิเคราะหปญหาและ
แกไขไดอยางเปนระบบและสมเหตุผล 
สามารถประยุกตความรูและนําไปใชได
อ ย า ง เห ม า ะ ส ม  ร ว ม ท้ั ง เป น ผู ท่ี มี
คุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบตอ
ชุมชนและประเทศชาติ 

๒. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค ท่ีจะผลิต

บัณฑิตท่ีมีความสามารถดังนี้ 
    ๒ .๑  มี ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด า น

วิทยาศาสตรการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต
วิทยาศาสตรดานการผลิตพืช เทคโนโลยีท่ี
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุ
พืชดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จนกระท่ัง
อุตสาหกรรมการแปรรูปดานพลังงานและ
อาหารท่ีไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 

๒.๒ วางแผนเปนผูประกอบการดาน
วิทยาศาสตรการเกษตรโดยคํานึงถึงสังคม
พื้นฐาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพื่อความ
ยั่งยืนโดย มีความตระหนักในคุณธรรมและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

๒.๓ มีทักษะสื่อสาร แสดงออกถึงความ
ความเขาใจผูอื่นและวางแผนการทํางานเปน
ทีมท้ังในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ คิดวิเคราะห คนควาและแกปญหา 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเกษตร 

๒.๕ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบคน
ขอมูล ประมวลผล และกําหนดแนวการ
แกปญหาในดานวิทยาศาสตรการเกษตรได



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๙๓ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)   

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยางเหมาะสม

 
 
๕.๒   รายวิชาท่ีขอเปดใหม จํานวน ๑๔ รายวิชา (รายละเอียดการปรับปรุง

หลักสูตรฯ แสดงในตารางภาคผนวกที่ ๕ การปรับปรุงหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญและแสดง
คําอธิบายรายวิชาสําหรับรายวิชาใหมดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เพิ่มรายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ๑ รายวิชา ไดแก 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-

ปฏิบัติ-คนควา)
กญวก ๑๐๓  คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร
การเกษตร 

๔ (๔-๐-๘)

วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 103  Mathematics for Agricultural Science 4 (4-0-8)
Prerequisite:  - 
          ลิมิต ภาวะตอเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต 
ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเพอรโบลิก การ
หาอนุพันธโดยปริยาย อนุพันธอันดับสูงกวา ผลตางเชิงอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด
และหลักเกณฑโลปตาล ฟงกชันของหลายตัวแปรและอนุพันธยอย ผลตางเชิงอนุพันธ
รวมและอนุพันธรวม ปฏิยานุพันธและการหาปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธ
จํากัดเขต ปริพันธไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับ
หนึ่ง สมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับหน่ึง สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ระบบ
สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงอนุพันธ เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต การจําลองแบบเชิง
คณิตศาสตร การประยุกตคณิตศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร 
           Limits, continuity, definition, and properties of derivatives, derivatives 
of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, 
trigonometric functions, hyperbolic functions; implicit differentiation, higher-
order derivatives, differentials, indeterminate forms and l’ Hospital’s rule; 
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๑๙๔ 
 



functions of several variables and partial derivatives, total differentials and 
total derivatives, antiderivatives and integration; techniques of integration, 
improper integrals, ordinary differential equations, linear first order 
differential equations, non-linear first order differential equations, second 
order differential equations; systems of linear equations, systems of 
differential equations, matrices, determinants; modeling and simulation, 
applications of mathematics in agricultural science discipline 
 

 
๒) หลักสูตรฯ ไดปรับปรุงเนื้อหารายวิชาสวนท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

การเกษตรใหมีความครอบคลุมมากข้ึน จึงมีรายวิชาใหมในกลุมวิชาบังคับ ๔ 
รายวิชา ดังนี้ 

กลุมวิชาเคมี จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-
คนควา)

กญวก ๒๐๓  เคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาท่ีบังคับกอน:  วทคม ๑๓๕ และ วทคม ๑๑๘ 
KAAG 203  Analytical Chemistry for Agricultural Science  3 (3-0-6)
Prerequisite:  SCCH 135 and SCCH 118 

     แกส; ของแข็ง; ของเหลว; สมดุลของไอออน; การประยุกตใช; ไฟฟาเคมี; 
ตารางธาตุ: ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ: ธาตุแทรนซิชัน; เคมีนิวเคลียร; เคมีอินทรีย; ความรู
พื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ; การ
คํานวณความเขมขน บัฟเฟอร; ความคลาดเคลื่อน ความแมนยํา ความเท่ียง สถิติเพื่อ
งานวิเคราะหทางเคมี; สมดุลเคมีและอิเลคโตรไลท; การวิเคราะหเชิงปริมาณแบบไต
เตรท: กราฟมาตรฐาน; การวิเคราะหอาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในชวงยูวี -วิสิ
เบิล; การวิเคราะหอาศัยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกแอบซอรพชัน; 
การวิเคราะหอาศัยการเปลงแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกอีมิสชัน; การวิเคราะห
ทางเคมีไฟฟาแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโตร; การวัดพีเอช; การ
วิเคราะหดวยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง: การวิเคราะห
ดวยแก็สโครมาโตรกราฟ; การหาคาขีดจํากัดตํ่าสุดของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
การสืบคนขอมูล 
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๑๙๕ 
 



      Gases, solids, liquids, ion equilibrium, electrochemistry; chemical 
series periodic table, representation elements: transition elements; nuclear 
chemistry, organic chemistry, fundamental knowledge of chemical analysis 
both qualitative and quantitative; calculations concentration of solution and 
buffer; error, accuracy, precision; statistics for analytical chemistry; 
chemical equilibria and electrolyte; quantitative analysis by titration: 
standard curve; molecular absorption spectrometry: UV-Visible; atomic 
absorption spectrometry; atomic emission spectrometry; potentiometry: ion-
selective electrode: pH measurement; high performance liquid 
chromatography analysis technique; gas chromatography technique; 
detection limit in quantitative analysis; information retrieval 
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๒๖๓ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร ๑ (๐-๓-๑)
วิชาท่ีบังคับกอน:  วทคม ๑๓๕ และ วทคม ๑๑๘ 
KAAG 263  Analytical Chemistry for Agricultural Science 
Laboratory 

1 (0-3-1)

Prerequisite:  SCCH 103 and SCCH 118 
          การวิเคราะหคุณภาพอยางงาย, การสุมตัวอยาง, การเตรียมตัวอยาง การ
ไทเทรตกรด-เบส, การไทเทรตแบบตกตะกอน, การไทเทรตแบบสารเชิงซอน, การ
ไทเทรตแบบรีดอกซ, เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี (ชวงคลื่น อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล 
และวัดการดูดกลืนและเปลงแสงของอะตอม) เครื่องมือทางเคมีไฟฟา (ไดแก การ
วิเคราะหโดยการวัดคาศักยไฟฟา โดยการวัดความนําไฟฟา) เครื่องมือทางโคร
มาโทกราฟ (เชน แกสโครมาโตรกราฟ และโครมาโตรกราฟ แบบของเหลวสมรรถนะ
สูง) คํานึงถึงความปลอดภัย 

     Sampling; sample preparation; acid-base titration; precipitation 
titration; complexometric titration; redox titration; spectrophotometric 
instruments (i.e., UV-visible, atomic absorption, atomic emission); 
electrochemical instruments (i.e., potentiometry, conductometry); 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๑๙๖ 
 



chromatographic instruments (i.e., gas chromatography and high-
performance liquid chromatography) and some experiments related to 
lectures, the consideration of safety 

 

 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-
คนควา)

กญวก ๒๐๔  อินทรียและชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการเกษตร ๔ (๓-๓-๗)
วิชาท่ีบังคับกอน:  วทคม ๑๐๓ และ วทคม ๑๑๘  
KAAG 204  Organics and Biochemistry for Agricultural 
Science 

4 (3-3-7)

Prerequisite:  SCCH 103 and SCCH 118 
          เคมีอินทรียในดานการเกษตร อาหารและสุขภาพ สูตรโครงสราง การจําแนก 
และการเรียกชื่อ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี ไอโซเมอรของสารอินทรียทาง
การเกษตร อัลเคนและไซโคลอัลเคนทางการเกษตร อัลคีนและไซโคลอัลคีนทาง
การเกษตร อัลไคนทางการเกษตร การทดสอบสารอินทรีย อะโรมาติกไฮโดรคารบอน 
และสารประกอบเฮไลด สารประกอบอัลกอฮอล ฟนอล อีเธอร สารประกอบอัลดีไฮด
และคีโตน สารประกอบคารบอกซิลิก และอนุพันธ สารประกอบอะมีน คารโบไฮเดรต 
ลิปด โปรตีน เมทแบอลิซึม การทดสอบสารชีวโมเลกุล เอนไซม ความสัมพันธระหวาง
วิถีเมแทบอลิซึม 
         Organic chemistry in agriculture food and health, structure, 
classification, nomenclature, reaction in organic chemistry; steriochemistry; 
Isomers of organics in agriculture; alkane and cycloalkane in agriculture; 
alkene and cycloalkene in agriculture, alkine in agriculture; testing of 
organic substances, aromatic hydrocarbon and halide compounds; alcohol, 
phenol and ether compounds, aldehyde and ketone compounds, carboxylic 
and its derivative compound; amine; carbohydrate; lipid, protein, 
metabolism, testing biomolecule compounds; enzyme; the relationship 
between metabolic pathways 
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๑๙๗ 
 



กลุมวิชาชีววิทยา 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๓๓๗  จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาท่ีบังคับกอน:  วทชว ๑๑๔ และ วทชว ๑๒๕ 
KAAG 337  Microbiology for Agricultural Science  
Prerequisite:  SCBI 114 and SCBI 125 
          พ้ืนฐานความรูทางดานจุลชีววิทยา จุลินทรียชนิดตางๆท่ีสําคัญ โดยเนนเชื้อ
แบคทีเรียและรา การศึกษารูปราง โครงสรางและหนาท่ี สรีรวิทยาและพันธุศาสตร
ของจุลินทรีย การแบงกลุมจุลินทรียและอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธของจุลินทรียกับเจา
บาน การควบคุมและภูมิคุมกัน การทําใหปราศจากเชื้อจุลินทรีย และการประยุกตใช
เชื้อจุลินทรียในดานการเกษตร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม และสาธารณสุข 
          Basic knowledge of microorganisms, particularly bacteria and fungi, 
regardig the shape, s tru c tu re  a n d  fu n c tio n s ; physiology and genetics, 
microbial classification and taxonomy; host-microorganism interaction, 
control and immunity; sterilization and disinfection; im p o rta n c e  a n d  an 
application of major microorganisms in agriculture, industry, environment, 
and public health 

 
๓) เพ่ิมรายวิชาท่ีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรในกลุม
วิชาเอกบังคับ ๒ รายวิชา 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา)
กญวก ๓๘๕  ขอบังคับและกฎหมายในระบบการเกษตร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาท่ีบังคับกอน:  กญวก ๒๑๕ และ กญวก ๒๒๓ 
KAAG 385  Regulation and Laws in Agricultural System 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 215 และ KAAG 223 
          ขอบังคับและพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ.สัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พ.ร.บ.สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขานิวเคลียร สาขาการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิตการ
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๑๙๘ 
 



ควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใช
จุลินทรีย ท่ีกอให เกิดโรค มาตรฐานการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตร ขอ
กําหนดการใชสารเคมีทางการเกษตร มาตรฐานสินคาการเกษตรและเครื่องหมาย
รับรอง มีการตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
          Regulations and Act of parliament; Plant Varieties Protection Act, 
B.E. 2542 (1999); Animals for Scientific Purpose Act, B.E. 2558 (A.D.2015); 
agricultural commodity and food standard; Pathogens and Animal Toxins 
Act, B.E. 2558 (A.D.2015); Promotion for Scientific and Technological 
Professions Act, B.E. 2551 (2008); nuclear; environmental impact 
assessment on science and pollution control; production; control and 
management of hazardous chemicals; microbial culture and pathogenic 
microorganisms uses; regulations of agricultural chemicals uses; the 
agricultural product standards act and certification; environmental 
awareness and conservation of natural resources 
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญสห ๒๔๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารองคกร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAID 240  English for Organizational Communications 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          ไวยากรณ คําศัพท สํานวน และกลยุทธการเรียนรูในลักษณะของทักษะ
พื้นฐานท้ังสี่ ภาษาอังกฤษในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน รวมไปถึง
การเขาใจการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเพื่อใชในบริบทท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
องคกร 
          Grammar, vocabulary, expressions, and learning strategies of four 
basic skills in English including speaking, listening, reading, and writing, as 
well as intercultural communication, being relevant to organizational 
communications 
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๑๙๙ 
 



 
๔) เพ่ิมรายวิชาท่ีครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรในกลุม
วิชาเอกเลือก ๘ รายวิชา 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-
ปฏิบัติ-คนควา) 

กญวก ๓๕๔  กีฏวิทยาและไรวิทยาทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 354  Agricultural Entomology and Acarology 3 (2-3-5)
Prerequisite:  - 
          การจําแนกชนิดของแมลงและไร ความสําคัญของแมลงและไร ชีวประวัติ 
วงจรชีวิต อุปนิสัย แหลงท่ีอยูอาศัย พืชอาหาร พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ลักษณะ
การทําลาย ความเสียหาย และการจัดการแมลงและไรศัตรูทางการเกษตร คํานึงถึง
ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม การนําเสนองานในหัวขอท่ีเลือก 
          The identification of insects and mites, the importance of insects and 
mites; life history, life cycle, behaviors, habitat, host plant; economic crops 
of Thailand, destruction, damage, and management of insect and mite 
pests; safety concerns of the environment; presentation of selected topics 
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๐๑  ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 401  Irrigation System for Agriculture 3 (1-6-4)
Prerequisite:  - 
                    แหลงท่ีมาของน้ําและการจัดการ ระบบบังคับน้ํา เครื่องจักรกลในการ
ชลประทาน การออกแบบระบบทางน้ําเปด ระบบทอสงน้ําในพื้นท่ีการเกษตร การ
ออกแบบระบบการใหน้ําท่ีเหมาะสม วิเคราะห ออกแบบการแกปญหาชลประทานท่ี
เกิดขึ้น 
 Water resource and management; small irrigation control system; 
irrigation equipments; the design of open channel and the pipe irrigation 
systems in agricultural are, the diagnosis of the problem and solutions 
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๒๐๐ 
 



 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๐๒  ระบบนิเวศการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ    ๓ (๑-๖-๕(
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 402  Agricultural ecology and Biodiversity 3 (1-6-4)
Prerequisite:  - 
          ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ในพื้นท่ีเกษตรกรรม ภายใตบริบทของ
พื้นท่ีท่ีตางกัน บทบาทของความหลากหลายทางชีวภาพตอการทํางานในระบบนิเวศ 
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน องคประกอบทางชีวภาพตอการ
รักษาสมดุลธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การประยุกตใชหลักการและ
ความสัมพันธเชิงนิเวศในการจดัการระบบนิเวศการเกษตรอยางยั่งยืน   
         The relationship and elements in the agricultural area in difference 
contexts;   the role of biodiversity in the ecosystem functioning; the 
importance of ecological change; biological elements to maintain the natural 
balance of organisms in the agricultural area; applications of ecological 
principles and the relationships for the sustainable agricultural ecosystem 
management 
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๓๑  ปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการในพื้นท่ีการเกษตร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 431  Environment Issues and Management in 
Agricultural Area 

3 (1-6-4)

Prerequisite:  - 
          ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีการเกษตร ความเปลี่ยนแปลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเสื่อมโทรมของท่ีดิน การลดลงของปาไม ปญหาศัตรูพืช 
มลภาวะจากอุตสาหกรรมและการเกษตร การจัดการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
การเกษตรอยางยั่งยืน 
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๒๐๑ 
 



 Environmental issue and impact in agricultural area, biodiversity 
change; the degradation of land, deforestation, pest problem; disposal of 
industrial and agricultural wastes; the sustainable management for 
decreasing the environment impact for agriculture 
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๓๒  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาท่ีบังคับกอน:  - 
KAAG 432  Appropriate Technology for Resources 
Development 

3 (1-6-4)

Prerequisite:  - 
หลักการ แนวความคิด วิธีการทํางาน เทคโนโลยี การจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ

เพื่อการแกปญหา และพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมอยางเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
และพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 Principles; concepts; methods; technologies; equipment supply tools 
for solving problems and the development of agricultural areas in suitable 
for the community contexts  
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๔๖  การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ๓ (๑-๖-๔(
วิชาท่ีบังคับกอน: กญวก ๓๔๖ 
KAAG 446  Agricultural Product Processing 3 (1-6-4)
Prerequisite:  KAAG 346 
          กระบวนการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรจากแหลงกําเนิด การ
รวบรวมผลผลิต ในพื้นท่ีมาใชประโยชน การแปรรูป นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย  การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ   ความตองการของตลาด  การประเมินความ
เสี่ยงของกระบวนการ 

The process of maintain the quality of agricultural products from the 
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๒๐๒ 
 



origin; product harvesting, product utility and processing; innovations and 
technologies for value added products; market demand; the risk  process 
analysis 

 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๘๙  การเกษตรดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วิชาท่ีบังคับกอน:  กญวก ๓๑๘   
KAAG 489  Digital Agriculture 3 (3-0-6)
Prerequisite:  KAAG 318 
          ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีใชในการเกษตร โดยเฉพาะการใชระบบสารสนเทศ 
ตางๆ ในรูปแบบดิจิตอล คลาวตคอมพิวติ้ง IoT Big data และปญญาประดิษฐ รวมถึง
แนวคิดและแนวทางในการใชประโยชนจาก เทคโนโลยีท่ีใชในการเกษตร 
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการเกษตร สามารถออกแบบหรือสรางนวัตกรรม
ดานการเกษตรเพื่อประยุกตใชงานจริงและนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  A study of new technology especially the application of IT as well as 
digital for agriculture; acquire basic knowledge of IoT; cloud computing and 
big data AI, an  application of digital technologies to agriculture for 
establishing innovation and exchanging knowledge  
 
 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-

คนควา)
กญวก ๔๙๐  การคิดสรางสรรคนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ๓ (๓-๐-๖)
วิชาท่ีบังคับกอน:  
KAAG 491  Creative agri- and food-innovation 3 (3-0-6)
Prerequisite:   
การคิดอยางสรางสรรคสําหรับนวัตกรรมการเกษตรและอาหารในการพัฒนาการ
จัดการและการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรสูอาหาร  นวัตกรรมท่ีเหมาะสมตอ
เหตุการณในการปรับปรุงผลผลผลิตจากพืช การประยุกตใชของนวัตกรรมใน
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๒๐๓ 
 



การเกษตรและนวัตกรรมทางอาหารในประเทศและตางประเทศ  
 Creative thinking in an innovation for the development, management, 
and production for agricultural-food, appropriate recent-innovation in the 
improvement of products of plants; the application of innovation in 
agriculture and food in the country and oversea 
 

 
 
 
 
 

๖. โครงสรางหลกัสตูรภายหลงัการปรบัปรงุแกไข   เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม   
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ๒ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้  
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑมาตรฐานฯ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 

๒๕๕๘ 
(หลกัสูตร ๔ ป )

หลกัสตูร
วิทยาศาสตร
การเกษตร

กอน
ปรบัปรงุ 

หลงั
ปรบัปรงุ

๑. ระดบัปรญิญาตรี  
 หมวดวิชาศกึษาศกึษาทวัไป 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร   
- กลุมวิชาภาษา 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร 
- กลุมวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ 

ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
 

๓๐ 
๑๓ 
๑๕ 

๑ 
๑ 

๓๒
๑๓
๑๕

๒
๒

 หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาคณติศาสตรและ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน 
- วิชาแกน 
- วิชาบังคบั  
- วิชาเลือก 

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ๙๗ 
- 

๔๓ 
๓๙ 
๑๕ 

๙๔
๓๑
๒๒
๒๖
 ๑๕

 หมวดวิชาเลอืกเสร ี  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ๖ ๖
 จาํนวนหนวยกติรวมตลอด
หลกัสตูร ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ๑๓๓ ๑๓๒
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๒๐๔ 
 



 

ตารางภาคผนวกที ่๕ การปรับปรุงหลักสูตรเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

โครงสรางหลกัสตูร 
๑. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไมนอยกวา ๑๓๓ หนวยกิต 

 
๑. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไมนอยกวา ๑๓๒ หนวยกิต 

 
จํานวนหนวย
กิต 
รวมตลอด
หลักสูตร  
ลดลง  ๑ 
หนวยกิต 

๒.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
     ๒.๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๑๖ หนวยกิต 
        ๒.๑.๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร                     
                    ๗ หนวยกิต 
        ๒.๑.๒. กลุมวิชาภาษา ๙ หนวยกิต
 ๒.๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ๑๔ 
หนวยกิต 
         ๒.๒.๑. กลุมวิชาภาษา ๖ หนวย
กิต 
         ๒.๒.๒. กลุมวชิาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  
                     ๑ หนวยกิต 
         ๒.๒.๓. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร 
                     ๖ หนวยกิต 
         ๒.๒.๔ กลุมวิชาสุขภาพและ
นันทนาการ ๑ หนวยกิต 

๒.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๒ หนวยกิต 
     ๒.๑. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑๖ 
หนวยกิต 
        ๒.๑.๑. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร                     
                    ๗ หนวยกิต 
        ๒.๑.๒. กลุมวิชาภาษา ๙ หนวยกิต 
 ๒.๒. รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด ๑๕ 
หนวยกิต 
         ๒.๒.๑. กลุมวิชาภาษา ๖ หนวยกิต 
         ๒.๒.๒. กลุมวชิาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  
                     ๒ หนวยกิต 
         ๒.๒.๓. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร 
                     ๖ หนวยกิต 
         ๒.๒.๔ กลุมวิชาสุขภาพและ

นันทนาการ ๒ หนวยกิต 

กลุม
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร 
และกลุมวิชา
สุขภาพและ
นันทนาการ
เพ่ิมกลุมละ ๑ 
หนวยกิต 
 

๓  หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๗ หนวยกิต 
     ๓.๑. กลุมวิชาชีพบังคับ ๘๒ หนวย
กิต 
     ๓.๒. กลุมวิชาชีพเลือก ๑๕ หนวยกิต 

๓  หมวดวิชาชีพเฉพาะ ๙๕ หนวยกิต 
    ๓.๑. กลุมวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน  ๓๐  
           หนวยกิต 

จากเดิม ๒ 
กลุม แยกเปน 
๓ กลุม  
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๒๐๕ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

    ๓.๒. กลุมวิชาพื้นฐานเกษตร (แกน
เกษตร) ๒๔ หนวยกิต 
    ๓.๓. กลุมวิชาเฉพาะทาง (วิชาบังคบั/
วิชาเลือก)  ๔๑                
           หนวยกิต  

๔. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต ๔. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต คงเดิม
ความหมายของรหสัวชิา   
ตัวอักษร ๔ ตัว 
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อยอคณะ/สถาบันท่ี
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
๒ ตัวหลัง เปนอักษรยอชื่อรายวิชา 
ภาควิชา หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 
ตัวอักษร ๔ ตัว 
๒ ตัวแรก แสดงถึงชื่อยอคณะ/สถาบันท่ี
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
๒ ตัวหลัง เปนอักษรยอชื่อรายวิชา 
ภาควิชา หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

 
คงเดิม 

ตวัเลข ๓ ตวัตามหลงัตวัอกัษร 
๑. เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง
ระดับชั้นปที่กําหนดใหศึกษารายวิชาน้ัน 
๒. เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุม
วิชา ดังน้ี 
- กลุมวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร
การเกษตร ใชเลข ๐ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับเทคโนโลยีการผลิต
พืช ใชเลข ๑ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับเทคโนโลยีการผลิต
สัตว     ใชเลข ๒ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับสิ่งแวดลอม             
ใชเลข ๓ 
- กลุมวิชา เก่ียวกับเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว/แปรรูป  
                                                
ใชเลข ๔ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับศัตรูพชืและสัตว          
ใชเลข ๕ 
- กลุมวิชาปฏิบัติงานและวิชาชีพ              
ใชเลข ๖ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับงานวิจัย   

ตวัเลข ๓ ตวัตามหลงัตวัอกัษร
ตวัเลข ๓ ตวัตามหลงัตวัอกัษร 
๑. เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง
ระดับชั้นปที่กําหนดใหศึกษารายวิชาน้ัน 
๒. เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุม
วิชา ดังน้ี 
- กลุมวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร
การเกษตร  ใชเลข ๐ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับเทคโนโลยีการผลิตพืช
  ใชเลข ๑ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับเทคโนโลยีการผลิต
สัตว      ใชเลข ๒ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับสิ่งแวดลอม              
ใชเลข ๓ 
- กลุมวิชา เก่ียวกับเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว ใชเลข ๔ 
              /แปรรูป                               
- กลุมวิชาเกีย่วกับศัตรูพชืและสัตว            
ใชเลข ๕ 
- กลุมวิชาปฏิบัติงานและวิชาชีพ               
ใชเลข ๖ 
- กลุมวิชาเกีย่วกับงานวิจัย    
ใชเลข ๗ 

คงเดิม



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๐๖ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

ใชเลข ๗ 
- กลุมวิชาอ่ืนๆ                           
ใชเลข ๘ 
(๓)  เลขตัวท่ีสาม (หลักหนวย) แสดงถึง
อนุกรมรายวิชา 

- กลุมวิชาอ่ืนๆ                           

ใชเลข ๘ – ๙ 
(๓)  เลขตัวที่สาม (หลักหนวย) แสดงถึง
อนุกรมรายวิชา 

รายวชิา รายวชิา  
หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ๓๐ หนวย
กติ 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ๓๒ หนวย
กติ 

 

รายวชิาทีม่หาวิทยาลยักาํหนด รายวชิาทีม่หาวิทยาลยักาํหนด  
กลุมวชิามนษุยศาสตร 
สงัคมศาสตร ๗ หนวยกิต 

กลุมวชิามนษุยศาสตร สงัคมศาสตร 
๗ หนวยกติ 

 

มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการ
พัฒนามนุษย 

    ๒ (๑-๒-
๓)

มมศท ๑๐๑  การศึกษาทั่วไปเพ่ือการ
พัฒนามนุษย 

    ๒ (๑-๒-
๓) 

คงเดิม

มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย 
    ๓ (๒-๒-

๕)

มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย 

    ๓ (๒-๒-
๕) 

คงเดิม

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการ
พัฒนามนุษย 

    ๒ (๑-๒-
๓)

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย 

    ๒ (๑-๒-
๓) 

คงเดิม

กลุมวชิาภาษา ๙ หนวยกติ กลุมวชิาภาษา ๙ หนวยกติ  
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑/๓ 
                                             ๓ (๒-๒-

๕)

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑/๓ 
                                             ๓ (๒-๒-

๕) 

คงเดิม

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒/๔ 
                                             ๓ (๒-๒-

๕)

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒/๔ 
                                             ๓ (๒-๒-

๕) 

คงเดิม

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อ ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อ คงเดิม



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๐๗ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

การสื่อสาร 
    ๓ (๒-๒-

๕)

การสื่อสาร
    ๓ (๒-๒-๕) 

กลุมวชิามนษุยศาสตร 
สงัคมศาสตร ๖ หนวยกิต 

กลุมวชิามนษุยศาสตร สงัคมศาสตร 
๖ หนวยกติ 

   

 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
    ๓ (๓-๐-

๖)
 

ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
    ๓ (๓-๐-๖) 
หรือรายวิชาที่เปดสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปกลุมวชิามนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
เสนอรายวิชาและนักศึกษาสามารถเลือก
ได 
 

คงเดิมและ
นักศึกษา
สามารถเลือก
ได 
 
 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการ
องคการ                                  ๓ (๓-๐-
๖) 

กญศท ๒๖๐ การบริหารและการจัดการ
องคการ 

                                  ๓ (๓-๐-๖) 
หรือรายวิชาที่เปดสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปกลุมวชิามนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล    
เสนอรายวิชาและนักศึกษาสามารถเลือก
ได 

คงเดิมและ
นักศึกษา
สามารถเลือก
ได 

กลุมวชิาภาษา ๖ หนวยกติ กลุมวชิาภาษา ๖ หนวยกติ  
กญภอ ๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
และนําเสนอโครงการ 

 ๓ (๓-๐-๖)

กญสห ๒๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
และนําเสนอโครงการ 

 ๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญภอ ๒๑๒ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย  

๓(๓-๐-๖)
กญสห ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย   

๓ (๓-๐-๖) 
เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร
๑ หนวยกติ 

กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร 
๒ หนวยกติ 

 

กญสห ๒๑๖ เคมีอินทรียเบื้องตน  
                                               ๓ (๓-๐-

๖)

วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน                

 ๒ (๒-๐-๔) 
ทดแทน



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๐๘ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

กลุมวชิาสขุภาพและนนัทนาการ ๑ 
หนวยกิต 
วกศท xxx รายวิชากลุมสุขภาพและ
นันทนาการ 

                 ๑ (๐-
๒-๑)

กลุมวชิาสขุภาพและนนัทนาการ ๒ 
หนวยกิต 
วกศท xxx รายวิชากลุมสุขภาพและ
นันทนาการ  

                ๒ (๑-๒-๑) 

 
 
เพ่ิม ๑ หนวย
กิต 

เชน วกศท ๑๒๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   หรือ วกศท ๑๒๗ แอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ   หรือ วกศท ๑๓๔ ลีลาศ  
หรือเรียนรายวิชาอ่ืนๆท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหจัดอยูในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในกลุมสุขภาพและนันทนาการ หรืออยูในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

 

หมวดวิชาชพีเฉพาะ ๙๗ หนวยกติ
กลุมวชิาแกน ๔๓ หนวยกติ 

หมวดวิชาชพีเฉพาะ ๙๔ หนวยกติ 
กลุมวชิาคณติศาสตรและ
วิทยาศาสตรพืน้ฐาน  ๓๑  
หนวยกิต 

 
 

 

วทคม ๑๓๕ เคมีทั่วไป ๑    
๒ (๒-๐-๔)

วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป ๑ 

๓ (๓-๐-๖) 
ทดแทน

วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมี   
๑ (๐-๓-๑)

วทคม ๑๑๘  ปฏิบัติการเคมี  
๑ (๐-๓-๑) 

คงเดิม

วทคณ ๑๑๑  แคลคูลัส                        
๒ (๒-๐-๔)

วทคณ ๑๖๖  สมการเชิงอนุพันธสามัญ     
 ๓ (๓-๐-๖)

 ทดแทนดวย 
กญวก ๑๐๒  

 กญวก ๑๐๒  คณิตศาสตรสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 
๔ (๔-๐-๘) 

เปดรายวิชา
ใหม 

วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาทั่วไป ๑               

   ๒ (๒-๐-๔)
ทดแทนดวย 
วทชว ๑๑๔  

 วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน                

 ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาใหม

วทชว๑๐๒  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑      

๑ (๐-๓-๑)
ยกเลิก



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๐๙ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒                  

๓ (๓-๐-๖)
วทชว ๑๒๕ ชีววิทยาทั่วไป ๒                   

๓ (๓-๐-๖) 
คงเดิม

วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา๒       

๑ (๐-๓-๑)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา๒        

๑ (๐-๓-๑) 
คงเดิม

กญสห ๒๑๖  เคมีอินทรียเบื้องตน          
 ๓ (๓-๐-๖)

 ทดแทนดวย 
กญวก ๒๐๔ 

กญสห ๒๑๘ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย          

๑ (๐-๓-๑)
ทดแทนดวย 
กญวก ๒๐๔  

 กญวก ๒๐๔ อินทรียเคมีและชีวเคมีเพ่ือ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

 ๔ (๓-๑-๗) 

เปดรายวิชา
ใหม 

กญสห ๒๑๗ เคมีวิเคราะห                 
๓(๓-๐-๖) 

 ทดแทนดวย 
กญวก ๒๐๓ 

 กญวก ๒๐๓ เคมีวิเคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

 ๓ (๓-๐-๖) 

เปดรายวิชา
ใหม 

กญสห ๒๑๙ ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห        

๑ (๐-๓-๑)
 ทดแทนดวย 

กญวก ๒๖๓  
 กญวก ๒๖๓ ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห 

สําหรับวิทยาศาสตรการเกษตร  
๑ (๐-๓-๑) 

เปดรายวิชา
ใหม 

กญสห ๒๓๑ ชีวเคมีพื้นฐาน                   

๓ (๓-๐-๖)
 ทดแทนดวย 

กญวก ๒๐๔  
กญสห ๒๓๒ ปฏิบัติการชวีเคมีพื้นฐาน      

๑ (๐-๓-๑)
ทดแทนดวย 
กญวก ๒๐๔  

กญสห ๒๕๑   ฟสิกสทั่วไปสําหรับ 
วิทยาศาสตรการเกษตร    

      ๔ (๔-๐-๘)

กญสห ๒๘๐   ฟสิกสทั่วไปสําหรับ 
วิทยาศาสตรการเกษตร 

         ๔ (๔-๐-๘) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 กญสห ๒๐๙ สถิติขั้นแนะนํา  
                                              ๒ (๒-๐-

๔)

กญสห ๒๗๐  สถิติศาสตรขั้นแนะนํา          
๒ (๒-๐-๔) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๑๐ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

กญสห ๓๐๘  การวางแผนการทดลอง       
                                               ๓ (๓-

๐-๖)

กญสห ๓๐๘  การวางแผนการทดลอง        
                                               ๓ (๓-๐-

๖) 

คงเดิม

กญทอ ๓๔๗ จุลชีววิทยาท่ัวไป               
๓ (๓-๐-๖)

ทดแทนดวย 
กญวก ๓๓๗ 

กญทอ ๓๔๘ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ไป
              
                                              ๑ (๐-๓-

๑)

ทดแทนดวย 
กญวก ๓๓๗ 

กญวก ๓๐๔ พันธุศาสตรเพ่ือการเกษตร 
                                ๒ (๒-๐-๔) 

ยายกลุม และ
เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กลุมวชิาเอกบงัคบั ๓๙ หนวยกติ กลุมวชิาแกนเกษตร จาํนวน ๒๒ 
หนวยกิต 

 

กญวก ๑๐๑ วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา                              

๒ (๒-๐-๔)  

กญวก ๑๐๓ วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา                              

๒ (๒-๐-๔)  

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๑๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การผลิตพืชเศรษฐกิจ             

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๒๑๕ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การผลิตพืชเศรษฐกิจ             

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๒๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตสัตวเศรษฐกิจ             

๓ (๓-๐-๖) 

กญวก ๒๒๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตสัตวเศรษฐกิจ             

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๖๑ ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร
การเกษตร                               

๑ (๐-๓-๑)

กญวก ๒๖๒ ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร
การเกษตร    

                           ๑ (๐-๓-๑) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
 

กญวก ๓๑๔ หลักการขยายพันธุพืช      
                                              ๒ (๒-๐-

๔)

กญวก ๓๑๖ หลักการขยายพันธุพืช        
                                              ๒ (๑-๓-

๓) 

ปรับปรุงยอย

กญวก ๓๑๑ วิทยาการพืชอุตสาหกรรม
เพ่ือพลังงาน                           

๒ (๒-๐-๔)

กญวก ๓๑๗ วิทยาการพืชอุตสาหกรรม
เพ่ือพลังงาน  

                         ๒ (๒-๐-๔) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๑๓ สรีรวิทยาการผลิตพืช 

                                 
กญวก ๓๑๘ สรีรวิทยาการผลิตพืช  
                                ๒ (๒-๐-๔) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๑๑ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

๒ (๒-๐-๔)
กญวก ๓๐๒ พันธุศาสตรเพ่ือการเกษตร

                                 
๒ (๒-๐-๔)

 ยายกลุม

กญวก ๓๓๑ วิทยาศาสตรทางดิน  
                               ๒ (๒-๐-๔)

กญวก ๓๓๓ วิทยาศาสตรทางดิน 

                                
๒ (๒-๐-๔) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๓๗ จุลชีววิทยาสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร  

๓ (๒-๓-๕) 

เปดรายวิชา
ใหม 

กญวก ๓๖๑ ศึกษาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืช 
๑   

๑ (๐-๓-๑)

กญวก ๓๖๒ ศึกษาปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืช 
๑   

๑ (๐-๓-๑) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๗๑ สัมมนา ๑   
๑ (๑-๐-๒)

กญวก ๓๗๓ สัมมนา ๑
๑ (๑-๐-๒) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๖๒ ศึกษาปฏิบัตกิาร
วิทยาศาสตรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืช 
๒    

๑ (๐-๓-๑)

ปดรายวิชา

กลุมวชิาบงัคบั ๒๓ หนวยกติ  
กญวก ๒๐๒  สงเสริมการเกษตร              
                                              ๓ (๓-๐-
๖) 

กญวก ๒๐๒  สงเสริมการเกษตร                
                                              ๓ (๓-๐-
๖) 

ยายจากกลุม
เอกเลือกเปน
กลุมวิชา
บังคับ 

กญวก ๓๑๕ การปรับปรุงพันธุพืช  
                                              ๓ (๒-

๓-๕) 

กญวก ๓๑๕ การปรับปรุงพันธุพืช  
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

คงเดิม

กญวก ๓๔๕ เทคโนโลยกีารผลิต
แอลกอฮอลและไบโอดีเซล   

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๓๔๕ เทคโนโลยกีารผลิต
แอลกอฮอลและไบโอดีเซล   

๓ (๒-๓-๕) 

คงเดิม

กญวก ๓๔๔ เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว

  
                               ๒ (๒-๐-๔)

กญวก ๓๔๖ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

  
                               ๒ (๑-๓-๓) 

ปรับปรุง
รายวิชา
เปลีย่นแปลง
รหัส/หนวยกิต 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๑๒ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

กญวก ๓๕๑ หลักการจัดการศัตรูพืช
แบบบูรณาการ  

                              ๓ (๓-๐-๖)

กญวก ๓๕๕ หลักการจัดการศัตรูพืชแบบ
บูรณาการ     

                           ๓ (๒-๓-๕) 

ปรับปรุง
รายวิชา
เปลี่ยนแปลง
รหัส/หนวย
กิต 

 กญวก ๓๘๕ ขอบังคบัและกฎหมายใน
ระบบการเกษตร  

๓ (๓-๐-๖) 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญสห ๒๔๐  ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสารองคกร  

๓ (๒-๓-๕) 

รายวิชาใหม
 

กลุมโครงงานระดบัปรญิญาตร ี กลุมโครงงานระดบัปรญิญาตร ี  
กญวก ๔๖๔  ฝกงาน  

                                 ๑ 
(๐-๓-๑)

กญวก ๔๖๖  ฝกงาน
                       ๑ 

(๐-๓-๑) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๗๑  โครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 

                                             ๔ (๐-
๑๒-๔)

กญวก ๔๗๔  โครงงานวิจัยระดับปริญญา
ตรี 
                                             ๔ (๐-๑๒-

๔) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๗๓ สัมมนา ๒  
                                  ๑ 

(๑-๐-๒)

กญวก ๔๗๕ สัมมนา ๒
                                  ๑ 

(๑-๐-๒) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

หรอื สหกจิศกึษา หรอื สหกจิศกึษา  
กญวก ๔๖๕  สหกิจศึกษา 

                                             ๖ (๐-
๑๘-๖)

กญวก ๔๖๗  สหกิจศึกษา
                                             ๖ (๐-๑๘-

๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กลุมวชิาเอกเลอืก ๑๕ หนวยกิต กลุมวชิาเอกเลอืก ๑๕ หนวยกติ  
กญวก ๒๐๑ หลักศิลปะเพ่ือการออกแบบ
ภูมิทัศน     

              ๑ (๐-๓-๑)

กญวก ๒๐๖ หลักศิลปะเพ่ือการออกแบบ
ภูมิทัศน  

                 ๑ (๐-๓-๑) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๑๒ ไมประดับ                           
                                              ๓ (๒-

๓-๕)

กญวก ๒๑๖ ไมประดับ                          
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๑๓ การจัดดอกไม               
                                              ๓ (๒-

ปดรายวิชา



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๑๓ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

๓-๕)
กญวก ๒๑๔ การผลิตเห็ด        

                                              ๓ (๒-
๓-๕)

กญวก ๒๑๗ การผลิตเห็ด        
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๒๘๑ ภูมิปญญาไทยทาง
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๒๘๒ ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร 
๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๐๓ เกษตรวิศวกรรม                  
                                              ๓ (๒-

๓-๕)

กญวก ๓๐๕ เคร่ืองจักรกลการเกษตรและ
การจัดการนํ้า 
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๓๒ หลักการออกแบบภูมิทัศน     
                                              ๓ (๒-

๓-๕)

กญวก ๓๓๔ หลักการออกแบบภูมิทัศน      
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๔๒ สารผลิตภัณฑธรรมชาติ
และการประยุกต                     

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๓๔๘ สารผลิตภัณฑธรรมชาติและ
การประยุกต                     

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๕๒ หลักการโรคพืชและการ
ปองกัน                                

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๓๕๓ หลักการโรคพืชและการ
ปองกัน                                

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๗๒ ความกาวหนาดานงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร    

๓ (๓-๐-๖)

กญวก ๓๗๔ ความกาวหนาดานงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร    

๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๘๓ คอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร  
                                              ๓ (๒-

๓-๕)

กญวก ๓๘๔ คอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร    
                                              ๓ (๒-๓-

๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๑๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ                              

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๔๑๕ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ                              

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๑๒ ไมผลและการจัดการสวน
ไมผล                                

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๔๑๖ ไมผลและการจัดการสวนไม
ผล                                

๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๑๓ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช
เพ่ือการเกษตร    

๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๔๑๗ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช
เพ่ือการเกษตร 

                             ๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๑๔ เทคโนโลยีการปลูกพืชโดย กญวก ๔๑๘ เทคโนโลยีการปลูกพืชโดย เปล่ียนรหัส



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๑๔ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

ไมใชดิน                                
 ๓ (๒-๓-๕)

ไมใชดิน                               
 ๓ (๒-๓-๕) 

วิชา

กญวก ๔๘๓ เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร   

                                 ๓ (๓-๐-๖)

กญวก ๔๘๗ เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

                                   ๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา/
เปลี่ยนแปลง
หนวยกิต 

กญวก ๔๘๑ การจัดการแมลงที่มี
ประโยชนทางเศรษฐกิจ    

     ๓ (๒-๓-๕)

กญวก ๔๘๕ การจัดการแมลงที่มี
ประโยชนทางเศรษฐกิจ 

        ๓ (๒-๓-๕) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๘๒ ธุรกิจการเกษตร       
๓ (๓-๐-๖)

กญวก ๔๘๖ ธุรกิจการเกษตร
                                  ๓ 

(๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๔๘๔ ระบบการทําฟารมแบบ
ยั่งยืน 

                                 ๓ (๓-๐-
๖)

กญวก ๔๘๘ ระบบการทําฟารมแบบ
ยั่งยืน  

                                ๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๒๑  กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ของสัตว                                  

๓ (๓-๐-๖)

กญวก ๓๒๓  กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ของสัตว                                  

๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

กญวก ๓๒๒ สรีรวิทยาพืน้ฐานของสัตว    
                                                  ๓ 

(๓-๐-๖)

กญวก ๓๒๔ สรีรวิทยาพืน้ฐานของสัตว      

                                  
๓ (๓-๐-๖) 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 กญวก ๓๕๔ กีฏวิทยาและไรวิทยาทาง
การเกษตร  

๓ (๒-๓-๕) 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๐๑ ระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร  

๓ (๑-๖-๕( 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๐๒ ระบบนิเวศการเกษตรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ       

๓ (๑-๖-๕) 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๓๑ ปญหาสิ่งแวดลอมและการ
จัดการในพื้นท่ีการเกษตร  

๓ (๑-๖-๕) 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๓๒ เทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพ่ือ เปดรายวิชา
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๒๑๕ 
 



วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร
การเกษตร)  หลกัสูตรปรบัปรงุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียด
การ

ปรบัปรงุ/
แกไข 

การพัฒนาทรัพยากร 
๓ (๑-๖-๕) 

ใหม

 กญวก ๔๔๖ การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  

๓ (๑-๖-๕( 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๘๙ การเกษตรดิจิตอล 
๓ (๓-๐-๖) 

เปดรายวิชา
ใหม 

 กญวก ๔๙๐ การคิดสรางสรรคนวัตกรรม
การเกษตรและอาหาร 

๓ (๓-๐-๖) 

เปดรายวิชา
ใหม 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี  

       นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ  
ที่ เปดสอนในระดับปริญ ญ าตรี ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ เห็นสมควร 

      นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีเปด
ส อ น ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล  ห รือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและตางประเทศ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
เห็นสมควร 

เปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย 
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๒๑๖ 
 



 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอยีดอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร  
อาจารยประจาํหลกัสูตร  และอาจารยพเิศษ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกรายละเอยีดอาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร  
อาจารยประจาํหลกัสตูร และอาจารยพเิศษ 

 
 

ก.  อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยประจาํหลกัสูตร 
 
๑. ชื่อ-นามสกลุ    นางสาว ประภาพรรณ ซอหะซัน     
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ  ดร. 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
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๒๑๗ 
 



 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจาก
สถาบนั 

พ.ศ.

ปรัชญาดษุฎี
บัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๕๔

วิทยาศาสตร
บัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

คณะเกษตรศาสตร
บางพระ 

๒๕๔๖

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   
     ๑)  เทคโนโลยีชีวภาพทางดานจุลินทรยี โดยเฉพาะเห็ดรา 
     ๒)  ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของเหด็รา 
     ๓)  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เห็ดสมุนไพร และการใชประโยชน 
     ๔)  อณูชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเห็ดรา 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
        ๑) ประภาพรรณ ซอหะซนั. ๒๕๖๐. ผลของการใชข้ีเลื่อยกฤษณาเปนวัสดุ

เพาะเห็ดตอการเจริญของเสนใยและลักษณะของดอกเห็ด. ใน การประชุม
วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘ “ทรัพยากรไทย : 
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๒๑๘ 
 



ศักยภาพมากลนมีใหเหน็”; โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ.   ISBN 978-974-9958-84-1. 

๒)  จารุวรรณ ฤทธ์ิเดช, ไอยรดา จันทรโสม, ถาวร วินิจสานันท, หน่ึงฤทยั 
ธาราวัชรศาสตร และ ประภาพรรณ ซอหะซนั. ๒๕๕๘. การศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมตอการเจริญของเสนใยเหด็ถั่งเชาสีทอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 
๔๖ (๓)(พิเศษ): ๗๐๑-๗๐๔. 

๓) สันติ แกอินทร, ภาวินี ดแีท, จีรัณ กิ่งแกว และ ประภาพรรณ ซอหะซนั. 
๒๕๕๗. การผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติก จากมันเทศโดยการหมักดวยแบคทีเรีย
กรดแลคติก. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ๔๕(๒)(พิเศษ): ๒๓๗-๒๔๐. 

๔) Sawhasan, P. and Vinijsanun, T.  Pesticide residues analysis of 
fruits and vegetables collected from 7 districts of Kanchanaburi 
province by gas chromatography–mass spectrometry. Agricultural Sci. 
J. 2014; 45(3)(Suppl.): 285-292.  

 
 ผลงานวจิยั 

๑) ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณค่าทางโภชนาการ และความสามารถในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียของเห็ด
ป่าความสัมพันธ์กับปลวกในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

๒) ผลของการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยใช้ขี้เลี่อยกฤษณาต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา 

๓) การเจริญของเส้นใย คณุค่าทางอาหารและความสามารถในการต้านเช้ือก่อโรคของเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยง
โดยใช้ไม้กฤษณา 

๔) ความหลากหลายทางพันธุกรรม ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของเห็ดโคน 

๕) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัด
อํานาจเจริญ 

 
 บทความทางวชิาการ 
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๒๑๙ 
 



         ๑)  ประภาพรรณ ซอหะซัน. ๒๕๕๙. โครงการการศึกษาความหลากหลาย
และการนําไปใชประโยชนทางดานสมุนไพรและอาหารของเหด็ในจังหวดั
อํานาจเจริญ (ระยะปที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘). จากยอดเขาถึงใตทะเล ๖; โครงการ
อนุรักษพนัธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ: ๑๑๖-๑๒๑. ISBN 978-
974-9958-74-2. 

 
 หนงัสอื / ตาํรา  

- 
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

๑)  ประภาพรรณ ซอหะซัน. คูมือประกอบการอบรม โครงการฝกอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยี “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเหด็ถังเชาสีทอง รุนที่ 
๑” วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙; มหาวทิยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๒)  ประภาพรรณ ซอหะซัน และ เนตยิา การเกตุ. คูมือประกอบการอบรม 
โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี “การอบรมเชิงปฏบัิติการ การเพาะ
เหด็ถังเชาสีทอง รุนที่ ๒” วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐; มหาวิทยาลยัมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 
๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง)
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๔ 

การผลิตเห็ด ๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๖๑ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)
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๒๒๐ 
 



๔ กญวก 
๓๐๒ 

พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร ๒ (๒-๐-๔)

๕ กญทอ 
๓๔๗ 

จุลชีววทิยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)

๖ กญทอ 
๓๔๘ 

ปฎิบัติการจุลชีววทิยาทัว่ไป ๑ (๐-๓-๑)

๗ กญวก 
๓๕๑ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบ
บูรณาการ 

๓ (๓-๐-๖)

๘ กญวก 
๓๖๑ 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๙ กญวก 
๓๕๒ 

หลักการโรคพืชและการปองกัน ๓ (๒-๓-๕)

๑๐ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๑ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๒ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔) 

๑๓ กญวก 
๔๘๑ 

การจัดการแมลงทีมี่ประโยชน
ทางเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง)
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๗ 

การผลิตเห็ด ๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร ๑ (๐-๓-๑)
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๒๒๑ 
 



๒๖๒ การเกษตร
๔ กญวก 

๓๐๔ 
พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร ๒ (๒-๐-๔)

๕ กญวก 
๓๓๗ 

จุลชีววทิยาทั่วไปสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๖ กญวก 
๓๕๓ 

หลักการโรคพืชและการปองกัน ๓ (๒-๓-๕)

๗ กญวก 
๓๕๕ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบ
บูรณาการ 

๓ (๓-๐-๖)

๘ กญวก 
๓๖๓ 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๙ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๐ กญวก 
๔๐๒ 

ระบบนิเวศการเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ       

๓ (๑-๖-๔( 
 

๑๑ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๒ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔) 

๑๓ กญวก 
๔๘๕ 

การจัดการแมลงทีมี่ประโยชน
ทางเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๔ กญวก 
๔๘๗ 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

  
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชือ่-นามสกลุ   นาย ถาวร วินิจสานันท 
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ดร. 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.

Certificate in 
Agricultural 

Biotechnology

Agricultural 
Biotechnology

University of 
Queensland, Australia    

๒๕๓๕



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๓ 
 



Ph.D. 
(Botany)  

Plant 
Pathology 

University of 
Queensland, Australia 

๒๕๓๐

วท.ม.
(เกษตรศาสตร)

โรคพืช มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  ๒๕๑๗

วท.บ. 
(เกษตรศาสตร) 

โรคพืช มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๑๓

             
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   

๑) โรคพืช 
๒) เช้ือรากอโรคพืช 
๓) เหด็ราวทิยา 
๔) การผลิตแอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑) Chaiwat, W., P. Inthapat, T. Vinijsanun, and N. 

Worasuwannarak. 2017. Effect of Chemical Composition of 
Agricultural Wastes on Fuel Properties of Torrefied Biomass. 
International Conference on Coal Science & Technology and 
2017 Australia-China Symposium on Energy (2017 ICCS&T 
and 2017 ACSE), Beijing, China.  

๒) จารุวรรณ ฤทธ์ิเดช, ไอยรดา จันทรโสม, ถาวร วินิจสานันท, หน่ึง
ฤทัย ธาราวัชรศาสตร และ ประภาพรรณ ซอหะซนั. ๒๕๕๘. 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๔ 
 



การศึกษาสูตรอาหารทีเ่หมาะสมตอการเจรญิของเสนใยเห็ดถัง่เชาสี
ทอง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ๔๖ (๓)(พเิศษ): ๗๐๑-๗๐๔. 

๓) Sawhasan, P. and T. Vinijsanun. 2014. Pesticide residues 
analysis of fruits and vegetables collected from 7 districts of 
Kanchanaburi province by gas chromatography–mass 
spectrometry. Agricultural Sci. J. 45(3)(Suppl.): 285-292.  
 

 ผลงานวจิยั 
 

 บทความทางวชิาการ 
- 

 หนงัสอื / ตาํรา  
- 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
- 

 
๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๖๑ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๔ กญวก 
๓๑๑  

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๒ (๒–๐-๔) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๕ 
 



๖  กญวก 
๓๔๕ 

เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕) 

๗ กญวก 
๓๕๑ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบบ
รูณาการ 

๓ (๒-๓-๕) 

๘ กญวก 
๓๕๒ 

หลักการโรคพืชและการ
ปองกันกาํจัด 

๓ (๒-๓-๕) 

๙ กญวก 
๓๖๑ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๐ กญวก 
๓๖๒ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๒ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๑ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๒ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๓ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๖๒ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๔ กญวก วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ ๒ (๒–๐-๔) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๖ 
 



๓๑๗  พลังงาน 
๖  กญวก 

๓๔๗ 
เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕) 

๗ กญวก 
๓๕๓ 

หลักการโรคพืชและการ
ปองกันกาํจัด 

๓ (๒-๓-๕) 

๘ กญวก 
๓๕๕ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบบ
รูณาการ 

๓ (๒-๓-๕) 

๙ กญวก 
๓๖๓ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๐ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๒ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๓ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

  
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อ-นามสกลุ    นางสาว ชนาณัฐ แกวมณ ี    
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ  ดร. 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๗ 
 



  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจาก
สถาบนั

พ.ศ.

ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 
(กีฏวิทยา) 

กีฏวิทยา มหาวทิยาลัยขอนแกน ๒๕๕๗

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (กีฏวทิยา) 

กีฏวิทยา มหาวทิยาลัยขอนแกน ๒๕๕๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) 

เกียรตินิยมอันดับสอง 

กีฏวิทยา มหาวทิยาลัยขอนแกน ๒๕๔๘

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   

๑)  แมลงพาหะนําโรคพืช (Insect Transmission) 
๒)  ชีวโมเลกุลของแมลงและพืช (Insect and Plant Molecular 

Biology) 
๓)  กีฏวทิยาสิ่งแวดลอม (Environmental Entomology) 
๔)  กีฏวทิยาและไรวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology 

and Acarology) 
๕)  กีฏวทิยาทางการแพทยและสัตวแพทย (Medical and Veterinary 

Entomology) 
๖)  การควบคุมแมลงศัตรพูชืโดยชีววิธี (Biological control) 
๗)  การจัดการศตัรพูืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest 

Management) 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๘ 
 



๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  )ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘( 
 ผลงานทางวชิาการ      

 
๑) Kaewmanee, C., J. Tongrak, and N. Karaket. 2018. Efficiency of 

medicinal plant extracts in controlling rice weevil, Sitrophelus 

oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). International Conference 

on Traditional Medicine Phytochemistry and Medicinal Plants. 

14th-17th October 2018, Hilton Narita, Tokyo, Japan.  (Oral 

presentation) 

        ๒) Kaewmanee, C., C. Chaiyaporn and J. Wangkeeree. 2018. 
Life table of leafhopper  

Matsumuratettix hiroglyphicus and its control by 
entomopathogenic fungi. Proceeding of 6th  

IAPSIT International Sugar Conference, 6-9 March 2018, 
Charoen Hotel, Udon Thani,  

Thailand. pp. 234-237. 
       ๓) Kaewmanee, C., and Y. Hanboonsong. 2017. Effect of 
temperatures to leafhopper vector  

Matsumuratettix hiroglyphicus and amount of sugarcane white 
leaf phytoplasma. The 3rd Hemipteran-Plant Interactions 
Symposium (HPIS 2017), 4-7 June 2017, Spanish Research 
Council (CSIC), Madrid, Spain. (Poster presentation). 

      ๔) Kaewmanee, C., T. Jamjanya, K. Boonrod, and Y. 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๒๙ 
 



Hanboonsong. 2014. Incidence of sugarcane  
white leaf disease in relation to sugarcane plants and insect 
vector Matsumuratettix hiroglyphicus. Seventh International 
Symposium on Molecular Insect Science, 13-16 July 2014. NH 
Grand Krasnapolsky, Amsterdam, The Netherlands. (Poster 
presentation). 

      ๕) Kaewmanee, C., K. Boonrod, T. Jamjanya, and Y. 
Hanboonsong. 2014. The insect vector  

Matsumuratettix hiroglyphicus related to the incidence of 
sugarcane white leaf disease. RGJ-Ph.D. Congress XV, 28-30 
May 2014. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi, 
Thailand. (Poster presentation). 

      ๖) ยุพา หาญบุญทรง, ชนาณฐั แกวมณ,ี ชุตินันท ชูสาย และจุรีมาศ วังคีรี. 
๒๕๕๘. การศึกษาปจจัยของการ 
         ระบาดของโรคใบขาวและแมลงพาหะนําโรค. สัมมนาเชิงวิชาการ
งานวิจัยออยและน้ําตาล.  
         ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘. ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ. (ภาค
โปสเตอร) 
      ๗) ยุพา หาญบุญทรง, ชุตินันท ชูสาย, จุรีมาศ วังคีรี, ชนาณฐั แกวมณ,ี 
จริยา รอดดี และสุนิศา สุนทร. ๒๕๕๘.  
         การคัดเลือกพันธุตานทานโรคใบขาวออยและแมลงพาหะนําโรคใบขาว
ออย. สัมมนาเชิงวชิาการ 
         งานวิจัยออยและนํ้าตาล. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘. ณ โรงแรมรามาการ
เดนส กรงุเทพฯ. (ภาคโปสเตอร) 
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๒๓๐ 
 



 
 ผลงานวจิยั 

        ๑) การตดิตามพลวตัประชากรแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวออยใน
สภาพไรเขตจังหวดักาญจนบุรี 
            (อยูระหวางการปดทุนโครงการ) 

๒) ความหลากหลายทางพนัธุกรรม คุณคาทางโภชนาการ และ
ความสามารถในการยับยัง้เช้ือแบคทีเรียของเห็ดปา 

ความสัมพันธกับปลวกในพืน้ที่อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเขาวัง
เขมร และมหาวทิยาลัยมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุรี (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

       ๓) การติดตามสภาพการระบาดวทิยาของแมลงศตัรูและโรคของลําไยใน
อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร   
           (อยูระหวางดําเนินการ) 

 
 บทความทางวชิาการ 

        - 
 หนงัสอื / ตาํรา  

- 
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

- 
 
๕.  ภาระงานสอน 

๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  
 

ที ่
รหัส

รายวิชา  
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวชิา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)  

๑ กญวก 
๑๐๑ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)
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๒๓๑ 
 



๓ กญวก 
๒๑๒ 

ไมประดบั ๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๒๒๒ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๕ กญวก 
๒๖๑ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๖ กญวก 
๒๘๑ 

ภูมิปญญาไทยทาง
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๗ กญวก 
๓๔๔ 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๒-๐-๔)

๘ กญวก 
๓๔๕ 

เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕)

๙ กญวก 
๓๕๑ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบ
บูรณาการ 

๓ (๓-๐-๖)

๑๐ กญวก 
๓๕๒ 

หลักการโรคพืชและการ
ปองกัน 

๓ (๒-๓-๕)

๑๑ กญวก 
๓๖๒ 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 
๒ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๒ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)

๑๓ กญวก 
๔๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๔ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๕ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญา
ตร ี

๔ (๐-๑๒-๔)

๑๖ กญวก 
๔๗๓ 

สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒)

๑๗ กญวก การจัดการแมลงทีมี่ ๓ (๒-๓-๕)
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๒๓๒ 
 



๔๘๑ ประโยชนทางเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 
  

ที ่
รหัส

รายวิชา  
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวชิา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)  

๑ กญวก 
๑๐๒ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๑๖ 

ไมประดบั ๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๒๒๓ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๕ กญวก 
๒๖๒ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๖ กญวก 
๒๘๒ 

ภูมิปญญาไทยทาง
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๗ กญวก 
๓๒๓ 

กายวิภาคศาสตรพื้นฐานของ
สัตว 

๓ (๓-๐-๖) 

๘ กญวก 
๓๒๔ 

สรีรวทิยาพื้นฐานของสัตว ๓ (๓-๐-๖) 

๙ กญวก 
๓๔๗ 

เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕)

๑๐ กญวก เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๑-๓-๓) 
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๒๓๓ 
 



๓๔๖ 
๑๑ กญวก 

๓๕๓ 
หลักการโรคพืชและการ
ปองกัน 

๓ (๒-๓-๕)

๑๒ กญวก 
๓๕๔ 

กีฏวิทยาและไรวทิยาทาง
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๑๓ กญวก 
๓๕๕ 

หลักการจัดการศตัรพูืชแบบ
บูรณาการ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๔ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)

๑๕ กญวก 
๓๘๕ 

ขอบังคับและกฎหมายในระบบ
การเกษตร 

๓ (๓-๐-๖)

๑๖ กญวก 
๔๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๗ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๘ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญา
ตร ี

๔ (๐-๑๒-๔)

๑๙ กญวก 
๔๗๕ 

สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒)

๒๐ กญวก 
๔๘๕ 

การจัดการแมลงทีมี่
ประโยชนทางเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๒๑ กญวก 
๔๘๗ 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

 
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 

 
๑. ชื่อ-นามสกลุ    นางสาว ชลธิรา แสงศิร ิ
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๒๓๔ 
 



    ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ  ดร. 
    สงักดั    สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขต
กาญจนบุรี 
    สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจาก
สถาบนั 

พ.ศ.

ปรัชญาดษุฎี
บัณฑติ 

(เทคโนโลยีชีวภา
พทางการเกษตร) 

เทคโนโลยีชีวภา
พทางการเกษตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสต
ร  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

๒๕๕
๒ 

วิทยาศาสตร
บัณฑติ 

(เกษตรศาสตร)  
เกียรตินิยมอันดับ

หน่ึง 

ปฐพีวทิยา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสต
ร  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

๒๕๔๕

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   
     ๑) ปรับปรุงพันธุพืช 
     ๒) เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
     ๓) ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุศาสตรประชากร 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  )ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘( 
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๒๓๕ 
 



 ผลงานทางวชิาการ      
๑). Kajonphol, T., S. Tonwong, S. Nonthakod, C. Sangsiri, and M. 
Precharattana. 2018. Effect of Spacing and No. of Seedling per Hill 
on Growth and Yield of Rice cv. Chai Nat 1 Under System of Rice 
Intensification. Journal Applied Mechanics and Materials. 879: 95-
100. 
๒). Kajonphol, T., N. Seetaput, M. Precharattana and C. Sangsiri. 
2018. Correlation and Multiple Regresstion Model for Economics 
Traits of Local Rice (Oryza Sativa L.) in Upland Rice System. Journal 
Applied Mechanics and Materials 879: 71-77. 
๓). สุจารี นนทโคตร, รีนา แซแต, พทุธพร ววิาจารย, ธนพร ขจรผล และ ชลธิ
รา แสงศริิ. ๒๕๖๑. การประเมินและคัดเลือกหมอนลูกผสมช่ัวทีห่น่ึงเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ. วารสารแกนเกษตร ๔๖ (๑): ๑๓๐๗-๑๓๑๔.  
๔). ธนพร ขจรผล, วรรณดี รักษธรรม, พุทธพร ววิาจารย, และ ชลธริา แสงศริ.ิ 
๒๕๖๐. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมอนสาย พันธุลกูผสมแบบเปด 
ของพนัธุกรรมไทย จีน และพมา โดยใชเครื่องหมาย ISSR. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. ๔๙(๒): ๔๑๗-๔๒๐.   
๕) สุจารี นนทโคตร, รีนา แซแต, พุทธพร ววิาจารย, ชลธริา แสงศริ ิและ ธน
พร ขจรผล. ๒๕๖๐. การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองคประกอบ
ทางเคมีของหมอนลูกผสมเปดเพื่อใชในการปรับปรุงพันธุ. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร. ๔๙(๒): ๔๕๗-๔๖๐.   
๖). ธนพร ขจรผล, นงลักษณ ชาภูคํา, ชลธริา แสงศริ,ิ พุทธพร วิวาจารย, สิทธิ
ชัย บุญม่ัน และ ประชาชาติ นพเสนีย.  ๒๕๕๙. การจัดการการผลิต และ
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๒๓๖ 
 



การตลาดของผูปลูกหมอนเล้ียงไหม อําเภอภพูาน และอําเภอ โคกศรีสุพรรณ 
จังหวดัสกลนคร. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร. ๔๗(๒): ๒๕๒-๒๕๖.   
๗). พทุธพร วิวาจารย, สิทธิชัย บุญม่ัน, ศุภกฤต จันทรวิชญ, ชลธริา แสงศริ ิ

และ ธนพร ขจรผล. ๒๕๕๘. อิทธิพลของลักษณะทางเศรษฐกิจตอผลผลิตใบ
หมอนของหมอนเล้ียงไหม (silkworm mulberry; Morus spp.) จากประเทศ
จีน. วารสารแกนเกษตร ๔๓(๑): ๗๘๐-๗๘๓.   
๘). ชลธริา แสงศริ,ิ ภัณฑสิกาญจน  บุญเกดิ, ธนพร ขจรผล และ พุทธพร วิ
วาจารย. ๒๕๕๘. ผลของรังสีแกมมาที่มีตอแกลดโิอลสัพันธุ Blue’s angel. 
วารสารแกนเกษตร ๔๓(๑): ๘๔๒-๘๔๕.   
๙). ธนพร ขจรผล, เบญจมาพร สิมมา, วิมลนันทน กันเกตุ และชลธริา แสงศริ.ิ 
๒๕๕๗. ผลของปุยนํ้าหมักชีวภาพทีมี่ตอการเติบโตและผลผลิตของมะลลิา. 
วารสารวชิาการเกษตร ๓๒(๒): ๑๒๙-๑๓๘.    
๑๐). พุทธพร ววิาจารย, สิทธิชัย บุญม่ัน, ประชาชาติ นพเสนยี, ชลธริา แสงศริ ิ
และ ธนพร ขจรผล. ๒๕๕๗. การเปรยีบเทยีบพันธุไหม และการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางลักษณะองคประกอบผลผลิต ของไหมพนัธุไทยพืน้บาน. 
วารสารวทิยาศาสตรเกษตร. ๔๕(๒): ๔๙๗-๕๐๐. 
 

 ผลงานวจิยั 
 

 บทความทางวชิาการ 
- 

 หนงัสอื / ตาํรา  
- 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
- 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๓๗ 
 



 
 
๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๒๒ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๓๐๒ 

พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร ๒ (๒-๐-๔)

๕ กญวก 
๓๐๓ 

เครื่องจักรกลการเกษตรและ
การจัดการน้ํา 

๓ (๒-๓-๕)

๖ กญวก 
๓๓๑ 

วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-๐-๔)

๗ กญวก 
๓๖๑ 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๘ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)

๙ กญวก 
๓๘๓ 

คอมพิวเตอรเพือ่การเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๑๐ กญวก 
๔๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๑ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๒ กญวก โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๓๘ 
 



๔๗๑ 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 

๑ กญวก 
๑๐๒ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๒๓ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๓๐๔ พันธุศาสตรเพื่อการเกษตร ๒ (๒-๐-๔)

๕ กญวก 
๓๐๕ 

เครื่องจักรกลการเกษตรและการ
จัดการนํ้า 

๓ (๒-๓-๕)

๖ กญวก 
๓๓๓ วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-๐-๔)

๗ กญวก 
๓๖๒ 

ศึกษาปฏบัิติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๘ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒)

๙ กญวก 
๓๘๔ คอมพิวเตอรเพือ่การเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๑๐ กญวก 
๔๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๑ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๒ กญวก 
๔๗๔ โครงการวิจัยระดับปริญญาตร ี ๔ (๐-๑๒-๔)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๓๙ 
 



๑๓ กญวก 
๔๘๕ 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

  
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๐ 
 



 
 
 
 
๑. ชือ่-นามสกลุ   นางสาวเนติยา การะเกต ุ
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ   ดร. 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษา
จากสถาบนั 

พ.ศ.

ปรัชญาดษุฎี
บัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๕๖

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๔๙

Master 
Evolution, 
Patrimoine 
Naturel et 
Sociétés 

Unité et 
Diversité du 

Vivant 

Muséum 
National 

D’Histoire 
Naturelle 

๒๕๔๘

วิทยาศาสตร
บัณฑติ 

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๔๕



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๑ 
 



 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   

๑) เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant biotechnology(  

๒) การเพิ่มสารทตุิยภมิูในพืช (Increase plant secondary metabolites 

productions)  

๓) สารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร (Natural substance from medicinal 

plant( 

๔) การศึกษาสารประกอบเคมีในพืช (Plant metabolomics) 

๕) การตอบสนองตอส่ิงเราของพืช (Plant stress response( 

๖) การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช (Plant tissue culture( 

 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
ผลงานตพีิมพในวารสารวิชาการ 

๑. Banyai W, Sangthong R, Karaket N, Inthima P, Mii M, 
Supaibulwatana K. 2010. Overproduction of artemisinin in 
tetraploid Artemisia annua L. Plant Biotechnology. 27; 427–433. 

๒. Karaket N, Supaibulwatana K, Supatsara O, Bultel-Poncé  V, 
Pham Van C, Bernard B. 2012. Chemical and bioactivity 
evaluation of the bark of Neonauclea purpurea. Natural Product 
Communications. 7 (2); 169-170. 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๒ 
 



๓. Karaket N, Wiyakrutta S, Lacaille-Dubois MA, Supaibulwatana K. 
2014. T-DNA insertion alters the terpenoid content composition 
and bioactivity of transgenic Artemisia annua L.  Natural Product 
Communications. (9)3: 363-366. 

๔. Warakan P, Karaket N, Maneejantra N, Supaibulwatana K. 2016 
A Phenylurea Cytokinin, CPPU, Elevated Reducing Sugar and 
Correlated to Andrographolide Contents in Leaves of 
Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall. Ex Nees. Applied 
Biochemistry and Biotechnology. Doi: 10.1007/s12010-016-
2238-x 

๕. Karaket, N., N Maneejantra, P. Tuchinda, J. Kunapin, C. 
Auesukaree, and K. Supaibulwatana. 2018. Metabolic 
disturbance and phytochemical changes in Andrographis 
paniculata and possible action mode of andrographolide. Asian 
Pacific Journal of Tropical Biomedicine 8(2): 85-91. 

ผลงานการนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการ 
๑. Karaket N, Ounsuk S, Bultel V, Bodo B, Supaibulwatana K. 2006. 

Antimicrobial Activities of Cadambine, Dihydrocadambine and 
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone Extracted from Bark of 
Neonauclea purpurea (Rox.) Merr., 18th Annual Meeting of the 
Thai Society for Biotechnology. 2-3 November 2006. The Montien 
Reverside Hotel, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)  
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มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๓ 
 



๒. Karaket N, Supaibulwatana K, Bultel V, Bodo B. 2009. 

Antimicrobial Activities of the Bark Extract of Neonauclea 

purpurea (Rox.) Merr., the International Congress on Aromatic 

and Medicinal Plants "CIPAM 2009" 26th -28th March 2009. 

Faculty of Science Semlalila, Cadi Ayyad University, Marrakech, 

Morocco. (Oral presentation)  

๓. Karaket N, Lacaille-Dubois MA, Supaibulwatana K. 2010. 

Metabolic profiling of terpenoid compounds in Artemisia annua L. 

affected by Ethephon. 4th Biotechnology symposium "Harnessing 

Biological Resources Through Biotechnology" (SB4). 1st - 3rd 

December 2010. Kota kinabalu, Malaysia. (Oral presentation)  

๔. Karaket N, Lacaille-Dubois MA, Supaibulwatana K, 2013 

Metabolomic analysis of Artemisia annua L. plant in responses to 

ethephon. Joint Seminar for the Overseas Internship Course @ 

MUSC-2013. 18th-24th March, 2013, Bangkok, Thailand. (Oral 

presentation) 

๕. Karaket N, Supaibulwatana K, 2018 Effect of nutrient deficiency 

on biochemical components of Peperomia pellucida L. Kunth. 

International Conference on Traditional medicine phytochemistry 
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๒๔๔ 
 



and medicinal plants. 14th-17th October, 2018, Tokyo, Japan. 

(Oral presentation) 
 

 ผลงานวจิยั 
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบโรงงานผลิตพืชผักและพืชสวนมูลคา

สูงสําหรับประเทศไทยดวยระบบสมารทฟารมในอาคาร (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

๒) เทคโนโลยีเซ็นเซอรตรวจวัดพืชและสภาพแวดลอม หุนยนต โดรน 
และ ระบบอัตโนมัติ สําหรับเกษตรกรรมแมนยําสูงในไรนา และ 
โรงงานปลูกพืชผัก (อยูระหวางดําเนินการ) 

๓) ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณคาทางโภชนาการ และ
ความสามารถใน การยั บ ยั้ ง เช้ื อแบคที เรียข องเห็ ดป าและ
ความสัมพันธกับปลวกในพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขา
วังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

๔) ผลของขี้เลื่อยกฤษณาที่ใชเปนวัสดุเพาะตอคุณสมบัติทางชีวเคมี
และสารประกอบทางเคมีของเห็ดนางรมภูฏาน (Pleurotus spp.) 
(อยูระหวางดําเนินการปที่ 2) 

๕) ผลของสารกระตุนภายนอกตอสารประกอบทุติยภูมิและการทดสอบ
ฤทธ์ิตานจุลชีพของผักกระสัง (Peperomia pellucida L. HBK( 
(ส้ินสุดโครงการดําเนินการ) 

 
 บทความทางวชิาการ 

- 
 หนงัสอื / ตาํรา  



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๕ 
 



- 
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

- 
 
 
๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๖๑ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๔ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๕ กญวก 
๔๑๓ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพื่อ
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๖ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๗ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

๘ กญวก 
๔๗๓ 

สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๖ 
 



๑ กญวก 
๑๐๒ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๐๓ 

เคมีวเิคราะหสําหรบั
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ (๓-๐-๖) 

๔ กญวก 
๒๖๒ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๕ กญวก 
๒๖๓ 

ปฏิบัติการเคมีวเิคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๑ (๐-๓-๑) 

๖ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๗ กญวก 
๓๘๕ 

ขอบังคับและกฎหมายในระบบ
การเกษตร 

๓ (๓-๐-๖)

๘ กญวก 
๔๑๗ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพื่อ
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๙ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๐ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

๑๑ กญวก 
๔๗๕ 

สัมมนา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๒ กญวก 
๔๘๗ 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

  
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
๑. ชื่อ-นามสกลุ นาย จตุรงค จันทรส่ีทิศ 
  ยศ. / ตาํแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
  สังกัด สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๗ 
 



  สถานทีท่ํางาน ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจาก
สถาบนั 

พ.ศ.

Ph.D. (Diversity and 
Fractal 

Science) 
Laboratory of 

Vegetable 
science 

Chiba University, Japan ๒๕๔๗

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๔๐

วิทยาศาสตร
บัณฑติ 

พืชสวน สถาบันพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๓๖

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   
     ๑)  เทคโนโลยีการผลติพืชดวยระบบไมใชดิน 
     ๒)  การผลิตพชืดวยระบบควบคุมอัจฉริยะ ควบคุมสภาพแวดลอม (plant 
factory) ภายในโรงเรือนสภาพควบคุม  
          (indoor, protected cultivation)  และภายนอก (outdoor cultivation) 
     ๓)  ผลิตและพฒันาระบบ อัจฉริยะสําหรับการผลิตและศึกษาการ
เจริญเติบโตของพชื (smart controller) 
     ๔)  เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๘ 
 



    ๕) ระบบการผลิตสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย GAP 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
๑) Suwanwattana W, Thiyajai P, Parunya T, C Chanseetis, 

Vibulkeaw M, Judprasong K,and Charreonkiatkul S. 2016 Total 
flavonoids,tatal phenolics and antioxidant active of young fruits of 
Chill, Thailand congress nutrition 10th., 203p,  

๒) Chimkerd C, Chanseetis C, Netraputra A, Parunya T, Vibulkeaw 
M, Judprasong K,and Charreonkiatkul S. 2016  Maturrity affects 
vitamin C, tatal phenolic content antioxidant activity in chill peper, 
Thailand congress nutrition 10th., 204p 
 
 ผลงานวจิยั 

 
 บทความทางวชิาการ 

    - 
 หนงัสอื / ตาํรา  

                 - 
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

- 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่ รหัส
รายวิชา 

ช่ือรายวชิา
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๔๙ 
 



(ภาษาไทย) ศึกษาดวยตนเอง)
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรข้ัน
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๓๑๑ 

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๓๑๓ 

สรีรวทิยาการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔)

๕ กญวก 
๓๓๑ 

วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-๐-๔)

๖ กญวก 
๓๔๔ 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๒-๐-๔)

๗ กญวก 
๓๖๑ 

ปฏิบัติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๘ กญวก 
๓๐๓ 

เครื่องจักรกลเกษตรและการ
จัดการนํ้า 

๓ (๒-๓-๕)

๙ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๐ กญวก 
๓๘๓ 

คอมพิวเตอรเพือ่การเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๑๑ กญวก 
๔๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ 

๓ (๒-๓-๕)

๑๒ กญวก 
๔๑๓ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพือ่
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๑๓ กญวก 
๔๑๔ 

เทคโนโลยีการปลกูพืชโดยไม
ใชดิน 

๓ (๒-๓-๕)

๑๔ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๕ กญวก โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๕ (๐-๑๕-๕)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๐ 
 



๔๗๑ 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒-๐-๔)

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๓๐๔ 

เครื่องจักรกลเกษตรและการ
จัดการนํ้า 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๓๑๗ 

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๓ (๒-๓-๕)

๕ กญวก 
๓๑๘ 

สรีรวทิยาการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔)

๖ กญวก 
๓๓๓ 

วิทยาศาสตรทางดิน ๒ (๒-๐-๔)

๗ กญวก 
๓๔๖ 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๑-๓-๓) 

๘ กญวก 
๓๖๓ 

ปฏิบัติการวทิยาศาสตร
การเกษตรเพื่อการผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๙ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๐ กญวก 
๓๘๔ 

คอมพิวเตอรเพือ่การเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๑๑ กญวก 
๔๐๑ 

ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ๓ (๑-๖-๔( 

๑๒ กญวก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ (๒-๓-๕)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๑ 
 



๔๑๑ เมล็ดพันธุ
๑๓ กญวก 

๔๑๗ 
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพือ่
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕)

๑๔ กญวก 
๔๑๘ 

เทคโนโลยีการปลกูพืชโดยไม
ใชดิน 

๓ (๒-๓-๕)

๑๕ กญวก 
๔๓๑ 

ปญหาสิ่งแวดลอมและการ
จัดการในพื้นที่การเกษตร 

๓ (๑-๖-๔( 

๑๖ กญวก 
๔๓๒ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรพัยากร 

๓ (๑-๖-๔( 

๑๗ กญวก 
๔๔๖ 

การแปรรปูผลผลิตทาง
การเกษตร 

๓ (๑-๖-๔( 

๑๘ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๙ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๕ (๐-๑๕-๕)

๒๐ กญวก 
๔๘๙ 

การเกษตรดิจิตอล ๓ (๒-๓-๕)

 
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 

 
 
 

๑. ชื่อ-นามสกลุ    นาย วัชระ จินตโกวิท 
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๒ 
 



๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.

Ph.D. 
Bioenergy 
Science 

Chiba University, Japan ๒๕๔๕

M.Sc. Horticultural 
Production 

Science 

Chiba University, Japan ๒๕๔๑

วท.บ. 
(เกษตรศาสตร) 

พืชสวน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๓๗

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   

๑) Understand and utilization of plant physiology  
๒) Environmental control engineering in horticultural production 
๓) Plant growth - environment modelling and simulation 
๔) Plant propagation technology 
๕) Biomass )plant and algae( for alternative energy 
๖) Natural products application and relevant technology 

development 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๓ 
 



๑) Bunteang, S., W. Chanakul, S. Hongthong, C. Kuhakarn, W. 
Chintakovid, N. Sungchawek,  
R. Akkarawongsapat, J. Limthongkul, N. Nantasaen, V. 
Reutrakul, and T. Jaipetch. 2018. Anti-HIV activity of alkaloids 
from Dasymaschalon echinatum. Nat Prod Commun. 13)1(: 
29-32. 

๒) Saengsawang,  P., W. Chintakovid, T. Putthai, P. Traiperm, A. 
Pichakum. 2015. Phenology of Plectranthus albicalyx Suddee 
grown in Kanchanaburi province. In Book of Proceedings of 
The 9th Botanical Conference of Thailand; 3rd-5th June, 2015; 
Bangkok, Thailand: Faculty of Science, Chulalongkorn 
University; p. 31-39.  

๓) Pichakum, A., K. Supaibulwatana, W. Chintakovid, and C. 
Chanseetis. 2014. Role of temperature and altitude on 
flowering performances of macadamia nut. Acta Hortic. 1024 
)13(: 127-132. 
 

 ผลงานวจิยั 
 

 บทความทางวชิาการ 
- 

 หนงัสอื / ตาํรา  
- 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
- 

๕.  ภาระงานสอน 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๔ 
 



๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๖๑ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๔ กญวก 
๓๑๑  

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๒ (๒–๐-๔) 

๖ กญวก 
๓๑๓ 

สรีรวทิยาการผลิตพืช ๒ (๒–๐-๔) 

๗ กญวก 
๓๑๔ 

หลักการขยายพันธุพืช ๒ (๒-๐-๔)

๘ กญวก 
๓๔๒ 

สารผลิตภัณฑธรรมชาติและ
ประยุกต 

๓ (๒-๓-๕)

๙  กญวก 
๓๔๕ 

เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕) 

๑๐ กญวก 
๓๔๖ 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๑-๓-๓) 

๑๑ กญวก 
๓๖๑ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๒ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๓ กญวก 
๔๑๓ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพือ่
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕) 

๑๔ กญวก สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๕ 
 



๔๖๕ 
๑๕ กญวก 

๔๗๑ 
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๑๐๓ 

คณิตศาสตรสําหรบั
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๔ (๔-๐-๘) 

๓ กญวก 
๒๐๓ 

เคมีวเิคราะหสําหรบั
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ (๓-๐-๖) 

๔ กญวก 
๒๐๔ 

อินทรยีเคมีและชีวเคมีสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๔ (๓-๑-๗) 

๖ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๗ กญวก 
๒๖๒ 

ทัศนศึกษาทางวทิยาศาสตร
การเกษตร 

๑ (๐-๓-๑)

๘ กญวก 
๒๖๓ 

ปฏิบัติการเคมีวเิคราะหสําหรับ
วิทยาศาสตรการเกษตร 

๑ (๐-๓-๑) 

๙ กญวก 
๓๑๖ 

หลักการขยายพันธุพืช ๒ (๒–๐-๔) 

๑๐ กญวก 
๓๑๗ 

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๒ (๒–๐-๔) 

๑๑ กญวก 
๓๑๘ 

สรีรวทิยาการผลิตพืช ๒ (๒-๐-๔)

๑๒ กญวก 
๓๔๖ 

เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ๒ (๒-๐-๔) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๖ 
 



๑๓  กญวก 
๓๔๗ 

เทคโนโลยีการผลติ
แอลกอฮอลและไบโอดเีซล 

๓ (๒-๓-๕) 

๑๔ กญวก 
๓๔๘ 

สารผลิตภัณฑธรรมชาติและ
ประยุกต 

๓ (๒-๓-๕)

๑๕ กญวก 
๓๖๓ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๑ 

๑ (๐-๓-๑)

๑๖ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๑๗ กญวก 
๓๘๕ 

ขอบังคับและกฎหมายในระบบ
การเกษตร 

๓ (๓-๐-๖)

๑๘ กญวก 
๔๑๗ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพือ่
การเกษตร 

๓ (๒-๓-๕) 

๑๙ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๒๐ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 

๑. ชื่อ-นามสกลุ    นาย ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร 
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.  
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๗ 
 



คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.
ปร.ด. (พชื

ไร( 
พืชไร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๕๗

วท.ม. (พชื
สวน) 

พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๔๒

วท.บ. (พชื
สวน) 

พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๒๘

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   
      ๑) การปรับปรงุพันธุพืช (พันธุศาสตรรงัสี) 
      ๒) การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา 
      ๓) การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ    
     ๑( Soontornyatara S., Sornjai P., Puripunyavanich V., and Taywiya 

P.  2017. Effect of gamma rays    
         on morphological character variation of Nelumbo nucifera cv. 

Pathum. Acta Hortic. 
         34(1167): 221-226.  
     ๒( Soontornyatara S., P. singhavorachai, V. Puripunyavanich and 
P. Taywiya. 2017. Effect  
         of gamma ray on morphological characteristic of Nelumbo 
nucifera (Roseum Plenum lotus). 
         Acta Hortic. 34(1167): 217-220 .  



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๘ 
 



     ๓) Soonthornyatara, S., P. Sripichitt, R. Kaveeta and V. 
Hongtrakul. 2015. Assessment of  
        genetic diversity of Jatropha curcas L. Using AFLP and ISSR 
Markers. Chiang Mai  
        J. Sci. 42(3) : 614-625 
     ๔( ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร, วิภา หงสตระกูล, รังสฤษดิ์ กาวีตะ และประภา ศรี

พิจิตต . 2558. ความหลากหลาย 
         ทางพันธุกรรมของสบูดํา (Jatropha curcas L.) จากลักษณะทาง
สัณฐานวทิยา ลักษณะทางการเกษตร 
         และเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ. Thai J. Genet., 8(1) : 26–37. 
 

 ผลงานวจิยั 

๑) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรวาน
ขันหมากในประเทศไทย 

 
 บทความทางวชิาการ 

- 
 หนงัสอื / ตาํรา  

- 
 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

- 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๕๙ 
 



๑ กญวก 
๑๐๑ 

วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๐๑ 

หลักศลิปะเพื่อการออกแบบภูมิ
ทัศน 

๑ (๐-๓-๑) 

๓ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๒๑๒ 

ไมประดบั ๓ (๒-๓-๕) 

๖ กญวก 
๒๘๑ 

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

๗ กญวก  
๓๓๒ 

หลักการออกแบบภูมิทศัน ๓ (๒-๓-๕) 

๘ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๙ กญวก 
๔๖๕ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๐ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

 
 
 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

 ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๐๕ 

หลักศลิปะเพื่อการออกแบบภูมิ
ทัศน 

๑ (๐-๓-๑) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๐ 
 



๓ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๒๑๖ 

ไมประดบั ๓ (๒-๓-๕) 

๖ กญวก 
๒๘๒ 

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕) 

๗ กญวก  
๓๓๔ 

หลักการออกแบบภูมิทศัน ๓ (๒-๓-๕) 

๘ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๙ กญวก 
๔๖๗ 

สหกิจศึกษา ๖ (๐-๑๘-๖)

๑๐ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

 
๖. อืน่ ๆ .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๑ 
 



 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อ-นามสกลุ    นาย สุรวฒุน  อยูยงเวชช 
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษา
จากสถาบนั 

พ.ศ.

Ph.D. 
(Agricultural 

Science) 

Agricultural 
Science 

University of 
Tsukuba 

๒๕๕๑

M.Sc. 
(Horticulture 

Science) 

พืชสวน มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร 

๒๕๔๗

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทิยาลัยมหิดล ๒๕๔๒



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๒ 
 



 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   
     ๑) Plant-physiological adaptation under favorable environment: 
drought stress, bud dormancy 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ผลงานทางวชิาการ   
๑) Yooyongwech S,  Samphumphuang T,  Tisarum R,  Theerawitaya 

C, Cha-um S. 2017. Water-Deficit Tolerance in Sweet Potato 
[Ipomoea batatas (L.) Lam.] by Foliar Application of Paclobutrazol: 
Role of Soluble Sugar and Free Proline. Front Plant Sci, 8:1400. 
doi: 10.3389/fpls.2017.01400 

๒) Yooyongwech S,  Samphumphuang T,  Tisarum R,  Theerawitaya 
C, Cha-um S. 2017. Physiological, morphological changes and 
storage root yield of sweetpotato [Ipomoea  batatas (L.) Lam.] 
under PEG-Induced water stress. Not Bot Horti Agrobo, 45(1):164-
171. 

๓) Yooyongwech S,  Samphumphuang T,  Tisarum R,  Theerawitaya 
C, Cha-um S. 2016. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) improved 
water deficit tolerance in two different sweet potato genotypes 
involves osmotic adjustments via soluble sugar and free proline. 
Sci Hortic 198: 107-117 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๓ 
 



๔) Yooyongwech S, Samphumphuang T, Theerawitaya C, Cha-um S. 
2014. Physio-morphological responses of sweet potato [Ipomoea 
batatas (L.) Lam.] genotypes to water-deficit stress. Plant Omics 
2014; 7: 361-368. 

 
รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับ 
๑) Certificate award in recognition of presentation and valuable 
presentation: 
Suravoot Yooyongwecha*, Napattrarakan Aiumsa-ada, Thapanee 
Samphumphuangb, Rujira Tisarum, Cattarin Theerawitaya Suriyan 
Cha-um. and Muenduen Phisalaphong. Growth Improvement, 
Physiological Adaptation and Grain yield of Upland Rice (Oryza sativa 
L. spp. indica cv. Lum Puaw) under Water Deficit using Arbuscular 
Mycorrhizal In Inoculation. International Forum-Agriculture, Biology 
and Life Science (IFABL 2017) 27-29 June 2017 at Kyoto (Presenter) 
(Oral Presentation) 
 
๒) Best Poster (Presentation) Award: 
Pitaktamrong P , Kingkaew J, Yooyongwech S*, Cha-um S, Tisarum 
S, Theerawitaya C, Samphumphuang and Muenduen Phisalaphong. A 
novel product abuscular mycorrhiza-fertilizer encapsulation as bio-
stimulant for plant growth promotion. International Conference on 
Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AgBio2017), 27 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๔ 
 



February – 2 March 2017 at Bangkok (Poster presentation, 
Presenter*) 

  ผลงานวจิยั 
๑) แปลงสาธิตการปลูกขาวโพดโดยใชปุย “AMec” ในพื้นที่ของฟารมสรางสุข 
(ภายใตโครงการวจัิยเม็ดเคลือบอาบัส- 
คูลารไมคอรไรซาสําหรับการปลูกขาวอินทรียในสภาพขาดนํ้า)  

 บทความทางวชิาการ 
- 

 หนงัสอื / ตาํรา  
- 

 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
- 

 
๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๑ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๘๑ 

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๔ กญวก 
๓๑๑  

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๒ (๒–๐-๔) 

๖ กญวก 
๓๖๒ 

ศึกษาปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตรการเกษตรเพือ่
การผลิตพืช ๒ 

๑ (๐-๓-๑)



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๕ 
 



๗ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๘ กญวก 
๓๗๒ 

ความกาวหนาทางงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

๙ กญวก 
๔๑๒ 

ไมผลและการจัดการสวนมผล ๓ (๒-๓-๕( 

๑๐ กญวก 
๔๖๔ 

ฝกงาน ๑ (๐-๓-๑)

๑๑ กญวก 
๔๗๑ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

๑๒ กญวก 
๔๘๓ 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(

๑๓ กญวก 
๔๘๔ 

ระบบการทําฟารมแบบย่ังยืน ๓ )๓-๐-๖(

๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตรขั้น
แนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๑๕ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

๓ (๒-๓-๕)

๓ กญวก 
๒๘๒ 

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร ๓ (๒-๓-๕)

๖ กญวก 
๓๑๗  

วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อ
พลังงาน 

๒ (๒–๐-๔) 

๗ กญวก 
๓๗๓ 

สัมมนา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๘ กญวก 
๓๗๓ 

ความกาวหนาทางงานวิจัย
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร 

๓ )๓-๐-๖(



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๖ 
 



๙ กญวก 
๔๑๖ 

ไมผลและการจัดการสวนมผล ๓ (๒-๓-๕( 

๑๐ กญวก 
๔๖๖ 

ฝกงาน ๑ (๐-๓-๑)

๑๑ กญวก 
๔๗๔ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ๔ (๐-๑๒-๔)

๑๒ กญวก 
๔๘๘ 

ระบบการทําฟารมแบบย่ังยืน ๓ )๓-๐-๖(

๑๓ กญวก 
๔๙๐  

การคิดสรางสรรคนวัตกรรม
การเกษตรและอาหาร 

๓ )๓-๐-๖(

๖. อืน่ ๆ .......................................................................... 
 

๑.  ชือ่-นามสกลุ   นาย ธนากร เที่ยงนอย  
  ยศ. / ตาํแหนงทางวชิาการ   - 
  สงักดั     สํานักวิชาสหวทิยาการ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
  สถานทีท่าํงาน   ๑๙๙ หมู ๙ ต. ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐ 
 
๒.  ประวตักิารศกึษา (คุณวฒุิ  สาขาวิชา สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เรียงลําดับจาก  
   คุณวุฒสูิงสุด ถึงระดับปรญิญาตรี)  
 

คณุวฒุ ิ สาขาวชิา สําเรจ็การศกึษาจากสถาบนั พ.ศ.
วท.ม. 

(เกษตรศาสตร)
พืชสวน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๔๖

กษ.บ. (การ
จัดการ

การเกษตร) 

ธุรกิจ
เกษตร 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๖

วท.บ. พืช มหาวทิยาลัยนเรศวร ๒๕๔๑



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๗ 
 



(เกษตรศาสตร) ศาสตร 

 
๓.  งานวจิยัทีส่นใจ หรอืมคีวามชํานาญการ   

๑)  การพฒันาองคกรชุมชน 
๒)  ประวตัิศาสตรและวฒันธรรมดานการเกษตรของชมุชน 
๓)  การสงเสริมและพฒันาการเกษตร การผลิตส่ือ การเขียนบทความ

ทางการเกษตร 
 
๔.  ผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการ  (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ผลงานทางวชิาการ      
        ๑) Duangkum, J., Plaiboon, P., Yooyongwech, S., Thiengnoi, T. and 

Thiengnoi, P. Development of sweet potato drink, Poster presented at 
International Conference on Food and Applied Bioscience, Chiang 
Mai, Thailand (February 4-5, 2016) 

        ๒) Thiengnoi, T. and P. Sukprasert. (2014). Success indicators 
development for career promotion of community organization. 
Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 20(4): 241 
– 271 

 
 ผลงานวจิยั 

 
 บทความทางวชิาการ 

- 
 หนงัสอื / ตาํรา  

- 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๘ 
 



 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
- 
 

๕.  ภาระงานสอน 
๕.๑  ภาระงานสอนในปจจบุนั  

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๑ 
วิทยาศาสตรการเกษตร
ข้ันแนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๐๒ 

สงเสริมการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

๓ กญวก 
๓๗๑ 

สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒) 

๔ กญวก 
๔๑๒ 

ไมผลและการจัดการ
สวนมผล 

๓ (๒-๓-๕( 

๕ กญวก 
๔๗๑   

โครงการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี                       

๔ (๐-๑๒-๔) 

๖ กญวก 
๔๘๒ 

ธุรกิจการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลกัสตูรใหม / หลกัสตูรปรบัปรงุ  ประกอบดวย 

ที ่
รหัส

รายวิชา 
(ภาษาไทย)

ช่ือรายวชิา 
(ภาษาไทย) 

จํานวนหนวยกติ
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ดวยตนเอง) 
๑ กญวก 

๑๐๒ 
วิทยาศาสตรการเกษตร
ข้ันแนะนํา 

๒ (๒–๐-๔) 

๒ กญวก 
๒๐๖ 

สงเสริมการเกษตร ๓ (๒-๓-๕( 

๓ กญวก สัมมนา ๑ ๑ )๑-๐-๒) 



 
 
ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๖๙ 
 



๓๗๓ 
๔ กญวก 

๔๑๖ 
ไมผลและการจัดการ
สวนมผล 

๓ (๒-๓-๕( 

๕ กญวก 
๔๗๔   

โครงการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี                       

๔ (๐-๑๒-๔) 

๖ กญวก 
๔๘๖ 

ธุรกิจการเกษตร ๓ (๓-๐-๖) 

 
๖.  อืน่ ๆ .......................................................................... 
 
 
 
ข.  รายชือ่อาจารยพเิศษ 

ลาํดั
บ 

ชือ่-
นามสกลุ 

ตาํแหนง
ทาง

วชิาการ/
คํา

นาํหน
า 

คณุวฒุกิารศกึษา และ
สถาบนัทีส่ําเรจ็

การศกึษา 
สงักดัหนวยงาน 

๑ ดร.รุงทิวา  วง
ศกรทรัพย 

ผศ. ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒ ดร.วีรวุฒน 
ชัยวัฒน 

ผศ. Ph.D. (Chemical 
Engineering), 

Kyoto University, 
Japan 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๓ ดร.นงนุช 
สังขอยุทธ 

ผศ. ปร.ด. (เคมีวิเคราะห), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๔ ดร.ขวัญชนก  
จันทรสวาง 

- วศ.ด. (วิศวกรรม
นิวเคลียร), จุฬาลงกรณ

สํานักวิชาสหวิทยาการ 
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๒๗๐ 
 



มหาวิทยาลัย
๕ ดร.ถาวร  ใจ

เพ็ชร 
- ปร.ด. (เคมี), 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๖ ดร.หน่ึงฤทัย 
ธาราวัชร
ศาสตร 

- ปร.ด. (คณิตศาสตร),
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๗ ดร.วราภรณ 
ตรีพรหม 

- ปร.ด. (เคมี), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๘ ดร.พินนนรา 
โรจนวิรัตน 

- ปร.ด. (ชีวเคมี), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๙ ดร.อัศวเทพ 
คูณทวี
พาณิชย 

- ปร.ด. (คณิตศาสตร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๐ ดร.จุฑามาศ  
สุคนธปฏิภาค 

- ปร.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๑ ดร.ปยทิพย ป
พันธุ 

- ปร.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๒ ดร.เสนห  จติ
กลาง 

- ปร.ด. (ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๓ ดร.อํานาจ  เจ
รัตน 

- Ph.D. (Biotechnology), 
University of Tsukuba, 

Japan 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๔ ดร.จารุภัทร ลื
ชา 

- Ph.D. (Food Science 
and Human Nutrition), 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

Urbana, USA 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๕ ดร.เปลงสุรีย  
เท่ียงนอย 

- ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 
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๒๗๑ 
 



๑๖ ดร.เรณู เย็นเกษ - Ph.D. (Sensory 
Analysis and 

Consumer Behavior), 
Kansas State 

University, USA 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๗ ดร.นัทธีวรรณ 
อุดมศิลป 

- ปร.ด. (เทคโนโลยี
อาหาร), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

ลาํดั
บ 

ชือ่-
นามสกลุ 

ตาํแหนง
ทาง

วชิาการ/
คํา

นาํหน
า 

คณุวฒุกิารศกึษา และ
สถาบนัทีส่ําเรจ็

การศกึษา 
สงักดัหนวยงาน 

๑๘ ดร.ยุทธนา  
พันธุกมลศิลป 

- วท.ด. (วิศวกรรม
ชลประทาน), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๑๙ ดร.วิมลมาศ บุญ
ยั่งยืน 

- วท.ด. (วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๐ ดร.เฉลิมพล ศรี
ทอง 

- ปร.ด. (การจัดการการ
ทองเท่ียว), มหาวิทยาลัย

พะเยา 
สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๑ ไพพรรณ  แ
เจริญ 

- M.Phil. (Ecology and 
Evolutionary Biology), 

Univerity of 
Southampton, England

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๒ ภวินทรธนา - ศศ.ม. (การจัดการ สํานักวิชาสหวิทยาการ 
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๒๗๒ 
 



เจริญบุญ โรงแรมและการ
ทองเท่ียว), มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
๒๓ สุริยา บุตรพันธ - วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๔ นิธิมา สุทะพินธ - (การสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๕ เกียรติศักด์ิ 
จันทรแกว 

- วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

สํานักวิชาสหวิทยาการ 

๒๖ ดร.ยุพา  
หาญบุญทรง 

ศ. Ph.D. (Entomology),
Lincoln University, 

New Zealand
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๗ ดร.
น.สพ.ปณัฐ 
อนุรักษปรดีา 

รศ. ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร),
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

๒๘ ดร.จรูญ
โรจน โชติ
วิวัฒนกุล 

รศ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาเขตนครสวรรค 

๒๙ ดร.ยสวันต  
ตินิกุล 

รศ. ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร),
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๐ ดร.อุษณีย  
พิชยกรรม 

ผศ. Ph.D. (Plant Science),
Chiba University, 

Japan

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๑ ดร. กุลณ
สรรค  สาย
ขุน 

ผศ. ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร)
, 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา 

ลาํดั
บ 

ชือ่-
นามสกลุ

ตาํแหนง
ทาง

คณุวฒุกิารศกึษา และ
สถาบนัทีส่ําเรจ็ สงักดัหนวยงาน 
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๒๗๓ 
 



วชิาการ/
คํา

นาํหน
า 

การศกึษา

๓๒ ดร.
สพ.ญ.วรรณ
า ศิริมานะ
พงษ 
 

ผศ. Ph.D. (Aquatic 
Veterinary) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๓ ดร. ธรรม
ศักด์ิ  ทอง
เกตุ 

ผศ. Ph.D. (Horticulture), 
Mississippi State 
University, USA 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร กําแพงแสน 

๓๔ ประฤดา 
จันทรสอง 

ผศ. คณะศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๕ ดร.สิริยุภา 
เนตรมัย 

- Ph.D. (Packaging),
Michigan State 
University, USA

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๖ ดร.ฐิติศิลป
กิจเชวงกุล 

- Ph.D. (Packaging),
Michigan State 
University, USA

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๗ ดร.น.สพ.สรา
วุฒิ ทักษิโณ
รส 

- Ph.D. (Biotechnology), 
Kyoto Sangyo 

University, Japan 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๘ ดร.สพ.ญ.ระ
พีวรรณ 
ธรรมไพศาล 

- คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๙ สพ.ญ.สิริพร 
ตัณฑเวส 

- คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔๐ ดร.ชัยรัตน 
บูรณะ 

- Ph.D. (Biological 
Production Science), 
Tokyo University of 

Agriculture and 
Technology, Japan

คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร 

สถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน 

๔๑ ดร.ปรัชญา  
เตวิยะ 

- ปร.ด. (พืชสวน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กิจการสวนตัว 
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๒๗๔ 
 



๔๒ ดร.จีรัณ กิ่ง
แกว 

- ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 

๔๓ ดร. วิชิต  
เกรียงยะกุล

รศ. 
ขาราชการบํานาญ 

๔๔ สมคิด  
ทักษิณา
วิสุทธ์ิ 

รศ. วท.ม. (เศรษฐศาสตร
เกษตร), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร

ขาราชการบํานาญ 

๔๕ พวงทอง บุญ
ทรง 

- ขาราชการบํานาญ 
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ภาคผนวก ๗ 
 

- ขอบังคับมหาวทิยาลยัมหิดล  
วาดวยการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ฉบับที ่๑-๘)  
- ขอบังคับมหาวทิยาลยัวาดวย วนิัยนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง มาตรฐานความรูภาษาองักฤษ
ของนกัศกึษาหลกัสูตรระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
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ระดับปริญญา      ตรี      ป.บัณฑิต      โท      ป.บัณฑิตชั้นสูง      เอก                    มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มคอ.๒   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)                              สํานักวิชาสหวิทยาการ 

 

๒๘๐ 
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