
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. ๒ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง 
Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer 

 

 

หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑ 
 

สารบัญ 
  หนBา 
หมวดท่ี ๑ ข�อมูลท่ัวไป ๓ 
หมวดท่ี ๒ ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๑๒ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการและโครงสร�างของหลักสูตร ๑๖ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรยีนรู� กลยุทธ/การสอนและการประเมินผล ๗๗ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ/ในการประเมินผลนักศึกษา ๘๒ 
หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย/ ๘๔ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๘๖ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินผลและปรับปรุง การดําเนินการของหลักสูตร ๑๐๐ 

 
  หนBา 
ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข�อมูลหลักสูตร (MU : Template for Degree Profile) ๑๐๔ 
ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร และผลลัพธ/การเรียนรู�ยLอย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสตูร) 
๑๑๓ 

ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสมัพันธ/ เปรียบเทียบผลลัพธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร )PLOs( 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ   

 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ   
ระดับ ๒- ปริญญาตรี ระดับ ๔- ปริญญาโท ระดับ ๖- ปรญิญาเอก   

๑๑๖ 

ภาคผนวก ๔ ๔.๑   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ/การเรียนรู� 
ระดับหลักสตูรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping) 

๑๑๙ 

ภาคผนวก ๕ รายละเอียดอาจารย/ผู�รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารย/ประจํา  
และอาจารย/พิเศษ 

๑๒๗ 

ภาคผนวก ๖ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี พ .ศ . ๒๕๕๒ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ . ๒๕๕๖ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๓) พ .ศ . ๒๕๕๘ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๔) พ .ศ . ๒๕๕๘ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๕) พ .ศ . ๒๕๕๙ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา
ตรี (ฉบับท่ี ๖) พ .ศ . ๒๕๖๐ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญา

๑๔๑ 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒ 
 

ตรี (ฉบับท่ี ๗) พ .ศ . ๒๕๖๐ 
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข�อบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวข�องทางด�านการศึกษา 

ข�อบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวกับการศึกษาของสLวนงาน 
 

ภาคผนวก ๗ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรและคณะกรรมการ หรือผู�รับผดิชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของสLวนงาน 

๑๗๑ 

ภาคผนวก ๘ เอกสารเก่ียวกับความรLวมมือกับหนLวยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ไมL
มี) 

๑๗๕ 

ภาคผนวก ๙  เอกสารเข�ารLวมประชุม สกอ 30 มถุินายน 2561  

 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง 

 
หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 

ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ 
 

หมวดที ่๑.  ขBอมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและช่ือหลักสูตร  
    ภาษาไทย     :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง 
   ภาษาอังกฤษ   :     Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :      วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง) 
                 ชื่อยLอ   :    วท.บ. (เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :      Bachelor of Sciences (SMART Farmer) 
                 ชื่อยLอ   :    B.Sc. (SMART Farmer) 
๓.   วิชาเอก  
      ไมLมี 

๔.   จํานวนหน8วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร         ไมLน�อยกวLา ๑๒๙ หนLวยกิต 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รูปแบบ  เปnนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปo) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๘ และเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) 

 ๕.๒   ประเภทของหลักสูตร    หลักสูตรทางวิชาการ แบบบูรณาการเน�นการลงมือปฏิบัติของผู�เรียนเพ่ือจบไป
ประกอบอาชีพด�านการเกษตร 

๕.๓   ภาษาท่ีใชB   
     การจัดการเรียนการสอนเปnนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     เอกสารประกอบการสอนและตําราเปnนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๕.๔   การรับเขBาศึกษา  
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตLางชาติท่ีสามารถใช�ภาษาไทยได�เปnนอยLางดี  

    ดําเนินการคัดเลือกตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ท้ังหมด ๕ รอบ 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔ 
 

๕.๕   ความร8วมมือกับสถาบันอ่ืน  
    เปnนหลักสูตรของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง แตL
ประสานงานกับหนLวยงานอ่ืนในเรื่องความรู�พิเศษเฉพาะด�าน และการประสานความรLวมมือระหวLางอาจารย/ผู�สอนใน
บางรายวิชา กับหนLวยงานตLาง ๆ ได�แกL 

 ๑) สLวนงานภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑) คณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) คณะสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) คณะสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒) สLวนงานภายนอก  
   ๑  (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
   ๒  (มูลนิธิสรรพสิ่ง 
   ๓  (บริษัทเดรี่โฮม 
   ๔  (บริษัทออริจิไรซ/ 
   ๕   (ฟาร/มโชคชัย  

๖) ภาควิชาพืชศาสตร/และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร/ มหาวิทยาลัยขอนแกLน 
๗) ภาควิชาพืชไรLนา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ วิทยาเขตกําแพงแสน 
๘) ศูนย/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ วิทยาเขตกําแพงแสน จ .นครปฐม  
๙) เครือขLายหอการค�าจังหวัดนครสวรรค/ 
๑๐) เครือขLายหอการค�าจังหวัดอุทัยธานี 
๑๑) สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค/ 
๑๒) สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 
๑๓) สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี 
๑๔) สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 
๑๕) สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ/ 
๑๖) เครือขLายข�าวอินทรีย/ภาคเหนือตอนลLาง 
๑๗) เครือขLายผู�ประกอบการจากโครงการพัฒนาผู�ประกอบการใหมL Start Up ๒๕๖๐  
๑๘) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ/การเกษตร  

 

๕.๖   การใหBปริญญาแก8ผูBสําเร็จการศึกษา    
     ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เปnนหลักสูตรใหมL พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๕ 
 

 ๖.๒ เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปoการศึกษา ๒๕๖๑ เปnนต�นไป  
 ๖.๓ คณะกรรมการนโยบายประจําโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณา
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๔ คณะกรรมการนโยบายประจําโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณา
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๕ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักการของหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๕๑๐/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๖.๖ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับสLวนงาน พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้ง
ท่ี ๑ วันท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
 ๖.๗ ท่ีประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรอง
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันท่ี  ๑ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๑  
 ๖.๘ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งท่ี  วันท่ี   
 ๖.๙ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี   วันท่ี    
 
๗.   ความพรBอมในการเผยแพร8หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 - หลักสูตรมีความพร�อมในการเผยแพรLวLาเปnนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ ภายในปoการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากการเป}ดสอนแล�ว ๔ ปo) 
 - หลักสูตรมีความพร�อมขอรับการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ/คุณภาพของ AUN-QA 
ในปoการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากการเป}ดสอนแล�ว ๔ ปo) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๘.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดBหลังสําเร็จการศึกษา 

๑) เปnนผู�ประกอบการอิสระด�านการเกษตรโดยสามารถผลิต แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคLาสินค�า และจําหนLายสินค�า
ได�ด�วยตนเอง 

๒) นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน เชLน กรมวิชาการเกษตร และกรมสLงเสริมการเกษตร 
เปnนต�น 

๓) เจ�าหน�าท่ีสLงเสริมการการเกษตรในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน 
๔) พนักงานสLงเสริมการขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสิ่งแวดล�อม 
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๙.  ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ 
ปW ของอาจารย�ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 
*ผลงานทางวิชาการ 

ล8าสุดในรอบ ๕ ปW 
๑ นางสาวศศิมา  วรหาญ๑ 

๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx 
อาจารย/ วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, 

พ .ศ.  ๒๕๕๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ.ศ. ๒๕๔๖ 

Woraharn S., Lailerd N., 
Sivamaruthi B. S., 
Wangcharoen W., 
Sirisattha S., Peerajan S., 
and Chaiyasut C.  
“Evaluation of factors that 
influence the L-glutamic 

acid and γ-aminobutyric 
acid production during 
Hericium erinaceus 
fermentation by lactic 
acid bacteria”, Cyta-
journal of food. 2015; 
14)1(: 47–54. 

๒ นายสมสุข  พวงดี 
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (สตัวศาสตร/) สาขา Animal Genetic 
and Breeding 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)  
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เค้ียวเอ้ือง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสตัวศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

Puangdee S., Duangjinda 
M., Boonkum W., Buaban 
S., and Katawatin S. 
“Effect of milk fat to 
protein ratio on genetic 
variance for milk yield in 
Thai Tropical Holstein 
cattle”, Canadian Journal 
of Animal Science. 2016; 
96(3): 410-415. 

๓ นางสาวป�ณฑารีย/  แต�ประยูร 
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx 

อาจารย/ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ .ศ . ๒๕๕๘ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐ 

Taeprayoon P., Tanya P., 
Kang Y. J., Limsrivilai A., 
Lee S.-H. and Srinives P.  
“Genome-wide SSR 
marker development in oil 
palm by Illuminar HiSeq 
for parental selection”,  
Plant Genet. Resour. C. 
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2015; 1-4. 
 

๔ นายป}ยะเทพ  อาวะกุล๒ 
๑-๑๗๙๙-๐๐๐๒x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (เกษตรศาสตร/)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ .ศ.  ๒๕๕๙ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

Avakul P. and Jutagate T. 
“Effects of water 
temperature on 
embryonic development, 
hatching success and 
survival of larvae of 
siamese mud crap 
Henicorhynchs siamensis 
(Sauvage 1881)”, Asian 
Fisheries Science. 2015; 
28: 143-153. 

๕ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล 
 

อาจารย/ ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

Saengkul C., Pakkong P., 
Pachana K. and Sawang 
wong, P. “137Cs 
adsorption and desorption 
on marine sediments from 
the upper gulf of 
Thailand”, Advanced 
Materials Research. 2013; 
770: 339-342. 

 
หมายเหตุ  :    

         ๑ ประธานหลักสตูร       
          ๒ เลขานุการหลักสูตร     

    ระบุผลงานทางวิชาการปoลLาสุด ๑ ผลงาน และระบุรายละเอียดผลงานภายใน ๕ ปoอ่ืน ๆ  ในภาคผนวก 
 
๑๐.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ชั้นปoท่ี ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 ชั้นปoท่ี ๒-๔ ณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหลLงฝ�กงานภายนอก 
 
๑๑.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปeนตBองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 ๑๑.๑   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปnนศูนย/กลางการพัฒนา” ท่ีตLอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ํา และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
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เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช�ภูมิป�ญญา จึงมีความจําเปnนอยLางยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาและ/หรือหลักสูตรจะชLวย
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ดังกลLาวให�เกิดข้ึน 
  ๑๑.๑.๒ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด/ 4.0” เปnนวิสัยทัศน/เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาล “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด�วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า “โภคภัณฑ/” ไปสูLสินค�าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูLการขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค/ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสูLการเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงภาคเกษตรท่ีต�องเปลี่ยนการเกษตรแบบ
ด้ังเดิม ไปสูLการเกษตรสมัยใหมL ท่ีเน�นการบริหารจัดการ และใช�เทคโนโลยีเข�ามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ต�องมีชีวิตความเปnนอยูLท่ีดีข้ึน และเปnนเกษตรกรแบบเปnนผู�ประกอบการ (Entrepreneur) (เกษตร ๔.๐) ดังนั้น จึงมี
ความจําเปnนอยLางยิ่งท่ีหลักสูตรจะต�องผลิตบัณฑิตให�จบไปเปnนเกษตรกรแบบเปnนผู�ประกอบการ (Entrepreneur) 
(เกษตร ๔.๐) ภายใต�กรอบแนวคิด “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ผลิตได� ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
  ๑๑.๑.๓ ประเทศไทยมีพ้ืนฐานทางเกษตรกรรม เปnนแหลLงผลิตอาหารของคนท้ังประเทศและของโลก 
แตLถูกจัดอยูLในกลุLมประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง เนื่องจากการเกษตรของไทยสLวนใหญLอยูLในภาคผลิต ไมLมีการเพ่ิมมูลคLา
ให�กับสินค�าเกษตร ไมLมีชLองทางการตลาด ไมLสามารถจําหนLายสินค�าได�โดยตรงจนถึงมือผู�บริโภค  
  ๑๑.๑.๔ การแขLงขันสินค�าเกษตรและการกีดกันทางการค�าสLงผลกระทบตLอภาคการเกษตรและ
เกษตรกรโดยตรง 
  ๑๑.๑.๕ จํานวนประชากรโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน และกําลังเข�าสูLสังคมผู�สูงอายุ 
(Aging Society) และกระแสคนรักสุขภาพท่ีหันมาบริโภคอาหารปลอดภัยมากข้ึน 
 

๑๑.๒   สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ๑๑.๒.๑ แรงงานภาคเกษตรสLวนใหญLเปnนผู�สูงวัยและมีภาระหนี้สิน สLวนใหญLทําเกษตรแบบด้ังเดิม ไมL
ใช�เทคโนโลยี อีกท้ังคนรุLนใหมLทีมีพLอแมLอยูLในภาคเกษตรไมLสนในอาชีพเกษตรเนื่องจากเห็นวLาเปnนอาชีพท่ีเหนื่อยต�องใช�
ความอดทนสูงและผลตอบแทนไมLคุ�มคLาเหนื่อยจึงเกิดทัศคติเชิงลบตLออาชีพเกษตรกรรม 
  ๑๑.๒.๒ ป�จจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของสังคมโลกมีเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงข้ัน
กLอให�เกิดภัยพิบัติอยLางรุนแรง อีกท้ังความจําเปnนในการใช�พลังงานอยLางประหยัดคุ�มคLาทําให�สังคมให� ความสําคัญตLอ
การอนุรักษ/ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม สLงผลให�กระบวนการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  ๑๑.๒.๓ ประเทศไทยเข�าสูLภาวะสังคมผู�สูงวัย และกระแสคนรักสุขภาพ ท่ีเน�นบริโภคอาหารปลอดภัย
และอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึนในป�จจุบัน สLงผลโดยตรงตLออาชีพเกษตรกรรมท่ีเน�นผลิตอาหาร 
  ๑๑.๒.๔ ความต่ืนตัวด�านความปลอดภัยทางอาหารและการรักษาสุขภาพ มีผลตLอการกําหนดและการ
กํากับดูแล กฎหมายอาหาร และกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/อาหาร 
  ๑๑.๒.๕ กระแสสังคมและการพัฒนาชนบทท่ีเน�นให�ชุมชนมีการรวมกลุLมและมีสLวนรLวมในการบริหาร
จัดการป�ญหาตLาง ๆ โดยใช�องค/ความรู�หรือภูมิป�ญญาท�องถ่ินผนวกเข�ากับองค/ความรู�ท่ีได�จากการคิดค�นวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและลดความขัดแย�งระหวLางสังคมในระดับท่ีแตกตLางกัน 
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  ๑๑.๒.๖ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) และการเปnน “ผู�ประกอบการเพ่ือสังคม” (Social 
Entrepreneur) มีแนวคิดการเปnนองค/กรท่ีมุLงแสวงหาผลกําไร แตLเปnนกําไรท่ีวัดกันจากหลายดัชนี เชLน เม็ดเงิน 
คุณภาพชีวิต ระบบหรือโครงสร�างสังคมท่ีดีข้ึน ฯลฯ และยังเปnนกําไรท่ีไมLใชLเฉพาะผู�ถือหุ�นหรือเจ�าของคนใดคนหนึ่งได�
ประโยชน/แตLเพียงฝ�ายเดียว หากแตLเปnนกําไรของผู�มีสLวนได�สLวนเสีย (Stakeholder) ท้ังหมด ซ่ึงได�แกL ผู�บริโภค บริษัท 
คนงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยมีหัวใจสําคัญคือเม่ือการดําเนินธุรกิจมีกําไร บริษัทและชุมชนก็จะสามารถ
พ่ึงพาตนเองได� ไมLต�องรอความชLวยเหลือจากรัฐบาลหรือหวังพ่ึงแตLเงินบริจาคเพียงอยLางเดียว ทําให�ความเปnนอยูLของ
ผู�ด�อยโอกาสในชุมชนได�รับการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
  ๑๑.๒.๗ การจัดการศึกษาท่ีเปnน Outcome Based Education (OBE) ซ่ึงหมายถึง การศึกษาท่ีเน�น  
ผลลัพธ/เปnนฐานและเน�นความเชื่อมโยงกลยุทธ/การสอน การวัด และประเมินผลเปnนกลไกสําคัญท่ีผลักดันให�บรรลุผล
ลัพธ/การเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (expected learning outcomes) ท่ีเห็นได�ชัดในตัวหลักสูตรท่ีตอบสนองความต�องการของ
สังคม ผู�เรียน และสามารถแขLงขันได�อยLางแท�จริง  
  ๑๑.๒.๘ การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปnนสําคัญ เน�นการลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือให�เกิดทักษะในทุกๆ ด�านท่ีจําเปnนตLอการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปnนผู�มีความสามารถในการสื่อสาร ทํางาน
รLวมกับผู�อ่ืนได� มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตLอสังคม 
 
๑๒.   ผลกระทบจาก ขBอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขBองกับพันธกิจของสถาบัน 

  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑๒.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ/ทางเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�เปnนท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
  ๑๒.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรให�เปnนท่ียอมรับของหนLวยงานท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
  ๑๒.๑.๓ พัฒนาหลักสูตรโดยการสร�างผู�ประกอบการอิสระด�านการเกษตรให�มีแนวคิดการทํา“ธุรกิจ
เพ่ือสังคม” (Social Enterprise) และการเปnน “ผู�ประกอบการเพ่ือสังคม” (Social Entrepreneur)  
  ๑๒.๑.๔ พัฒนาหลักสูตรโดยฯ มุLงเน�นให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตLอผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของผู� เรียน บัณฑิตมีความรู�ความเข�าใจและสามารถประยุกต/ในสถานการณ/จริงได� มี
กระบวนการคิดวิเคราะห/ มีคุณธรรมจริยธรรมในสาขาอาชีพ สามารถสื่อสารและทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได� 
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๑๐ 
 

๑๒.๒  ความเก่ียวขBองกับพันธกิจของสถาบัน 
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดต้ังข้ึนโดยมีวิสัยทัศน/ คือ เพ่ือเปnนสถาบันปฏิรูป
การศึกษาชั้นนําบูรณาการสูLการพัฒนาสังคมในภูมิภาค โดยมีพันธกิจหลักเพ่ือสร�างคุณประโยชน/ ๓ ด�าน คือ ๑. ด�าน
การแพทย/-สาธารณสุข ๒. ด�านวิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม-ฐานทรัพยากร และ ๓. ด�านวิทยาศาสตร/การเกษตร-ความ
ม่ันคงทางอาหาร  มุLงเน�นภูมิภาคเหนือลLางกลางบนครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗ จังหวัด ได�แกL นครสวรรค/ อุทัยธานี ชัยนาท 
กําแพงเพชร ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ/ ซ่ึงมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปnนหลัก ดังนั้น หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่องจึงถูกสร�างข้ึนเพ่ือให�ตอบสนองตLอนโยบายของประเทศเพ่ือสLงเสริมการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการสําคัญ 
คือ ๑) น�อมนําและประยุกต/ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๒) คนเปnนศูนย/กลางของการพัฒนาอยLางมีสLวน
รLวม นอกจากนี้ยังตอบสนองประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และสอดคล�องกับยุทธศาสตร/ท้ัง ๔ ด�านของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยLางยิ่ ง ยุทธศาสตร/ ๒ Excellence in outcome-based education for globally- 
competent graduates และยุทธศาสตร/  ๓  Excellence in professional services and social engagement 
ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มุLงเน�นให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตLอผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) โดยเน�นการ
พัฒนาศักยภาพผู�เรียนและมุLงสร�างบัณฑิต/กําลังคนของประเทศ ท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักด์ิศรีแหLง
วิชาชีพเกษตรกรรม มีจิตสํานึก รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดล�อม และคํานึงถึง “เกษตรปลอดภัย” พร�อมจบออกไปเพ่ือ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนและสามารถพ่ึงพาตนเองได�โดยการน�อมนําและประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตจะมีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ 
มนุษยศาสตร/ และสังคมศาสตร/ รวมถึงองค/ความรู�ด�านการจัดการและการตลาด เพ่ือให�สามารถบรรลุเป�าหมายของ
หลักสูตรได�คือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART farmer) ผลิตได� ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”  
 
๑๓.  ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปgดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
  ๑๓.๑.๑ คณะศิลปศาสตร/ คณะสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป}ดทําการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในชั้นปoท่ี ๑ จํานวน ๗ 
รายวิชา (๑๘ หนLวยกิต) 
  ๑๓.๑.๒ คณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในชั้นปoท่ี ๑ เป}ดทําการสอน
รายวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ในชั้นปoท่ี ๑ จํานวน ๔ รายวิชา (๑๐ หนLวยกิต) 
 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปgดสอนใหBนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียน 
  สําหรับรายวิชาบางวิชาท้ังหมวดศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรได�เป}ดสอนสําหรับ 
นักศึกษาปริญญาตรีของหลักสูตรอ่ืน  โดยใช�รหัสวิชาเรียนของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ (NWNWxxx) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงอาจารย/ผู�สอนมีการปรับเนื้อหาให�สอดคล�องความต�องการของนักศึกษาแตLละหลักสูตร  
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๑๑ 
 

 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
  ๑๓.๓.๑ แตLงต้ังอาจารย/ผู�รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือทําหน�าท่ีประสานงานกับหนLวยงานท่ีเก่ียวข�องท้ัง
ภาควิชาของคณะ และระหวLางคณะหรือหนLวยงานอ่ืนท่ีรLวมกันจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในการพิจารณา
ข�อกําหนด จุดมุLงหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล 
  ๑๓.๓.๒ ขอความรLวมมืออาจารย/ในสังกัดและผู�เชี่ยวชาญรับเชิญในเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู� 
ให�มีความสอดคล�องกับจุดมุLงหมายรายวิชา และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ 
  ๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชากLอนและหลังการสอน รวมท้ังการตัดเกรด
ของนักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา และของหลักสูตร 
  ๑๓.๓.๔ มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ / หรือ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร โครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับการะบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให�
เปnนไปตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตร 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒ 
 

หมวดที ่๒.   ขBอมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 

๑.    ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร     
       ๑.๑  ปรชัญา ความสําคัญของหลักสูตร 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ถูกสร�างข้ึนเพ่ือให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการสําคัญ คือ 
1) น�อมนําและประยุกต/ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) คนเปnนศูนย/กลางของการพัฒนาอยLางมีสLวน
รLวม นอกจากนี้ยังตอบสนองตLอ “ไทยแลนด/ 4.0” “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วย
นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค/” รวมถึงภาคการเกษตรท่ีต�องเปลี่ยนการเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสูLการเกษตร
สมัยใหมL (เกษตร 4.0) ท่ีเน�นการบริหารจัดการ และใช�เทคโนโลยีเข�ามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกรต�อง
มีฐานะความเปnนอยูLท่ีดีข้ึนและเปnนเกษตรกรแบบท่ีเปnนผู�ประกอบการ (Entrepreneur) และยังสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร/ท้ัง 4 ด�านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยLางยิ่ง ยุทธศาสตร/ 2 Excellence in outcome-based 
education for globally- competent graduates และยุทธศาสตร/ 3 Excellence in professional services 
and social engagement ท้ังนี้ หลักสูตรฯ มุLงเน�นให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตLอผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) และเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายของหลักสูตรคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) 
ผลิตได�-ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
 

       ๑.๒  วัตถุประสงค/ของหลักสูตร  
         ๑.๒.๑  วัตถุประสงค/ของหลักสูตร (Program Objectives)  

เปiาหมาย / Goals 
มุLงสร�างบัณฑิต/กําลังคนของประเทศ ท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักด์ิศรีแหLงวิชาชีพ
เกษตรกรรม มีจิตสํานึก รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดล�อม คํานึงถึง “เกษตรปลอดภัย” เพ่ือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได�โดยการน�อมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใช�ในการ
ดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ภายใต�แนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” และ
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค� / Objectives  
โดยจัดการศึกษาเพ่ือให�บัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังนี้ 
๑) เปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลาย

ทางชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ/ระหวLางพ้ืนท่ี ชุมชน และฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต�การ
จัดการและการใช�ประโยชน/อยLางชาญฉลาดและยั่งยืน  

๒) เปnนผู�รู�รอบ มีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร การบริหาร
จัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอยLางเพียงพอและมีดุลยภาพพร�อมท่ีจะนําไปใช�ในการประกอบ
สัมมาชีพได� 
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๓) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจตLออาชีพเกษตรกรรม และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) 

๔) น�อมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพได�อยLางเหมาะสม 
 
     ๑.๒.๒  ผลลัพธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)   

     ๑)  PLO1  ประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเปiาหมายโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
  1.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการ
จัดการ ปรับปรุง แก�ป�ญหาพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
  1.2 ประยุกต/ความรู�การบริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
  1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมข�อมูลเพ่ือประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย โดยใช�เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 
  1.4 วิเคราะห/ข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบริบทพ้ืนท่ีเกษตร
เป�าหมาย 
     ๒)  PLO2  วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
  2.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรใน
การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร 
  2.2 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร 
  2.3 น�อมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร 
  2.4 วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยข�อมูลท่ีรวบรวมได�และวิเคราะห/
ข�อมูลด�วยตนเอง 
  2.5 วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรได� เหมาะสมกับ
สถานการณ//บริบท 
     ๓)  PLO3  ผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัยไดBตามแผนการผลิต 
  3.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ข�อมูลท่ีได�จากการ
วางแผนเพ่ือผลิตและแก�ป�ญหาการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตรปลอดภัยท่ีเปnนมิตรตLอ
สังคมและสิ่งแวดล�อม 
  3.2 น�อมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร   
  3.3 เลือกและใช�ป�จจัยการผลิตได�อยLางเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร  
  3.4 เลือกและใช�กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน 
และความปลอดภัยตามมาตรฐานใดมารตรฐานหนึ่ง ได�แกL  GAP PGS Organic IFOAM และ/หรือ อ่ืนๆ
  3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงาน
ด�านการเกษตร และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได�       
๔)  PLO4  วางแผนการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักการเปeน

ผูBประกอบการสังคม (Social entrepreneur) 
                      4.1 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและแก�ป�ญหา
การขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตรปลอดภัย 

4.2 ใช�เทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายได�อยLางเหมาะสม 
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4.3 ขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อมอยLางมีธรรมาภิบาล 
 
๕) PLO5  ส่ือสารและนําเสนอขBอมูลวิชาการดBานการเกษตรและผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร กับ

นักวิชาการเกษตร กลุ8มเกษตรกร ผูBบริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย และบุคคล
ท่ัวไปไดBอย8างเหมาะสม 

5.1 สื่อสารและนําเสนอผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรได�ตรงกลุLมเป�าหมายโดยใช�ข�อมูลท่ีเปnนจริง 
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผู�บริโภคและบุคคลท่ัวไปในสถานการณ/ท่ี

แตกตLางกันได�อยLางเหมาะสม 
5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 
5.4 รู�เทLาทันและใช�สื่อออนไลน/อยLางมีวิจารณญาณ 

 
       ๖)  PLO6  แสดงออกคุณลักษณะของเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง (SMART Farmer Characters) 
และทํางานร8วมกับผูBอ่ืนไดB 

6.1 แสดงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
สถานการณ/ตLางๆ 

6.2 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 
6.3 สร�างและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 
6.4 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 

 
๒.    แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 

๑. พัฒนาหลักสูตรให�มีมาตรฐาน
ไมLต่ํากวLาท่ี สกอ. กําหนด และให�
สอดคล�องกับเกณฑ/มาตรฐาน 
AUN-QA 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีการเปรียบเทียบ
หลักสูตร 

๒. เชิญผู�เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ และเอกชน 
มามีสLวนรLวมในการพัฒนาหลักสูตร  

๓. นําข�อมูลจากผู�มีสLวนได�สLวนเสียมาใช�ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

๔. ประสานความรLวมมือกับสถาน 
ประกอบการ/ฟาร/ม ในการจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนในการฝ�ก
ประสบการณ/ วิชาชีพและการฝ�กงาน  

๕. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยLาง
ตLอเนื่อง 

๑. หลักสูตรได�รับการรับรองจาก 
สกอ. 

๒. หลักสูตร (มคอ.๒) สอดคล�องกับ
มาตรฐาน AUN-QA  
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๒. พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรให� 
สอดคล�องกับความต�องการและ
เปnนท่ียอมรับของหนLวยงานท้ัง
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน 

๑. เชิญผู�เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ และเอกชน 
มามีสLวนรLวมในการพัฒนาหลักสูตร  

๒. นําข�อมูลจากผู�มีสLวนได�สLวนเสียมาใช�ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

๓. ประสานความรLวมมือกับสถาน 
ประกอบการ/ฟาร/ม ในการจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนในการฝ�ก
ประสบการณ/ วิชาชีพและการฝ�กงาน  

๔. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยLาง
ตLอเนื่อง 

๑. รายงานผลการประเมิน ความพึง
พอใจของผู�ใช�บัณฑิต 

๒. ผู�ใช�บัณฑิตมีความพึง พอใจใน
ด�านทักษะ ความรู� ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี  

๓. รายงาน / เอกสารการประชุม 
๔. รายงานผลการฝ�กงาน ในรายวิชา

ฝ�กงาน  
๕. นักศึกษาผLานเกณฑ/อยLางน�อยร�อย

ละ ๙๐ ผLานการฝ�กปฏิบัติ
ประสบการณ/ และการฝ�กงาน 

๓. การพัฒนานักศึกษา 
 
 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมจากหลักสูตรให�
สอดคล�อง MU Graduate 
Attributes คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค/ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน/ของ
มหาวิทยาลัย 

๒. มีกิจกรรม และ/หรือ co-curriculum 
และ socially contributing ท่ี
สLงเสริมให�นักศึกษามีความเปnนผู�นํา
และผู�รLวมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ/ 

๓. มีกิจกรรม และ/หรือ co-curriculum 
และ socially contributing ท่ี
สLงเสริมให�นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑. จํานวนกิจกรรม และ/หรือ co-
curriculum และ socially 
contributing ท่ีสLงเสริมให�
นักศึกษามีความเปnนผู�นําและ
ผู�รLวมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ/ 

๒. จํานวนกิจกรรม และ/หรือ co-
curriculum และ socially 
contributing ท่ีสLงเสริมให�
นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. เน�นการลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) โดยใช� 
Project / Problem based 
learning (PBL) 

๑. มีรายวิชาท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติการ 
๒. มีรายวิชาฝ�กงาน 
๓. การเรียนแบบบูรณาการผLานโครงการ 

(Project) และ มี รายวิ ช าป ริญ ญ า
นิพนธ/ 

๑. จํ า น ว น ร า ย วิ ช า ท่ี มี ชั่ ว โ ม ง
ปฏิบัติการมากกวLาร�อยละ ๕๐ 

๒. มีรายวิชาฝ�กงานในชLวงป}ดภาคฤดู
ร�อนจํานวน ๒ ครั้ง 

๓. มีรายวิชาปริญญานิพนธ/  

 
หมวดที ่๓.    



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖ 
 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรBางของหลักสูตร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบบการศึกษาแบบหนLวยกิต ทวิภาค 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน  
   มีการฝ�กงานในภาคฤดูร�อน แตLลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติหลังจากฝ�กงานเสร็จแล�ว 

      ๑.๓  การเทียบเคียงหนLวยกิตในระบบทวิภาค ………….……………………… 
   ไมLมี 

 
๒.  การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑   วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 ๒.๑.๑ ระบบทวิภาค 
  ภาคการศึกษาต�น สิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย มกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร�อน พฤษภาคม – กรกฎาคม (รายวิชาฝ�กงาน) 
 ๒.๑.๒ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ 
 ๒.๑.๓ งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร/-อาทิตย/และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล เว�นแตLมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร/-อาทิตย/ ตามความจําเปnนในแตLละรายวิชา 
และได�รับการอนุญาตให�มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเปnนครั้งคราวจากสLวนงาน/คณะ 

๒.๒   คุณสมบัติของผูBเขBาศึกษา  
 กลุLมท่ี ๑ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 กลุLมท่ี ๒ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 กลุLมท่ี ๓* เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 กลุLมท่ี ๔* เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทLา * 
 กลุLมท่ี ๕* เปnนผู�ท่ีประกอบอาชีพด�านการเกษตรและมีผลงานเชิงประจักษ/* 
หมายเหตุ*  
สําหรับกลุLมท่ี ๓ ๔ และ ๕ มีการแตLงต้ังคณะกรรมการเปnนผู�พิจารณา  
 

๒.๓   ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา   
 - ป�ญหาการปรับตัวของนักศึกษา ได�แกL การใช�ชีวิตความเปnนอยูLรLวมกับเพ่ือนใหมL และสังคมใหมL 
 - ป�ญหาและข�อจํากัดในการเรียน ได�แกL ความรู�พ้ืนฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห/ และการแก�ป�ญหาของ
นักศึกษาไมLเพียงพอ และ/หรือไมLเทLากัน 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗ 
 

 - ป�ญหาความรู�ด�านภาษาตLางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมLเพียงพอ 
 - ป�ญหาของผู�ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย/ 

๒.๔   กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแกBไขปwญหา / ขBอจํากัดของนักศึกษาในขBอ ๒.๓ 
 

ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา กลยุทธ�ในการดําเนินการแกBไขปwญหา 
๑. ป�ญหาการปรับตัวของผู�เรียน ได�แกL การ
ใช�ชีวิตความเปnนอยูLรLวมกับเพ่ือนใหมL และ
สังคมใหมL การจัดสรรเวลา  

๑. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป�าหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบLงเวลา 
๒. จัดให�นักศึกษาได�เข�ารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใช�
ชีวิตอยูLรLวมกับผู�อ่ืนในมหาวิทยาลัย ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
เพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษา 
๓. จัดให�มีระบบอาจารย/ท่ีปรึกษาเพ่ือทําหน�าท่ีสอดสLองดูแล ตักเตือน 
ให�คําปรึกษาแกLนักศึกษา 
๔. มีคณะกรรมการฝ�ายกิจการนักศึกษาให�ความชLวยเหลือแกLอาจารย/ท่ี
ปรึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบ
ระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผู�ปกครอง เปnนต�น 
๕. มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวการเรียน 
๖. มีกิจกรรมพ่ีชLวยน�อง โดยรุLนพ่ีคอยให�ความชLวยเหลือและคอยให�
คําแนะนําแกLรุLนน�องในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

๒. ป�ญหาและข�อกําจัดในการเรียน ได�แกL 
ความรู�พ้ืนฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห/ และ
การแก�ป�ญหาของนักศึกษาไมLเพียงพอ และ/
หรือไมLเทLากัน 
 

๑. กําหนดให�มีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาท่ีสอบผLานเกณฑ/การ
ประเมินความรู�และความสามารถพ้ืนฐาน  
๒. จัดให�มีการเตรียมและปรับความรู�พ้ืนฐานของนักเรียนกLอนเข�าศึกษา 
และ/หรือระหวLางการศึกษา ตามความเหมาะสม  
๓. จัดให�มีการปฐมนิเทศ และสร�างความเข�าใจถึงปรัชญาและ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรให�นักศึกษาใหมLและผู�ปกครอง 
๕. จัดให�มีอาจารย/ท่ีปรึกษาให�คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ 
และอ่ืนๆ เปnนประจํา 
๖. จัดทําระบบการค�นคว�าด�วยตัวเองผLานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ (e-
learning)  
๗. มีกิจกรรมพ่ีชLวยน�อง โดยรุLนพ่ีคอยให�ความชLวยเหลือและคอยให�
คําแนะนําแกLรุLนน�องในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๘ 
 

ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา กลยุทธ�ในการดําเนินการแกBไขปwญหา 
๓. ความรู�ด�านภาษาตLางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไมLเพียงพอ 

๑. จัดให�มีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา รวมถึงใช�สื่อการ
สอนภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร 
๒. เชิญอาจารย/พิเศษชาวตLางชาติรLวมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
๓. จัดให�มีอาจารย/ท่ีปรึกษาให�คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ 
และอ่ืนๆ เปnนประจํา 
๔. จัดทําระบบการค�นคว�าด�วยตัวเองผLานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ (e-
learning)  
๕. มีกิจกรรมพ่ีชLวยน�อง โดยรุLนพ่ีคอยให�ความชLวยเหลือและคอยให�
คําแนะนําแกLรุLนน�องในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

๔. ผู�ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย/ ๑. ทุน กยศ.  
๒. ทุนอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๙ 
 

๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผูBสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปW  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต8ละปWการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปoท่ี ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชั้นปoท่ี ๒   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชั้นปoท่ี ๓     ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ชั้นปoท่ี ๔       ๔๐ ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา       ๑๖๐ ๑๖๐ 

 
๒.๖    งบประมาณตามแผน 

 ดBานการลงทุน       
      ๒.๖.๑   ความคุBมทุน /ความคุBมค8า  

 รายรับตLอคน/ตลอดหลักสูตร  ๗๔,๗๕๐.๐๐  บาท   
 คLาใช�จLายตLอคน/ตลอดหลักสูตร   ๓๗๔,๓๗๕.๐๐ บาท 
 จํานวนนักศึกษาน�อยสุดท่ีคุ�มทุน จํานวน ๒๐๐  คน      
 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวLาจะรับ จํานวน ๔๐  คน      

                    หลักสูตรท่ีไม8คุBมทุนแต8เกิดความคุBมค8า   
 ประเทศไทยเปnนประเทศเกษตรกรรมท่ีสามารถผลิตอาหารได�พอเพียงกับประชากรภายในประเทศ และยังสามารถ
สLงออกไปจําหนLายยังตLางประเทศได� ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญตLอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะ
กLอให�เกิดรายได�แล�ว คนสLวนใหญLของประเทศยังมีอาชีพทําการเกษตร แตLเพราะเหตุใดผู�คนในภาคเกษตรโดยเฉพาะ
อยLางยิ่ง เกษตรกรรายยLอย จึงชLวยตนเองไมLได�และอLอนแอ ท้ังนี้ จากการสํารวจข�อมูลและได�พูดคุยกับกลุLมผู�มีสLวนได�
สLวนเสีย ได�แกL เกษตรกรกลุLมตัวอยLาง ผู�บริโภค และบุคคลท่ัวไป พบวLา  

๑. มีทัศนคติเชิงลบตLออาชีพเกษตรกรรม เชLน เหนื่อย งานหนัก ยากจน เปnนหนี้ ไมLมีเกียรติ 
๒. ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และสLวนใหญLเปnนผู�สูงวัย 
๓. เกษตรกรขาดความรู� ความเข�าใจทางวิทยาศาสตร/และเกษตรศาสตร/ จึงทําการเกษตรตามยถากรรม ทําตามท่ี

ตนเองเคยทํา 
๔. เกษตรกรขาดทักษะด�านการบริหารจัดการ การตลาดและการจําหนLาย 
๕. เกษตรกรผลิตได� (ปลอดภัยหรือมีมาตรฐานหรือไมL ไมLรู�และ/หรือไมLสนใจ)  แตLขายไมLเปnน ไมLรู�ชLองทา

การตลาดและการจําหนLาย เพ่ิมมูลคLาไมLได� 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒๐ 
 

๖. สุขภาพเสื่อมโทรมจากการใช�สารเคมี 
๗. ผู�บริโภคต�องการอาหารปลอดภัย และ/หรือ มีมาตรฐาน 

 ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีเป�าหมายเพ่ือสร�างบัณฑิตและพัฒนากําลังคนของประเทศให�จบออกไปเปnน “เกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ท่ีสามารถ ผลิตได�-ขายเปnน” เปnนเกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีมุLงเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�แบบ
บูรณาการหลายศาสตร/ ไมLเพียงประสานและเชื่อมโยงองค/ความรู�ทางวิทยาศาสตร/และเกษตรศาสตร/เทLานั้น แตLผู�เรียน
จะต�องมีความรู�ในเรื่องของการบริหารจัดการผลผลิตครบวงจร ต้ังแตLเริ่มต�นการผลิต สํารวจตลาด ไปจนกระท่ังการ
จําหนLาย โดยอยูLบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปnนต�นทุนทางทรัพยากรในท�องถ่ินท่ีตนเองมีอยูL ดังนั้น 
เม่ือบัณฑิต/ผู�เรียนจบการศึกษาจะมีความพร�อมสามารถจบออกไปเปnน SMART Farmer และสามารถพ่ึงพาตนเองได� 
ภายใต�คําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB-ขายเปeน ปลอดภัย ย่ังยืน” พร�อมน�อมนําและประยุกต/ใช�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพได�อยLางเหมาะสม สร�างความเข�มแข็งให�ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน นําสูLการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรของประเทศ 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒๑ 
 

  ๒.๖.๒   การคิดงบประมาณค8าใชBจ8ายในการผลิตบัณฑิต  )บาท/ตLอปoการศึกษา(  

             ๑)  ประมาณการคLาใช�จLายในการผลิตบัณฑิต 

ลําดับ รายจ8าย 2561 2562 2563 2564 รวม 

1 
เงินเดือนอาจารย/ประจําหลักสูตร (21 
คน) 

1,827,000 1,827,000 1,827,000 1,827,000 7,308,000 

2 เงินเดือนนักธุรการหลักสูตร (1 คน) 228,000 228,000 228,000 228,000 912,000 
3 เงินเดือนนักวิชาการเกษตร (1 คน) 228,000 228,000 228,000 228,000 912,000 
4 คLาตอบแทนวิทยากร 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 
5 โครงการพัฒนาอาจารย//บุคลากร 33,750 33,750 33,750 33,750 135,000 

6 
คLาห�องเรียนศาลายา และบํารุงรักษา
อาคารสถานท่ี (วิทยาเขตนครสวรรค/) 

385,000 385,000 385,000 385,000 1,540,000 

7 งบลงทุนโรงเรือนและอาคารประกอบ 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 
8 ครุภณัฑ/และอุปกรณ/ 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

9 
คLาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (ห�อง
แลป และพ้ืนท่ีการเกษตร)   

150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

10 คLาใช�จLายในการศึกษาดูงานภาคสนาม 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
11 คLาใช�จLายในการนิเทศก/นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 
12 คLาเดินทาง คLาเชLารถ คLาเช้ือเพลิง 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 
13 คLาสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
14 คLาดําเนินการใช�สอยอ่ืนๆ 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
15 คLาเสื่อมราคาครุภณัฑ/ 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

 รวม 3,743,750 3,743,750 3,743,750 3,743,750 14,975,000 

 

            ๒)  ประมาณการรายได�จากคLาธรรมเนียมการศึกษา/คLาหนLวยกิต/อ่ืนๆ (บาท/คน) 

ลําดับ รายไดB 
2561 

ชั้นปWท่ี 1 
2562 

ชั้นปWท่ี 2 
2563 

ชั้นปWท่ี 3 
2564 

ชั้นปWท่ี 4 

1 คLาธรรมเนียมแรกเข�า 1,750.00 ไมLม ี ไมLม ี ไมLม ี

2 คLาหนLวยกิต 10,400.00 10,400.00 11,200.00 5,000.00 

3 คLาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลกัสูตร (4,500/ภาคการศึกษา) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

รวม 21,150.00 19,400.00 20,200.00 14,000.00 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้นต8อนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร 74,750.00    
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๒๒ 
 

            ๓)  การวิเคราะห/คLาใช�จLายตLอหัว จุดคุ�มทุน และสLวนตLางระหวLางคLาใช�จLายในการผลิตบัณฑิต 

คLาธรรมเนียมการศึกษา และคLาหนLวยกิต 

ลําดับ รายการ จํานวน หน8วย 

1 คLาใช�จLายตลอดหลักสูตรในการผลติบัณฑิต 1 รุLน (40 คน) 14,975,000.00  บาท 

2 ประมาณการรายรับท้ังสิ้นตLอนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร 74,750.00  บาท 

3 จุดคุ�มทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอยLางน�อย  (1 / 2) 200  คน 

4 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวLาจะรับ 40  คน 

5 ประมาณการรายรับ จากจํานวนนักศึกษาในแตLละรุLน (40 คน/รุLน) (2 x 40 คน) 2,990,000.00  บาท 

6 สLวนตLางคLาใช�จLายฯ ตลอดหลักสูตร (40 คน/รุLน)  (1 – 5) 11,985,000.00  บาท 

7 สLวนตLางคLาใช�จLายฯ (บาท/รุLน/ปo)  (6 / 4 ปo) 2,996,250.00  บาท 

 
๒.๗   ระบบการศึกษา  

     แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผLานสื่อสิ่งพิมพ/เปnนหลัก 

   แบบทางไกลผLานสื่อแพรLภาพและเสียงเปnนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส/เปnนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร/เนต 

   แบบนอกชั้นเรียน (สัมผัสและปฏิบัติการ) 

   อ่ืนๆ  

 
๒.๘   การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขBามมหาวิทยาลัย (ถBามี)  

 ไมLมี 
๓. หลักสูตรและอาจารย�ผูBสอน 

๓.๑  หลักสูตร   
๓.๑.๑  จํานวนหน8วยกิต   จํานวนหนLวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมLน�อยกวLา ๑๒๙ หนLวยกิต 
๓.๑.๒  โครงสรBางหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้    
๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไม8นBอยกว8า ๓๐ หน8วยกิต 

   ๑. กลุ8มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ๑๖ หน8วยกิต 
    ๑) กลุLมวิชาสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/  ๗ หนLวยกิต 
    ๒) กลุLมวิชาภาษา    ๙ หนLวยกิต 
   ๒. กลุ8มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีหลักสูตรกําหนด   ๑๔ หน8วยกิต 
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๒๓ 
 

    ๑) กลุLมวิชาสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/  ๒ หนLวยกิต 
    ๒) กลุLมวิชาภาษา    ๘ หนLวยกิต 
    ๓) กลุLมวิชาสุขภาพและนันทนาการ  ๔ หนLวยกิต 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๓ หน8วยกิต 
   ๑. กลุ8มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    ๔๔ หน8วยกิต 
   ๒. กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ     ๔๙ หน8วยกิต 

๓)   หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖ หน8วยกิต 
 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

  รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง โครงการจัดต้ังวิทยาเขต
นครสวรรค/ ประกอบด�วยสัญลักษณ/ ๗ ตัว  ประกอบด�วยตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ แบLงเปnน ๒ สLวน 
ดังนี้  
  ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้ 
  ๑) อักษร ๒ ตัวแรก หมายถึง  เปnนอักษรยLอชื่อคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน   ได�แกL 
   มม (MU) หมายถึง  รายวิชาท่ีจัดรLวมระหวLางทุกคณะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ศศ (LA)  หมายถึง  คณะศิลปะศาสตร/ 
   วท (SC)  หมายถึง  คณะวิทยาศาสาตร/ 
   วก (SP)  หมายถึง  วิทยาลัยวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการกีฬา 

นว (NW) หมายถึง  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๒) อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง  เปnนอักษรยLอของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ท่ี
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
   นว (NW) หมายถึง  รายวิชาเลือกเสรี ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ 

กษ (SF)  หมายถึง  หลักสูตรเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง 
ภท (TH) หมายถึง  ภาควิชาภาษาไทย 
ภอ (EN)  หมายถึง  ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
วช (BI)  หมายถึง  ภาควิชาชีววิทยา 
คม (CH)  หมายถึง  ภาควิชาเคมี 
คณ (MA) หมายถึง  ภาควิชาคณิศาสตร/ 
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๒๔ 
 

ข. ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย8อของรายวิชา 
  ๑) เลขตัวแรก (หลักรBอย) หมายถึง ระดับช้ันปW ท่ีกําหนดใหBศึกษารายวิชานั้น ๆ 
   ๑ หมายถึง  ระดับชั้นปoท่ี ๑ 
   ๒ หมายถึง  ระดับชั้นปoท่ี ๒ 
   ๓ หมายถึง  ระดับชั้นปoท่ี ๓ 
   ๔ หมายถึง  ระดับชั้นปoท่ี ๔ 
  ๒) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา 
   ๐-๒  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   ๐ หมายถึง  กลุLมวิชาภาษา 
   ๑ หมายถึง  กลุLมวิชาสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/ 
   ๒  หมายถึง  กลุLมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 
   ๓-๘   หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ 
   ๓ หมายถึง  กลุLมวิชาคณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ และเทคโนโลยี 
   ๔ หมายถึง  กลุLมวิชาเกษตรศาสตร/ และทรัพยากร 
   ๕  หมายถึง  กลุLมวิชาเศรษฐศาสตร/ บริหาร และการจัดการ 
   ๖ หมายถึง  กลุLมวิชาสัมมนา 
   ๗ หมายถึง  ฝ�กงาน 
   ๘ หมายถึง  ปริญญานิพนธ/ 
  ๓) เลขตัวทBาย (หลักหน8วย) หมายถึง ลําดับท่ีการเปgดรายวิชาในแต8ละหมวดหมู8 ของรายวิชา
นั้นๆ เพ่ือไม8ใหBตัวเลขซํ้าซBอนกัน 
 
  ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐ หน8วยกิต 
  ก. กลุ8มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    ๑๖  หน8วยกิต 
 ๑) กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�      ๗  หน8วยกิต  
               หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย/    ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 101  General Education for Human Development  
 มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย/     ๓(๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 
 มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย/    ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
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๒๕ 
 

 ๒) กลุ8มวิชาภาษา          ๙  หน8วยกิต  
               หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕)* 
 LATH 100  Arts of Using Thail Language in Communication 
 ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑      ๓(๒-๒-๕)* 
 LAEN 103  English Level 1   
 ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒      ๓(๒-๒-๕)* 
 LAEN 104  English Level 2   
 ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓      ๓(๒-๒-๕)* 
 LAEN 510   English Level 3   
 ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔      ๓(๒-๒-๕)* 
 LAEN 610    English Level 4   
 ศศภอ ๑๐๗  ภาษาอังกฤษระดับ ๕      ๓ (๒-๒-๕)* 
 LAEN 107   English Level 5   
 ศศภอ ๑๐๘  ภาษาอังกฤษระดับ ๖      ๓ (๒-๒-๕)* 
 LAEN 108   English Level 6   
 
  * วิชากลุLมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต จัดกลุLมการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปnนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔  
 
 ข. กลุ8มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีหลักสูตรกําหนด     ๑๔  หน8วยกิต 

๑) กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�   ๒  หน8วยกิต 
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 

 นวกษ ๑๑๑ ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต     ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 111 King Bhumibol's Science and  Ways of Life   
 

๒) กลุ8มวิชาภาษา         ๘  หน8วยกิต 
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 

 นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู�ในชีวิตจริง    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 201 Experiential English   
 นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 301 English for Smart Farmer 
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๒๖ 
 

 นวกษ ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 401 Academic English 
 นวกษ ๔๐๒ ภาษาอังกฤษชํานาญการ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 402 Proficiency English 
 

๓) กลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการ      ๔  หน8วยกิต 
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 

 วกศท xxx สุขภาพและนันทนาการ      ๒(๑-๒-๓) * 
 SPGE xxx xxxxxxxxxxxxx 
 นวกษ ๑๒๑ สุขภาพหนึ่งเดียวเบ้ืองต�น       ๒(๑-๒-๓) 
 NWSF 121 Introduction to One Health 
 *วิชากลุLมสุขภาพและนันทนาการ รหัส วกศทxxx จํานวน ๑ รายวิชา เลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดตLอไปนี้ 
 วกศท ๑๒๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 120 Bike for Health and Recreation 
 วกศท ๑๒๑ กายและจิต       ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 121 Body and Mind 
 วกศท ๑๒๒ การออกกําลังกายกลุLม      ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 122 Group Exercise 
 วกศท ๑๒๓ กรีฑาลูL        ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 123 Track Athletics 
 วกศท ๑๒๔ เซป�กตะกร�อ       ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 124 Sepak Takraw 
 วกศท ๑๒๕ เปตอง        ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 125 Petanque 
 วกศท ๑๒๙ เทนนิส        ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 129 Tennis 
 วกศท ๑๓๐ ฟุตบอล        ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE  130 Soccer 
 วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล       ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 132 Basketball  
 วกศท ๑๓๓ วอลเลย/บอล       ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 133 Volleyball 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒๗ 
 

 วกศท ๑๔๑ วLายน้ําเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 141 Swimming for Health and Recreation  
 วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE  142 Aerobic for Health and Recreation  
 วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 143 Yoga for Health and Recreation  
 วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation 
 วกศท ๑๔๕ ศิลปะการตLอสู�ป�องกันตัวเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 145 Arts of Self-defense for Health and Recreation 
 วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ    ๒(๑-๒-๓) 
 SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation  
 
  ๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๓ หน8วยกิต 
  ๑. กลุ8มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     ๔๔ หน8วยกิต 

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาท่ัวไป ๑       ๒(๒-๐-๔) 
 SCBI 124 General Biology I   
 วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑      ๑(๐-๓-๑) 
 SCBI 102 Biology Laboratory I   
 วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป       ๓(๓-๐-๖) 
 SCCH 103 General Chemistry   
 วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป      ๑(๐-๓-๑) 
 SCCH 107  General Chemistry Laboratory 
 วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร/       ๓(๓-๐-๖) 
 SCMA 117 Mathematics  
 นวกษ ๑๓๑ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร  ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 131 Computer and Information Technology for Agriculture 
 นวกษ ๑๔๑ เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 141 Overview in Agriculture for SMART Farmer   
 นวกษ ๑๔๒ ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 142 Natural Resource and Agroecology   



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒๘ 
 

 นวกษ ๒๓๑ เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพ่ือการเกษตร    ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 231 Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture 
 นวกษ ๒๓๒ หมอดิน        ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 232 Soil Doctor 
 นวกษ ๒๓๓ วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/      ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 233 Animal Production Sciences   
 นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตร/การผลิตพืช      ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 234 Crop Production Sciences 
 นวกษ ๒๓๕ จุลชีววิทยาประยุกต/เพ่ือการเกษตร     ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 235 Applied Microbiology for Agriculture  
 นวกษ ๒๓๖ พันธุศาสตร/ท่ีเปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 236 Beneficial Genetics for Agriculture   
 นวกษ ๒๔๑ ความหลากหลายทางชีวภาพด�านการเกษตร   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF241 Agrobiodiversity   
 นวกษ ๒๓๗ สถิติพ้ืนฐาน       ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 237 Basic Statistics   
 นวกษ ๒๕๑ การตลาดเพ่ือการประกอบการและ 
   การจัดการฟาร/มสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๔(๓-๓-๗) 
 NWSF 251 Entrepreneurial Marketing and  
   Farm Management for SMART Farmer 
  ๒. กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ      ๔๙ หน8วยกิต 
 
         หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 นวกษ ๒๔๒ ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 242 Neo Animal Farm for SMART Farmer 
 นวกษ ๒๔๓ ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 243 Integrated Crop Production in Farming System 
 นวกษ ๒๔๔ ภูมิป�ญญาสร�างสรรค/บนวิถีการเกษตร    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 244 Creative Wisdom for Agriculture Ways  
 นวกษ ๒๔๕ ระบบการเกษตรยั่งยืน      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 245 Sustainable Agricultural Systems   
 นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๑     ๒(๑-๓-๓) 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๒๙ 
 

 NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I   
 นวกษ ๓๓๒ การวางแผนการทดลองเพ่ือการเกษตร    ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 332 Experimental Designs for Agriculture   
 นวกษ ๓๓๓ เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรปราชญ/เปรื่อง ๔.๐   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 333 Technology for Smart Agriculture 4.0    
 นวกษ ๓๓๔ อาหารเพ่ือสุขภาพ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 334 Functional Food   
 นวกษ ๓๓๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๒    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 335 Agricultural Products Processing and Development II 
 นวกษ ๓๓๖ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพ่ือการเกษตรยั่งยืน ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 336 Standard and Product Quality Control for Agriculture  
 นวกษ ๓๓๗ การจัดการสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน     ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 337 Environmental Management for Sustainable Agriculture  
 นวกษ ๓๕๑ การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง  ๔(๓-๓-๗) 
 NWSF 351 Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer   
 นวกษ ๓๕๒ เกษตรกรปราชญ/เปรื่องสูLการเปnนผู�ประกอบการ   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 352 Smart Farmer as Entrepreneur 
 นวกษ ๓๕๓ เครือขLายและการจัดชุมชน     ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 353 Network and Community Organizing 
 นวกษ ๓๖๑ สัมมนา ๑       ๑(๐-๓-๑) 
 NWSF 361 Seminar I 
 นวกษ ๓๗๑ การฝ�กงานฟาร/ม       ๔(๐-๑๒-๔) 
 NWSF 371 Farm Practicum 
 นวกษ ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/      ๒(๐-๖-๖) 
 NWSF 461 SMART Farmer Fair   
 นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/        ๖(๐-๑๘-๖) 
 NWSF 481 Senior Project   

 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๐ 
 

      ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     
 
ปWท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 มมศท ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย/   ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 101  General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย/    ๓(๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 

มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย/   ๒(๑-๒-๓)* 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 

ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕)* 
LATH 100   Arts of Using Thail Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓      ๓(๒-๒-๕)** 

 LAEN 103-105  English Level I-III  
 วทชว ๑๒๔  ชีววิทยาท่ัวไป ๑      ๒(๒-๐-๔) 
 SCBI 124  General Biology I   
 วทชว ๑๐๒  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑     ๑(๐-๓-๑) 
 SCBI 102  Biology Laboratory I   
 วทคม ๑๐๓  เคมีท่ัวไป      ๓(๓-๐-๓) 
 SCCH 103  General Chemistry I   
 วทคณ ๑๑๗  คณิตศาสตร/ประยุกต/     ๓(๓-๐-๖) 
 SCMA 117  Applied Mathematics  
 นวกษ ๑๓๑  คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 131  Computer and Information Technology for Agriculture 
 

รวม   ๑๙  หน8วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด

หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ี  
 ** เปeนรายวิชากลุ8มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ที่จัดกลุ8มการเรียนการสอนตามระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๑ 
 

ปWท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 มมศท ๑๐๑   การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย/   ๒(๑-๒-๓)* 
 MUGE 101  General Education for Human Development 
 มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย/    ๓(๒-๒-๕)* 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 
 มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย/   ๒(๑-๒-๓) 
 MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
 ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
 LATH 100   Arts of Using Thai Language in Communication 
 ศศภอ ๑๐๒-๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔      ๓(๒-๒-๕)** 
 LAEN 102-104  English Level II-IV 
 วกศท xxx  สุขภาพและนันทนาการ     ๒(๑-๒-๓) *** 
 SPGE xxx  xxxxxxxxxxxxx 
 วทคม ๑๐๗  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป     ๑ )๐-๓-๑(  
 SCCH 107  General Chemistry Laboratory 
 นวกษ ๑๑๑  ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 111  King Bhumibol's Science and Ways of Life   
 นวกษ ๑๒๑  สุขภาพหนึ่งเดียวเบ้ืองต�น      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 121  Introduction to One Health 
 นวกษ ๑๔๑  เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง  ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 141  Overview in Agriculture for SMART Farmer 
 นวกษ ๑๔๒  ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร   ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 142  Natural Resource and Agroecology 
  

รวม   ๒๐  หน8วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด

หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ี 
 ** เปeนรายวิชากลุ8มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๒-๔ ที่จัดกลุ8มการเรียนการสอนตามระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ***เปeนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ8มสุขภาพและนันทนาการ เลือกจากรายวิชาที่กําหนดใหB 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๒ 
 

ปWท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู�ในชีวิตจริง    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 201 Experiential English   
 นวกษ ๒๓๑ เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพ่ือการเกษตร    ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 231 Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture 
 นวกษ ๒๓๒ หมอดิน        ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 232 Soil Doctor 
 นวกษ ๒๓๓ วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/      ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 233 Animal Production Sciences   
 นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตร/การผลิตพืช      ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 234 Crop Production Sciences 
 นวกษ ๒๓๕ จุลชีววิทยาประยุกต/เพ่ือการเกษตร     ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 235 Applied Microbiology for Agriculture  
 นวกษ ๒๔๑ ความหลากหลายทางชีวภาพด�านการเกษตร   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF241 Agrobiodiversity   
 

รวม   ๒๐  หน8วยกิต 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๓ 
 

ปWท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู�ในชีวิตจริง    ๒(๑-๓-๓)* 
 NWSF 201 Experiential English   
 นวกษ ๒๓๖ พันธุศาสตร/ท่ีเปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 236 Beneficial Genetics for Agriculture   
 นวกษ ๒๓๗ สถิติพ้ืนฐาน       ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 237 Basic Statistics   
 นวกษ ๒๔๒ ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 242 Neo Animal Farm for SMART Farmer 
 นวกษ ๒๔๓ ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 243 Integrated Crop Production in Farming System 
 นวกษ ๒๔๔ ภูมิป�ญญาสร�างสรรค/บนวิถีการเกษตร    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 244 Creative Wisdom for Agriculture Ways  
 นวกษ ๒๔๕ ระบบการเกษตรยั่งยืน      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 245 Sustainable Agricultural Systems   
 นวกษ ๒๕๑ การตลาดเพ่ือการประกอบการและ 
   การจัดการฟาร/มสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๔(๓-๓-๗) 
 NWSF 251 Entrepreneurial Marketing and  
   Farm Management for SMART Farmer 
 

รวม   ๑๘  หน8วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด

หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ี  
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๔ 
 

ปWท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 301 English for SMART Farmer 
 นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๑     ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I   
 นวกษ ๓๓๒ การวางแผนการทดลองเพ่ือการเกษตร    ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 332 Experimental Designs for Agriculture   
 นวกษ ๓๓๓ เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรปราชญ/เปรื่อง ๔.๐   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 333 Technology for Smart Agriculture 4.0    
 นวกษ ๓๓๔ อาหารเพ่ือสุขภาพ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 334 Functional Food   
 นวกษ ๓๕๑ การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกรปราดเปรื่อง  ๔(๓-๓-๗) 
 NWSF 351 Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer   
 นวกษ ๓๗๑ การฝ�กงานฟาร/ม       ๔(๐-๑๒-๔)* 
 NWSF 371 Farm Practicum 
 นวนว xxx รายวิชาเลือกเสรี       ๒ หนLวยกิต** 
 NWNW xxx Selective subject 
 

รวม   ๒๒  หน8วยกิต 
 
 หมายเหตุ  * นักศึกษาฝ�กงานในช8วงปWที่ ๒ ภาคฤดูรBอน แต8ลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ี  
   ** นักศึกษาตBองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่กําหนดไวBในแผนการศึกษา 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๕ 
 

ปWท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง   ๒(๑-๓-๓)* 
 NWSF 301 English for SMART Farmer 
 นวกษ ๓๓๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๒    ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 335 Agricultural Products Processing and Development II 
 นวกษ ๓๓๖ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพ่ือการเกษตรยั่งยืน ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 336 Standard and Product Quality Control for Agriculture  
 นวกษ ๓๓๗ การจัดการสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเกษตรยั่งยืน     ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 337 Environmental Management for Sustainable Agriculture  
 นวกษ ๓๕๒ เกษตรกรปราชญ/เปรื่องสูLการเปnนผู�ประกอบการ   ๓(๒-๓-๕) 
 NWSF 352 Smart Farmer as Entrepreneur 
 นวกษ ๓๕๓ เครือขLายและการจัดชุมชน     ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 353 Network and Community Organizing 
 นวกษ ๓๖๑ สัมมนา        ๑(๐-๓-๑) 
 NWSF 361 Seminar  
 นวนว xxx รายวิชาเลือกเสรี       ๒ หนLวยกิต** 
 NWNW xxx Selective subject 
 

รวม   ๑๖  หน8วยกิต 
 
หมายเหตุ  * เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด

หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษาน้ี  
  ** นักศึกษาตBองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่กําหนดไวBในแผนการศึกษา 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๖ 
 

ปWท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 401 Academic English 
 นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/        ๖(๐-๑๘-๖) 
 NWSF 481 Senior Project   
 นวนว ๕๐๑ การศึกษาค�นคว�าอิสระ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWNW 501 Selected topic   
 

รวม   ๑๐  หน8วยกิต 
 
ปWท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒       หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - ค�นคว�า) 
 
 นวกษ ๔๐๒ ภาษาอังกฤษชํานาญการ      ๒(๑-๓-๓) 
 NWSF 402 Proficiency English 
 นวกษ ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/      ๒(๐-๖-๒) 
 NWSF 461 SMART Farmer Fair   
 

รวม   ๔  หน8วยกิต 
 
 
 
 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๗ 
 

๓.๑.๕  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตร (PLOs) สู8รายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

 ๓.๑.๖   คําอธิบายรายวิชา  
         (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค�นคว�าด�วยตนเอง) 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๑.๑ กลุ8มวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑.๑.๑ กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
มมศท ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย�      ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
เง่ือนไข:  - 

ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ/ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ   / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ/ระหวLางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/อยLางมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ การวิเคราะห/เหตุป�จจัยและผลกระทบของเหตุการณ/   / สถานการณ//ป�ญหาและการ
สังเคราะห/แนวทางแก�ไข  ป�องกันป�ญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ/   / สถานการณ/ เพ่ือคุณประโยชน/ตLอตนเอง 
ผู�อ่ืน และสังคม  การประยุกต/ความรู�เพ่ือเสนอแนวทางแก�ไขป�ญหากรณีศึกษา 

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational   / specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; 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 
 
มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย�       ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
เง่ือนไข:  - 
 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�องกับสถานการณ/   / เหตุการณ/   / ป�ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ/สําคัญในประวัติศาสตร/ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห/เหตุป�จจัยและผลกระทบของเหตุการณ/ / สถานการณ/   / ป�ญหา และการสังเคราะห/แนว
ทางแก�ไข ป�องกันป�ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/   / สถานการณ/  / เพ่ือคุณประโยชน/ตLอตนเอง ผู�อ่ืน และ
สังคม  การประยุกต/ความรู�เพ่ือเสนอแนวทางแก�ไขป�ญหากรณีศึกษา 

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 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๘ 
 

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. 

 
มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย�      ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
เง่ือนไข:  - 
 มนุษยภาพในอดีต ป�จจุบัน และอนาคต  เหตุการณ/   / สถานการณ/   / ป�ญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ีสําคัญ
ทางด�านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห/เหตุป�จจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ/   / สถานการณ/   / ป�ญหา และการสังเคราะห/แนวทางแก�ไข  ป�องกันป�ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ/   / สถานการณ/   / เพ่ือคุณประโยชน/ตLอตนเอง ผู�อ่ืน  และสังคม  การประยุกต/ความรู�เพ่ือเสนอแนวทางแก�ไข
ป�ญหากรณีศึกษา 

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 
 
๑.๑.๒ กลุ8มวิชาภาษา 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใชBภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Arts of Using Thai Language in Communication 
เง่ือนไข:  - 
 ศิลปะการใช�ภาษาไทย  ทักษะการใช�ภาษาไทยในด�านการพูด  การฟ�ง  การอLาน  การเขียน และการคิดเพ่ือ
การสื่อสารได�อยLางถูกต�อง  เหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication 
 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑        ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
เง่ือนไข:  - 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๓๙ 
 

 โครงสร�าง ไวยากรณ/ และศัพท/ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการฟ�ง พูด อLาน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลยุทธ/ในการอLานบทความ การเขียนใน
ระดับประโยค การฟ�งเพ่ือจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 
 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  with 
integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, 
listening for the gist, pronunciation and classroom communication 
 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒        ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
เง่ือนไข:  - 
  คําศัพท/ สํานวน  ไวยากรณ/ และการใช�ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมป�จจุบัน  ทักษะการสนทนาในกลุLม
ยLอย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ/ตLาง ทักษะการเขียนในระดับยLอหน�า และเนื้อหาการอLานและการฟ�งเรื่องตLางๆ 
 Vocabulary, expressions, 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 
 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓        ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3 
เง่ือนไข:  - 

การอLานข�อความและการเขียนท้ังระดับประโยคและระดับยLอหน�าท่ีเก่ียวกับ สัดสLวน ความถ่ี และความนLาจะ
เปnน รูปรLาง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบตLาง  คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอยLางมีเอกภาพ การใช�
คําเชื่อม การฟ�งเพ่ือจับใจความสําคัญ การฟ�งเพ่ือรายละเอียดจําเพาะ และการทําการอนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency 
and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; 
coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for 
specific details; and making inferences. 
 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔        ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4 
เง่ือนไข:  - 
 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝ�กอLานขLาว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  เพ่ือ
ความเข�าใจและคิดอยLางวิเคราะห/ จากแหลLงตLางๆโดยเน�นประเด็นซ่ึงชLวยให�นักศึกษารู�เก่ียวกับสังคมโลก  ฝ�กการฟ�ง



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔๐ 
 

ขLาว การบรรยายและสุนทรพจน/จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร/เน็ต การสนทนาในสถานการณ/ตLางๆ รวมท้ังการฝ�กพูด
ในท่ีชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝ�กการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช�การอ�างอิงและบรรณานุกรม 
ท้ังนี้รวมท้ังการฝ�กทักษะยLอย เชLน ไวยากรณ/ การออกเสียงและคําศัพท/ในบริบทท่ีเหมาะสม   
 Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, and 
academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the 
issues that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via 
multimedia and the Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, 
giving oral presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using citations 
and references; also  practicing  sub-skills such as grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in 
appropriate context   
 
๑.๒ กลุ8มวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีหลักสูตรกําหนด 
๑.๒.๑ กลุ8มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
นวกษ ๑๑๑ ศาสตร�พระราชากับวิถีชีวิต       ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 111 King Bhumibol's Science and Ways of Life   
เง่ือนไข:  - 
 ปรัชญา เครื่องมือและกระบวนการเรียนรู�ของศาสตร/พระราชา แนวคิดและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี ในการปฏิบัติในชีวิต ชุมชน/องค/กร และ
สังคม ตลอดจนการประกอบสัมมาชีพเพ่ือการพัฒนาอยLางยั่งยืน 
 Philosophy, tools and learning process of King Bhumibol's Science, philosophy and working 
criteria of Thailand’s King Bhumibol Adulyadej, in ways of living at individual, community and 
society, including to pursue one’s occupation for sustainable development. 
 
๑.๒.๒ กลุ8มวิชาภาษา 
นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูBในชีวิตจริง      ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 201 Experiential English   
เง่ือนไข:  ศศภอxxx ภาษาอังกฤษระดับx 
  LAENxxx English Level x 
 ศึกษาคําศัพท/และหลักการใช�ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟ�ง การพูด การอLาน และการเขียนข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข�อง
กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดตLอทางโทรศัพท/ การกลLาวขอบคุณ การกลLาวคําเชิญ การแสดง
ความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานท่ี การฟ�งขLาว เพลง และชมภาพยนตร/ภาคภาษาอังกฤษ บูรณาการ



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔๑ 
 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช�สากลในการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ/ตLางๆ การบรรยายเหตุการณ/และประสบการณ/ 
รวมไปถึงการสร�างความตระหนักในการสื่อสารตLางวัฒนธรรม   
 Basic english vocabulary and usage, listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
life. use of English for self-introduction, greeting, telephoning, expressions of gratitude and 
appreciation, invitations, congratulations, descriptions of objects, people and places, listening to 
English news, songs and watching English movies. Integrating the four language skills in the global 
context and discussing events and experiences and also the awareness of communication in 
different cultures. 
 
นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง     ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 301 English for Smart Farmer 
เง่ือนไข:  นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูBในชีวิตจริง 

  NWSF 201 Experiential English   
 ศึกษาความหมายของคําศัพท/ คําศัพท/เฉพาะ สํานวน จากเอกสารเก่ียวกับเกษตรปราชญ/เปรื่องจากสื่อตLาง ๆ 
เชLนจากหนังสือพิมพ/ บทความธุรกิจเกษตรจากนิตยสาร ข�อมูลทางธุรกิจจากอินเตอร/เนท เพ่ือนําไปใช�ในการสนทนา
โต�ตอบ อLานและฟ�งเรื่องราวเนื้อหาด�านการเกษตร สรุปความในรูปแบบของบันทึกยLอ  สามารถนําเสนอข�อมูลท้ังใน
รูปแบบของการเขียนและการพูดแบบตLาง ๆ อยLางมีประสิทธิภาพ 
 The meaning of vocabulary, terminology, and idioms from various sources of SMART Farmer 
documents, such as, articles from the magazine, information on the Internet to enable learners to 
be able to discuss, read and listen to agricultural contents, summarize in the form of notes and to 
present in both forms of writing and speaking more effectively. 
 
นวกษ ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 401 Academic English 
เง่ือนไข:  นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง 

  NWSF 301 English for Smart Farmer 
 ศึกษาทักษะทางภาษาท้ัง ๔ ทักษะเน�นด�านภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง สามารถใช�ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนรู�และเพ่ิมพูนความรู�ทางการเกษตรและการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย จุดมุLงหมายของรายวิชา ด�านการอLาน 
มุLงให�ผู�เรียน สามารถอLานบทความวิชาการทางการเกษตร และสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีอLานได� ด�านการเขียนสามารถ
สรุปและอ�างอิง ด�านการการฟ�งและพูดสามารถฟ�งบรรยายและนําเสนอเปnนภาษาอังกฤษ ตอบข�อซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได�อยLางเหมาะสม 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔๒ 
 

 Four language skills of academic English focusing on SMART Farmer as a learning tool to gain 
information and to do varieties of activities. Reading and summarizing of the main points of the 
academic articles. Writing essay and expressing their opinions on the topics and using appropriate 
references. Listening and speaking an English lecture, making a presentation to be able to ask and 
respond to questions, share ideas. 
 
นวกษ ๔๐๒ ภาษาอังกฤษชํานาญการ        ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 402 Proficiency English 
เง่ือนไข:  นวกษ ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
  NWSF 401 Academic English 
 พัฒนา ๔ ทักษะด�านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถฟ�งการ
บรรยายภาษาอังกฤษในการประกอบการของตนได� สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได� 
สามารถพูดสรุปความจากการอLานได� สามารถอภิปราย และนําการอภิปรายได� สามารถนําเสนอผลงานปากเปลLา และ
ตอบข�อซักถามได�อยLางมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนรายงานรูปแบบตLางๆ ในสาขาวิชาของตนได� โดยใช�ข�อมูลท่ีได�จาก
การอLาน การทดลอง ฯลฯ โดยใช�วิธีการเขียนท่ีเน�นกระบวนการ และใช�แหลLงอ�างอิงได�อยLางมีประสิทธิภาพ สําหรับ
เตรียมสอบข�อสอบภาษาอังกฤษมาตราฐาน  
 Developing academic 4 skills of English for SMART Farmer programs including an integration 
of English with content areas related to the learners’ fields to enable students to read, listen, write, 
and speak English in agriculture fields, ask and respond to questions, share ideas and express 
opinions, discuss and lead a discussion, make an effective oral presentation. Selecting required 
information to support their writing, write different forms of reports and effectively use references 
and citations throughout the writing process. Preparing for English authentic examination. 
 
๑.๒.๓ กลุ8มวิชาสุขภาพ-นันทนาการ  
นวกษ ๑๒๑ สุขภาพหนึ่งเดียวเบ้ืองตBน        ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 121 Introduction to One Health 
เง่ือนไข:   - 
 ศึกษาความเชื่อมโยงระหวLางสิ่งแวดล�อม สัตว/ และมนุษย/ในด�านสุขภาพท่ีมีสัมพันธ/กับอาชีพเกษตรกรรม 
บูรณาการองค/ความรู�ทางวิทยาศาสตร/จากสาขาอาชีพตLางๆ เพ่ืออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคม พืช สัตว/ 
และสิ่งแวดล�อมโดยเฉพาะท่ีจะสLงผลกระทบตLออาชีพเกษตรกรรม และแนวทางการแก�ป�ญหาเชิงบรูณาการโดยใช�
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔๓ 
 

 The relations among the environment, animals and humans affecting health relationship 
with agriculture. The integration of fundamental science to explain the changes of human 
population, animals and the environment, especially to agriculture effects, integration of one health 
approach to solve complex health problems. 
 
*วิชากลุ8มสุขภาพและนันทนาการ รหัส วกศทxxx จํานวน ๑ รายวิชา เลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดต8อไปนี้ 
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ      ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 120 Bike for Health and Recreation 
เง่ือนไข:  - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในการข่ีจักรยาน การเตรียมความพร�อมทางรLางกายและจิตใจ
ของนักป��นจักรยาน การดูแลรักษาจักรยานและอุปกรณ/ ประโยชน/ หลักการพ้ืนฐาน ทักษะการข่ีจักรยาน ความ
ปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการข่ีจักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช�เส�นทางจักรยานเพ่ือการทLองเท่ียวและ
นันทนาการรอบมหาวิทยาลัย 
 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.  
 
วกศท ๑๒๑ กายและจิต         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 121 Body and Mind 
เง่ือนไข:  - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช� การเตรียมความพร�อมทางรLางกายและจิตใจของการออกกําลัง
กายแบบกายและจิต ประโยชน/ หลักการพ้ืนฐานของการฝ�กการออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ ทักษะการออกกําลัง
กาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตในรูปแบบตLางๆ  เชLน 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. 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๔๔ 
 

วกศท ๑๒๒ การออกกําลังกายกลุ8ม        ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 122 Group Exercise 
เง่ือนไข:  - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช� การเตรียมความพร�อมทางรLางกายและจิตใจของการออกกําลัง
กายแบบกิจกรรมกลุLม ประโยชน/ หลักการพ้ืนฐานของการฝ�กแบบกิจกรรมกลุLม ทักษะการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการ
ออกกําลังกายกลุLม ความปลอดภัย และกิจกรรมกลุLมรูปแบบตLางๆ  เชLน บอลครึ่งลูก, ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชือก, 
บู ทแคมป¡, จักรยานในรLม, 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. 
 
วกศท ๑๒๓ กรีฑาลู8          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 123 Track Athletics 
เง่ือนไข:  - 
 ประวัติ ประโยชน/  หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในกีฬากรีฑาลูL การเตรียมความพร�อมทาง
รLางกายและจิตใจของนักกรีฑาประเภทลูL  การวิ่งในลูLวิ่ง  การวางเท�า  การจัดลําตัวในทLาออกตัว จัดระบบการ
เคลื่อนไหวเพ่ือทักษะในการวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม การเปnนเจ�าหน�าท่ีจัดการแขLงขัน กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแขLงขัน  การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลLนกรีฑาลูL  การเก็บรักษาอุปกรณ/ 
 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. 
 
วกศท ๑๒๔ เซปwกตะกรBอ         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 124 Sepak Takraw 
เง่ือนไข:   - 
 ประวัติ ประโยชน/ หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในกีฬาเซป�กตะกร�อการเตรียมความพร�อม
ทางรLางกายและจิตใจของผู�เลLน ทักษะพ้ืนฐานการเลLนเซป�กตะกร�อ ทักษะพ้ืนฐานตLางๆ ประกอบด�วย การเคลื่อนท่ี
รูปแบบตLางๆ  การเดาะลูกด�วยเท�า เขLา หัว  การเสิร/ฟ การชง การเลLนข�างเท�าด�านใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด 
การสกัดก้ัน  การรุก การรับ การเลLนทีม   กติกา มารยาทในการแขLงขันการป�องกันความเสี่ยงตLอการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยรวมท้ังการเก็บรักษาอุปกรณ/    
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๔๕ 
 

 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. 
วกศท ๑๒๕ เปตอง          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 125 Petanque 
เง่ือนไข:   - 
 ประวัติ ประโยชน/ หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในกีฬาเปตอง การเตรียมความพร�อมทาง
รLางกายและจิตใจของผู�เลLน สนามและอุปกรณ/  กติกาการแขLงขัน ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง เชLน การจับลูก การโยนลูก 
การยืน การทรงตัว การเข�าเกาะ การตีกระทบ  การแขLงขันประเภทเด่ียว คูL และทีม  การดูแลรักษาอุปกรณ/และความ
ปลอดภัยในการเลLน 
 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. 
 
วกศท ๑๒๙ เทนนิส          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 129 Tennis 
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในเทนนิส  ประวัติ ประโยชน/ อุปกรณ/ กฎ  และกติกา  
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพ้ืนฐาน ได�แกL การตีลูกหน�ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลางอากาศ การเสิร/ฟลูก และ
เทคนิคการเลLนแบบตLางๆ ท้ังประเภทเด่ียวและคูL การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลLนกีฬาเทนนิส รวมท้ังความรู�
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร/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. 
 
วกศท ๑๓๐ ฟุตบอล          ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  130 Soccer 
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในฟุตบอล  ประวัติ โดยยLอของฟุตบอล ประโยชน/ อุปกรณ/ กฎ
และระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพ้ืนฐานของการเตะ การสLง การโหมLง การเลี้ยงลูก การทุLมบอล และการเลLนเปnนทีม 
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๔๖ 
 

การเก็บรักษาอุปกรณ/ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเลLนฟุตบอลเพ่ือการออกกําลังกาย สุขภาพและ
นันทนาการ 
 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. 
 
วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 132 Basketball  
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในบาสเกตบอล ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย และ 
ความปลอดภัยในการเลLน ทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนท่ี  และ  การรับบอล  สLงบอล  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู  และ
การเลLนทีม  ในกีฬาบาสเกตบอล  
 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. 
 
วกศท ๑๓๓ วอลเลย�บอล         ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 133 Volleyball 
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในวอลเลย/บอล ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย และ 
ความปลอดภัยในการเลLน ทักเบ้ืองต�นในการเคลื่อนท่ี การเลLนลูกมือลLาง การเลLนลูกมือบน  การเสิร/ฟ  การสกัดก้ัน  
การตบ  และ  การเลLนทีมในกีฬาวอลเลย/บอล 
 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. Arm tactics and strategies. 
 
วกศท ๑๔๑ ว8ายน้ําเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ       ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation  
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในการออกกําลังกายด�วยการวLายน้ําเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
ประโยชน/ ความปลอดภัย มารยาท การแตLงกาย ทักษะเบ้ืองต�นในการวLายน้ํา เชLน การลงน้ํา การลอยตัว การหายใจใน
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๔๗ 
 

น้ํา การใช�แขน ขา รวมถึงทักษะการวLายทLาฟรีสไตล/ ทLากรรเชียง และทLากบ  การชLวยเหลือตนเองขณะเกิดอุบัติเหตุทาง
น้ํา  
 Sport science principles and their application to swimming for health and recreation. 
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. Self-help in 
water accident. 
 
วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ      ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation  
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน/ หลักการพ้ืนฐานของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ทักษะ
การเคลื่อนไหวในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก   ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอ่ืนๆ  เชLน แอโรบิกใน
น้ํา ศิลปะการตLอสู�ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอด้ี และบู ท แคมป¡ และการเต�นแอโรบิก 
 Sport science principles and their application to aerobic for health and recreation. Aerobic 
exercise significance, benefits and basic principles of aerobic training. Skills of aerobic exercise 
movements, safety, and aerobic activities such as aquarobic, martial arts with music, step aerobics, 
new body, boot camp, and aerobic dance.  
 
วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ       ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation  
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในการออกกําลังกายแบบโยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
ประวัติ  ความหมาย  สถานท่ีและอุปกรณ/ และประโยชน/ของการฝ�กโยคะ  การเตรียมพร�อมของรLางกาย  การยืด
เหยียดข�อตLอและกล�ามเนื้อ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล�ามเนื้อ อาสนะตLางๆ การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การ
ผLอนคลายอยLางลึกและความปลอดภัยในการฝ�ก 
 Sport science principles and their application to yoga for health and recreation. History, 
meaning, training locations and equipment, and benefits of yoga. Body preparation, joint and 
muscle stretching, techniques of muscle contraction and relaxation, Asanas (body position/posture), 
breathing control, Pranayama, deep relaxation and yoga training safety.   
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๔๘ 
 

วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ       ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation 
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ลีลาศในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย ความปลอดภัย และทักษะเบ้ืองต�นในการเต�นลีลาศ เชLน จังหวะวอลซ/ คิวบัน-
รัมบ�า ชLา ชLา ชLา  
 Sport science principles and their application to social dance for health and recreation. 
Significance, benefits, rules and regulations, safety and uniforms. Basic skill of waltz, Cuban-rumba 
and cha cha cha. 
 
วกศท ๑๔๕ ศิลปะการต8อสูBปiองกันตัวเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ    ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 145 Arts of Self-defense for Health and Recreation 
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ศิลปะการตLอสู�ป�องกันตัวในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน/ ความหมาย ความปลอดภัย ทักษะเบ้ืองต�นในการตLอสู�ป�องกันตัว เชLน การล�ม การม�วนตัว
ด�านหน�า-หลัง การตLอย การทุLม การควบคุมและการแก�ไขจากการถูกควบคุม 
 Sport science principles and their application to arts of self-defense for health and 
recreation. Usefulness, definition, safety, basic skills, such as rolls and somersaults, punch, 
immobilization, attacks and self-defense. 
 
วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ      ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation  
เง่ือนไข:   - 
 หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช�ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ ประโยชน/ 
กติกา มารยาท การแตLงกายและความปลอดภัยในการเลLน  ทักษะพ้ืนฐานของการเคลื่อนท่ีของเท�า  การจับไม�  การตี
ลูกหน�ามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิร/ฟ การตีลูกหมุน และการแขLงขันประเภทเด่ียวและคูL ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  
 Sport science principles and their application to table tennis for health and recreation. 
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 table 
tennis. 
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๔๙ 
 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 
๒.๑ กลุ8มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  
๒.๑.๑ กลุ8มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาท่ัวไป ๑        ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 124 General Biology I   
เง่ือนไข  - 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยา คาร/บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร�างและหน�าท่ี
ของเซลล/ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล/ การสังเคราะห/ด�วยแสง หลักการถLายทอดพันธุกรรม 
พันธุศาสตร/ แลยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร/เชิงประชากร นิเวศวิทยา และชีววิทยาเชิงอนุรักษ/ 
 Basic concepts in biology, carbon and the molecular diversity of life, cell structure and 
function, energy and metabolism, cellular respiration, photosynthesis, principles of heredity, 
molecular biology of gene, evolution, population genetics, ecology and conservative biology. 
 
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑       ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I   
เง่ือนไข:  - 
 ปฏิบัติการใช�กล�องจุลทรรศน/ โครงสร�างและหน�าท่ีของเซลล/ เนื้อเยื่อพืชและสัตว/ การแบLงเซลล/ พันธุศาสตร/
และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม  
 Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, genetics and 
natural selection, ecology, and behavior. 
 
วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป         ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 103 General Chemistry   
เง่ือนไข:   - 
 ปริมาณสารสัมพันธ/ โครงสร�างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมูLหลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย/ 
เคมีนิวเคลียร/ เคมีสิ่งแวดล�อม 
 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory, representative and transition 
metal elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry. 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๐ 
 

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมี         ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 107 General Chemistry Laboratory   
เง่ือนไข:   - 
 เทคนิคท่ัวไปทางเคมี และ การทดลองท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาในวิชาเคมีท่ัวไป: อุณหเคมี จลนศาสตร/เคมี ไฟฟ�า
เคมี การสังเคราะห/สารอินทรีย/ การสังเคราะห/สารอนินทรีย/ การวิเคราะห/เชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบสและการไทเทรต 
ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุล การฝ�กทักษะการสื่อสารความรู�ทางเคมี การฝ�กทักษะการทํางานรLวมกับผู�อ่ืน 
 General techniques in chemistry and some experiments that relate to lectures in General 
Chemistry: thermochemistry, chemical kinetics, electrochemistry, synthesis of organic compounds, 
synthesis of inorganic compound; quantitative analysis, acid-base reaction and titration; solid state, 
and molecular modeling; practicing communication skills in chemistry; practicing teamwork skills.  
 
วทคณ ๑๑๗ คณิตศาสตร�         ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 117 Mathematics  
เง่ือนไข:   - 
 ความรู�พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร/ การฝ�กทักษะการคณนา การให�เหตุผล การฝ�กแก�ป�ญหาการประเมินคLาลิมิต 
ภาวะตLอเนื่อง การหาอนุพันธ/ของฟ�งก/ชันลอการิทึม ฟ�งก/ชันเลขชี้กําลัง ฟ�งก/ชันตรีโกณมิติและฟ�งก/ชันผกผัน ผลตLางเชิง
อนุพันธ/ การประยุกต/อนุพันธ/ อนุพันธ/อันดับสูงกวLาหนึ่ง การหาอนุพันธ/โดยปริยาย หลักเกณฑ/โลป}ตาล ปริพันธ/ การหา
ปริพันธ/โดย การแทนคLา การหาปริพันธ/โดยการแยกสLวน การหาปริพันธ/โดยเศษสLวนยLอย อนุพันธ/ยLอย การแนะนํา
สมการเชิงอนุพันธ/สามัญ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ/แยกกันได�และสมการเชิงอนุพันธ/เชิงเส�นอันดับหนึ่ง 
 Basic knowledge in mathematics, practice of computation skills, reasoning, practice of solving 
problems in evaluation of limits, continuity, differentiation of logarithmic functions, exponential 
functions, trigonometric functions and inverse functions, differentials, applications of derivatives, 
derivatives of order greater than one, implicit differentiation, l'Hospital's rule, integrals, integration by 
substitution, integration by parts, integration by partial fractions, partial derivatives, introduction to 
ordinary differential equations, solving separable differential equations and linear first order 
differential equations. 
 
นวกษ ๑๓๑ คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร    ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 131 Computer and Information Technology for Agriculture 
เง่ือนไข:   - 
 ระบบคอมพิวเตอร/ เทคโนโลยีด�านฮาร/ดแวร/ เทคโนโลยีด�านซอฟต/แวร/ ระบบเครือขLายเบ้ืองต�น หลักและ
วิธีการสืบค�นข�อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน/
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๑ 
 

ในยุคดิจิตอล จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมสเปรดชีต 
โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมการจัดการฐานข�อมูล รวมท้ังโปรแกรมประยุกต/เพ่ือการเกษตร 
 Computer system, hardware technology, software technology; introduction to networking; 
principles and methods of searching information, information system technology for agricultural; 
Impact of information technology; social media in the digital age; ethics and security in the use of 
information technology; word processor, spreadsheet program, presentation program, database 
management program including applications for agriculture. 
 
นวกษ ๒๓๑ เคมีวิเคราะห�และชีวเคมีเพ่ือการเกษตร      ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 231 Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture 
เง่ือนไข:  รายวิชาท่ีตBองเรียนมาก8อน 
  วทคม ๑๐๓ เคมีท่ัวไป  SCCH 103 General Chemistry  และ 

  วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป SCCH 107 General Chemistry Laboratory 
โครงสร�างคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางชีววิทยาของงงสารชีวโมเลกุล ได�แกL คาร/โบไฮเดรตโปรตีน

ไขมันกรดนิวคลีอิกเอนไซม/และป�จจัยรLวม พลังงานเซลลูลLาร/และการเผาผลาญข้ันพ้ืนฐานของคาร/โบไฮเดรตโปรตีน

ไขมันกรดนิวคลีอิกการแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน การสังเคราะห/แสง หลักการพ้ืนฐานทาง

เคมีวิเคราะห/ ชนิดของสารเคมีและการเก็บรักษาสารเคมี การสุLมตัวอยLาง สมดุลเคมี การคํานวณสมดุลเคมีอยLางมีระบบ 

การวิเคราะห/ความผิดพลาดในเชิงสถิติ หลักการวิเคราะห/แบบปริมาณโดยการวัดปริมาตรได�แกL  การไทเทรตกรด -เบส 

การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ�อน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ/ และการหา

ปริมาณโดยการวิเคราะห/แบบชั่งน้ําหนัก 

The structure, physical and biological properties of bio-molecular including carbohydrates, 

proteins, lipids, nucleic acids, enzymes, and cofactors. Bioenergetics and basic metabolism of 

carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids, gene expression, gene expression control, and 

photosynthesis. Fundamentals of analytical chemistry, kinds of chemicals and chemical storage, 

chemical equilibrium and sampling statistical error analysis. Quantitative analysis by volumetric 

measurement, acid-base titration,complex titration, Redox titration and weight analysis. 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๒ 
 

นวกษ ๒๓๒ หมอดิน          ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 232 Soil Doctor 
เง่ือนไข:   - 
 ความสําคัญของดิน ลักษณะดินทางกายภาพและชีวภาพ การสํารวจดิน ความอุดมสมบูรณ/ของดิน นิเวศวิทยา
ของดิน การวิเคราะห/ธาตุอาหารในดิน ความสัมพันธ/ระหวLางดินและพืช การวินิจฉัยความปกติชองพืชจากธาตุอาหาร 
ตลอดจนศึกษาปุ¢ยเคมี ปุ¢ยชีวภาพ มลพิษในดินตLอพ้ืนท่ีทางการเกษตรและสิ่งแวดล�อม ระบบข�อมูลสารสนเทศ และ
ฐานข�อมูลดิน เพ่ือการนําไปสูLการอนุรักษ/และใช�ประโยชน/ในการบริหารจัดการดินเพ่ือการเกษตรกรรมอยLางยั่งยืนได�
อยLางถูกต�องเหมาะสม 
 Soil importance, physical and biological features of soil, Soil fertility; soil survey, soil ecology; 
an assessment of plant nutrition in soil, Soil and plant relationships; the diagnos is of abnormal 
plant nutrition; Chemicals and bio-fertilizer study, Soil pollutions affecting in agriculture and 
environment; Geographic Information System and soil databases for conservation and usage in the 
sustainable soil management.  
 
นวกษ ๒๓๓ วิทยาศาสตร�การผลิตสัตว�       ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 233 Animal Production Sciences   
เง่ือนไข:   - 
 ความรู�พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร/ของสัตว/: การถLายทอดพันธุกรรม กระบวนการแบLงเซลล/ การทํางานของยีน 
กระบวนการสังเคราะห/โปรตีน ระบบการสืบพันธุ/ กระบวนการตกไขL การแสดงการเปnนสัด กระบวนการปฏิสนธิ การ
พัฒนาการของตัวอLอน อาหาร ระบบยLอยและกระบวนการยLอยอาหาร การสร�างพลังงานในเซลล/ การผลิตความร�อน
และการควบคุมความร�อนในรLางกาย การจัดการของเสีย หลักพ้ืนฐานในการป�องกันโรค 
 Basic sciences of animal: genetic inheritance, cell division, gene expression, protein synthesis, 
reproduction system, egg ovulation, estrus cycle, fertilization, embryo development; nutrition, 
digestive system, energy metabolism in cell, heat production and temperature regulation in the 
body, waste management, and fundamental principles in disease control 
 
นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตร�การผลิตพืช        ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 234 Crop Production Sciences 
เง่ือนไข:   - 
 การจําแนกพืชไรLและพืชสวน ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ การวางแผนโครงสร�างของสวน หลักการปลูกพืช 
การเลือกพืชให�เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสภาพแวดล�อม การดูแลและบํารุงรักษาพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การ



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๓ 
 

ขยายพันธุ/พืชเบ้ืองต�น โครงสร�างและหน�าท่ีสLวนตLางๆของพืช กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในพืชท่ีมีผลตLอการดํารงชีวิต 
การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช และสภาพแวดล�อมและป�จจัยท่ีมีผลตLอพัฒนาการของพืช     
 Agronomy and horticulture identification; importantce of economic crops, field crop 
landscape and planning; principle of plantation, plant selection for optimal areas and environment, 
plant care and maintenance, plant diseases and pest management, basic plant propagation, plant 
structure and function, plant physiology, crop growth and development, and factors affecting plant 
development.      
 
นวกษ ๒๓๕ จุลชีววิทยาประยุกต�เพ่ือการเกษตร      ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 235 Applied Microbiology for Agriculture  
เง่ือนไข:   - 
 การศึกษาความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการแยก การเพาะเลี้ยงและการจําแนกชนิดจุลินทรีย/เบ้ืองต�น การใช�
ประโยชน/จากจุลินทรีย/เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและสัตว/ เชLน การประยุกต/ใช�ผลิตภัณฑ/น้ําหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรเพ่ือ
ปราบวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เปnนต�น การศึกษาจุลินทรีย/ท่ีเปnนสาเหตุของโรคพืชและสัตว/ กลไกการเกิดโรค การ
วินิจฉัย การแพรLกระจายเชื้อสาเหตุของโรคและการป�องกันโรค การศึกษาจุลินทรีย/ในดินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงดิน
โดยใช�จุลินทรีย/ ตลอดจนศึกษาการเสื่อมเสียของอาหารท่ีมีสาเหตุจากจุลินทรีย/ มาตรฐานและการตรวจสอบจุลินทรีย/
ในอาหาร  
 Study of basic knowledge about isolation culture and identification of microorganism; 
utilization of microorganism for plant and animal productions the such as application of herbal 
fermented juice for suppressing weeds and pests; study of plant and animal diseases caused by 
microorganism, pathogenesis, diagnosis, disease transmission and disease prevention; Study of soil 
microorganism for soil improvement and development using microbe; study of food spoilage caused 
by microbe, standards and investigation of food microorganism.  
 
นวกษ ๒๓๖ พันธุศาสตร�ท่ีเปeนประโยชน�สําหรับการเกษตร     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 236 Beneficial Genetics for Agriculture 
เง่ือนไข:   - 
 ความสําคัญของพันธุศาสตร/กับการเกษตร การศึกษาพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล เซลล/และโครโมโซมของ
พืชและสัตว/ การควบคุมการแสดงออกของยีน การใช�ประโยชน/ทางพันธุกรรม การสังเคราะห/โปรตีน ความรู�พันธุศาสตร/
ของประชากรเบ้ืองต�นของยีนหนึ่งตําแหนLง: การประมาณความถ่ียีนของประชากร สมดุลของ Hardy-Weinberg และ
ป�จจัยท่ีผลกระทบตLอความถ่ียีน ความรู�พันธุศาสตร/ของประชากรเบ้ืองต�นของยีนหลายตําแหนLง: การทํางานของยีน
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๔ 
 

หลายตําแหนLงกับลักษณะเชิงปริมาณ คLาอัตราพันธุกรรมและอัตราซํ้า และ หลักการคัดเลือกและการตอบสนองการ
คัดเลือกทางพันธุกรรม การใช�ประโยชน/ทางพันธุกรรมในเชิงการค�า และการใช�เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร/ 
 The importance of genetics in agriculture; Mendel’ s principle, cell and chromosome in 
plants and animals; regulations of gene expression, genetic benefit; protein synthesis, basic 
knowledges in population genetic for one gene locus; gene frequency evaluation, Hardy-Weinberg 
equilibrium and factors affecting gene frequencies; fundamental in population genetic for many 
gene locus: many gene expression with quantitative traits, heritability and principles of genetic 
selection, genetic benefits in commerce, and genetic technology. 
 
นวกษ ๒๓๗ สถิติพ้ืนฐาน         ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 237 Basic Statistics   
เง่ือนไข:   - 
 สถิติศาสตร/พ้ืนฐาน ระดับการวัดของตัวแปร การสุLมตัวอยLางและการเก็บรวบรวมข�อมูล สถิติเชิงพรรณนา 
(การแจกแจงความถ่ี อัตราสLวน สัดสLวน ร�อยละ อัตรา) การวัดแนวโน�มเข�าสูLสLวนกลาง (คLาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน 
เปอร/เซ็นไทล/) การวัดการกระจายของข�อมูล (พิสัย ความแปรปรวน ความแปรปรวนรLวม สLวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วัดความเบ� ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด คLาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน การกระจายแบบปกติ) สถิติเชิง
อนุมาน (การประมาณคLา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห/ความแปรปรวน การวิเคราะห/
สหสัมพันธ/เพียร/สัน การวิเคราะห/การถดถอยแบบงLาย) สถิตินอนพาราเมตริก (การทดสอบแบบไค-สแควร/ การทดสอบ
แมนวิทนี่ การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบครัสคาล-วอลลิส) การฝ�กปฏิบัติ การวิเคราะห/ข�อมูลด�วยโปรแกรม SPSS 
for Windows การเตรียมข�อมูลเพ่ือการประมวลผล (การลงรหัส การบรรณาธิกร การแปรสภาพข�อมูล) การ
ประมวลผลข�อมูลท่ีสอดคล�องกับภาคบรรยาย (สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน)  
 Basic Statistics; Level of measurement, random sampling and data collection, descriptive 
statistics (frequency distribution, ratio, proportion, percentage, rate); measure of central tendency 
(mean, mode, median, percentiles), measure of dispersion (range, variance, covariance, standard 
deviation, measure of skewness, Standard error, coefficient of variable, normal distribution), 
Inferential statistics (estimation, hypothesis testing, test of normality, T-Test, analysis of variance, 
Pearson Product Moment Correlation, simple regression analysis), nonparametric statistic (Chi-Square 
Test, Man-Whitney U Test, Median Test, Kruskal Wallis Test), statistical package for social science, 
input data (coding, editing, transforming), Processing (descriptive statistics, inferential statistics) 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๕ 
 

๒.๑.๒ กลุ8มวิชาเกษตรศาสตร� และทรัพยากร 
นวกษ ๑๔๑ เกษตรปริทัศน�สําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 141 Overview in Agriculture for SMART Farmer   
เง่ือนไข:   - 
 ค�นหาแรงบันดาลใจเพ่ือเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ประวัติความ
เปnนมาและวัตถุประสงค/ของการทําการเกษตร สถานการณ/การเกษตรของไทย ความสัมพันธ/ระหวLางเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง นโยบาย และวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน/สังคม ศาสตร/พระราชากับวิถีการเกษตร เกษตรอาเซียน รูปแบบ
และระบบการเกษตร ความยั่งยืนและการใช�ประโยชน/จากฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือ
การเกษตร เทคโนโลยีกับการเกษตร ธุรกิจกับการเกษตร มาตรฐานการผลิตในระบบการเกษตรและการจัดการ การ
ควบคุมคุณภาพและการผลิตอาหารปลอดภัย การสร�างมูลคLาเพ่ิมและอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน ทิศทางเกษตร
ไทยในอนาคต  
 Pursuing inspiration for SMART Farmer; definition and importance of agriculture; agricultural 
history and purposes; situation of agriculture in Thailand; social, economic and political relationship, 
politic, farmers’ way of life in the community/society; King Bhumibol's Science and  Ways of Life 
ASEAN agriculture and ways of agriculture; agricultural patterns and systems; sustainability and 
utilization of agricultural resources and agriculture based on biodiversity; technology and agriculture; 
the business and agriculture; production standard in agricultural systems and management; quality 
control and food safety production; agricultural and value added to agricultural products and 
household agro-industries; direction of Thai agriculture in the future. 
 
นวกษ ๑๔๒ ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร      ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 142 Natural Resource and Agroecology   
เง่ือนไข:   - 

ประเภท บทบาท ความสําคัญและประโยชน/ท่ีหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกตLางระหวLาง
ระบบนิเวศธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเกษตร องค/ประกอบและโครงสร�างหลักของระบบนิเวศ การ
หมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารผLานระบบนิเวศ ความสัมพันธ/รูปแบบตLางๆในระบบนิเวศ การประยุกต/ความรู�
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาเพ่ือใช�ประโยชน/และแก�ป�ญหาในการทําการเกษตรแบบยั่งยืน 

Types, role, importance and multiple benefits of natural resources; The differences between 
the two kinds of natural ecosystem and ecosystem in the agricultural landscape; The main structure 
and elements of an ecosystem, the flow of energy and matter through the ecosystem, various types 
of relationship in the ecosystem; the application of knowledge regarding nature resources and 
ecology to benefit and solve problems in sustainable agriculture. 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๖ 
 

นวกษ ๒๔๑ ความหลากหลายทางชีวภาพดBานการเกษตร     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF241 Agrobiodiversity   
เง่ือนไข:   - 

ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม ระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ 
พฤติกรรมและความสัมพันธ/ของสิ่งมีชีวิตในแหลLงท่ีอยูLอาศัยตามธรรมชาติและในพ้ืนท่ีเกษตร การประยุกต/ใช�ความรู�
เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช�ประโยชน/และแก�ป�ญหาในการทําการเกษตรแบบยั่งยืน และยังผลดีตLอการ
อนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ 

Diversity in living organisms; perspective on Taxonomy (plants, animals and microbes), levels 
of biodiversity, behaviors and interactions of living things (biotic/symbiotic relationships) in their 
environments (natural habitats) and agricultural landscapes; an application of the biodiversity 
knowledge to benefit the solve problems of sustainable agriculture and conservation of natural 
resources.  
 
๒.๑.๓ กลุ8มวิชาเศรษฐศาสตร� บริหาร และการจัดการ 
นวกษ ๒๕๑ การตลาดเพ่ือการประกอบการและการจัดการฟาร�มสําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง    ๔ (๓-๓-๗) 
NWSF 251 Entrepreneurial Marketing and Farm Management for SMART Farmer 
เง่ือนไข:   - 
 ความหมายและหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร/และพุทธเศรษฐศาสตร/วLาด�วยมูลคLา ราคา และการจัดสรร
ทรัพยากร ทฤษฎีเบ้ืองต�นเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภคและพฤติกรรมการผลิต โครงสร�างตลาดสินค�าเกษตรและป�จจัย
การผลิต การประกอบการกับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง หลักการตลาด โอกาสทางการตลาดและแผนการตลาดสําหรับ
ผู�ประกอบการ หลักการจัดการฟาร/ม เครื่องมือตLางๆ เพ่ือสร�างประสิทธิการผลิต บัญชีฟาร/ม บัญชีกิจการ และการ
วางแผนการเงิน 
 Definition and principle of economics and Buddhist economics on value, price and resource 
allocation, theory of consumer and producer behavior, structural market of agricultural products 
and inputs, entrepreneurship and SMART Farmer, principle of marketing, marketing opportunity, 
entrepreneurial marketing plan,  principle of farm management, tools for creating a production 
efficiency, farm & enterprise accounting and financial planning. 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๗ 
 

๒.๒ กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ  
๒.๒.๑ กลุ8มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตร ๑      ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I   
เง่ือนไข:   - 
 ประโยชน/และความสําคัญของการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรเบ้ืองต�น การเสื่อมเสียของ
ผลผลิตพืชและสัตว/และการควบคุมการเสื่อมเสีย การประยุกต/ใช�กระบวนการแปรรูปทางกายภาพ เคมี และชีวภาพใน
การสร�างผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรเพ่ือกLอให�เกิดผลิตภัณฑ/ท่ีมีคุณประโยชน/และมูลคLาเพ่ิมข้ึน สุขอนามัยของผู�สัมผัส
อาหาร หลักสุขาภิบาลสถานท่ีผลิตอาหาร หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ/ให�เหมาะสมกับผลิตภัณฑ/เพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษา หลักการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ/ท่ีเปnนมิตรกับสิ่งแวดล�อม หลักการฆLาเชื้อและทําความสะอาดระหวLางการบรรจุ 
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/แปรรูปเบ้ืองต�น โดยนักศึกษาจะได�เรียนรู�การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผLานโครงงานการแปรรูปท่ีนักศึกษาสนใจ และการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจริงด�านการแปรรูปทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพโดยใช�เทคโนโลยีข้ันสูง จากองค/กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 The benefit and importance of primary processing and development of agricultural products; 
plant and animal product spoilage and spoilage control; an application of physical chemical and 
biological processing to forming beneficial and valueadded agricultural products; Hygiene of food 
handlers. Sanitation of manufacture places. Principle of appropriate packaging design for product 
shelf life extension. Principle of eco-material selection for packaging design. Principle of disinfection 
and cleaning during packing. Standard and quality control of primary product processing. Agricultural 
product processing will be learn via project and field trip with outside organization.     
 
นวกษ ๓๓๒ การวางแผนการทดลองเพ่ือการเกษตร      ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 332 Experimental Designs for Agriculture   
เง่ือนไข:   นวกษ ๒๓๗ สถิติพ้ืนฐาน NWSF 237 Basic Statistics   
 นิยาม คําศัพท/ การวางแผนการทดลอง และวิธีการทดลองท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร รวมท้ังสามารถต้ังข�อสมมติ  
ฐาน และแปรผลจากการวิเคราะห/การทดลอง ซ่ึงจะนําไปสูLการประยุกต/ใช�สําหรับการประเมินผลผลิตทางการเกษตรได�อยLาง
เหมาะสม 
 Definition, technical term, experimental design and experimental method related to agricultural 
including, knowledge for hypothesis and interpreted result with each experimental design so as to be 
applied to for appropriate assessment yield. 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๘ 
 

นวกษ ๓๓๓ เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรปราชญ�เปรื่อง ๔.๐     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 333 Technology for Smart Agriculture 4.0    
เง่ือนไข:   - 
 ความสําคัญของวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีสําหรับการเกษตรปราชญ/เปรื่อง การใช�วิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีในการเกษตร จากผลิตสูLขาย (กระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ/ เก็บเก่ียวผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร บรรจุภัณฑ/และการขนสLง) เกษตรกรรมความแมLนยําสูง สภาพภูมิอากาศอัจฉริยสําหรับ
การเกษตร การควบคุมทางเดินของเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบระบุตําแหนLงบนพ้ืนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/ 
อินเทอร/เน็ตของสรรพสิ่ง การใช�เทคโนโลยีในการเกษตรท่ีเก่ียวข�อง 
 The importance of science and technology for smart agriculture; Uses of sciences and 
technologies in agriculture from the production to the marketing (production process, productivity 
and breeding improvement, harvesting, agri-product processing, packaging and transportation); 
precision farming, Climate-Smart Agriculture (CSA), Controlled Traffic Farming (CTF), Global 
Positioning System (GPS), Geography Information System (GIS), Internet of Things (IoT), and other 
uses of technology in agriculture.  
นวกษ ๓๓๔ อาหารเพ่ือสุขภาพ        ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 334 Functional Food 
เง่ือนไข:   - 

นิยามและผลของอาหารเพ่ือสุขภาพตLอการเกษตรและสุขภาพ ความรู�พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร/ของสารออก
ฤทธิ์ชีวภาพในอาหารเพ่ือสุขภาพ  พรีไบโอติคและโพรไบโอติค  ไขมันและผลตLอสุขภาพ เส�นใยอาหารและผลทาง
สรีรวิทยาในรLางกาย สารต�านอนุมูลอิสระและผลตLอสุขภาพ การวัดปริมาณสารอาหาร ความปลอดภัยและกฎหมาย
อาหารท่ีเก่ียวข�อง 
 Definition and effect of functional foods on agriculture and health; basic scientific instruction 
in bioactive compounds in functional foods, pre- and probiotics, lipids and their effects on health, 
dietary fiber and its physiological effects, antioxidants and their effect on health, measurements of 
nutrients; Efficacy, safety, and related regulations. 
  
นวกษ ๓๓๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตร ๒      ๒(๑-๓-๓) 
NWSF 335 Agricultural Products Processing and Development II 
เง่ือนไข:  รายวิชาท่ีตBองเรียนมาก8อน  
  นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ�การเกษตร ๑ 
  NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๕๙ 
 

 ประโยชน/และความสําคัญของการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรโดยใช�เทคโนโลยีข้ันสูง การแปร
รูปทางกายภาพ เคมี และชีวภาพโดยใช�เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือสร�างผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรท่ีมีคุณประโยชน/และ
มูลคLาเพ่ิมข้ึน การประเมินผลิตภัณฑ/ทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห/โภชนาการอาหาร รวมถึงอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ/ โดยนักศึกษาจะได�เรียนรู�การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช�เทคโนโลยีข้ันสูงผLานโครงงานการแปรรูปท่ี
นักศึกษาสนใจ ประกอบกับการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจริงด�านการแปรรูปทางกายภาพ เคมี และชีวภาพโดยใช�
เทคโนโลยีข้ันสูง จากองค/กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 The benefit and importance of processing and developing of agricultural products using 
advanced technology; an application of advanced technology of physical, chemical, and biological 
processing to forming agricultural products with beneficial and value-added use; sensory evaluation 
of products. Food nutrition analysis. Shelf-life of product. The study of Agricultural product 
processing using advanced technology via projects and field trips with outside organization. 
 
นวกษ ๓๓๖ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ�เพ่ือการเกษตรย่ังยืน   ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 336 Standard and Product Quality Control for Agriculture  
เง่ือนไข:  - 
 ประโยชน/และความสําคัญของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ/
อาหารตามกฎหมาย เชLน เครื่องหมาย อย., มาตรฐานผลิตภัณฑ/ชุมชน (มผช.), มาตรฐานผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม 
(มอก.), มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal), และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร (Q Mark) เปnนต�น 
การประกันคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพ เชLน การผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP), หลักเกณฑ/
และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร(GMP), มาตรฐานการผลิตข้ันต�น (Primary GMP), ระบบการการวิเคราะห/อันตราย, 
จุดวิกฤตท่ีต�องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย/ (Organic Agricultural Standard) 
เปnนต�น การควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร การสุLมตัวอยLางและการใช�สถิติในการควบคุมคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ/ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยนักศึกษาจะได�เรียนรู�การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/ผLานโครงงาน
ท่ีนักศึกษาสนใจ รLวมกับวิชาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/ ๒ และการศึกษาดูงานการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/ 
จากองค/กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 The benefit and importance of standard and quality control of agricultural products; food 
product standards such as the Food and Drug Administration mark, The Thai Community Product 
Standard, Thai Industrial Standards Institute (TISI Standard), the Halal Food Standard, The National 
Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Mark (Q Mark) etc; Quality assurance and 
quality control systems such as the Good Agriculture Practice (GAP), the Good Manufacturing 
Practice (GMP), the Hazard Analysis, the Critical Control Point (HACCP) and the Organic Agricultural 
Standard etc. Quality control of food production; Randomization and quality control statistic; 
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Physical, chemical, and biological quality control. The quality control will be studied via projects 
(cooperating with the Agricultural Product Processing and Development 2 subjects) and the field trip 
with outside organization. 
 
นวกษ ๓๓๗ การจัดการส่ิงแวดลBอมเพ่ือการเกษตรย่ังยืน      ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 337 Environmental Management for Sustainable Agriculture  
เง่ือนไข:  - 

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม (คุณภาพน้ํา อากาศ ดิน และการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรม) 
ระดับของการจัดการสิ่งแวดล�อม กิจกรรมการเกษตรกับการผลิตของเสีย ประเภทของเสียทางการเกษตร (ของเสีย
อินทรีย/และของเสียอนินทรีย/) ลักษณะของเสียทางการเกษตร (ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย) และการจัดการ 
หลัก 5 R’s สูLการปลอดขยะ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเกษตรและสิ่งแวดล�อม  

Environmental degradations (water quality, air quality, soil quality and reduced genetic 
diversity); The scale of environmental managements; Waste from agricultural activities; Agricultural 
wastes: types (natural (organic) and non-natural wastes), characteristics (solid, liquid and slurry) and 
management. The 5 R's of zero waste. Agricultural and environmental law. 
 
๒.๒.๒ กลุ8มวิชาเกษตรศาสตร� และทรัพยากร 
นวกษ ๒๔๒ ฟาร�มสัตว�แนวใหม8สําหรับเกษตรปราชญ�เปรื่อง     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 242 Neo Animal Farm for SMART Farmer 
เง่ือนไข:  - 
 การวิเคราะห/ตลาดผลิตภัณฑ/จากสัตว/ การเลี้ยงสัตว/ในระบบเชิงเด่ียวและเชิงนิเวศ การวางแผนผสมพันธุ/ 
(Mating) การประเมินคุณคLาผสมพันธุ/ การคัดเลือกโดยใช�เครื่องหมายพันธุกรรม เทคโนโลยีการขยายพันธุ/ การ
ประกอบสูตรอาหารสัตว/ การถนอมอาหารสัตว/ การใช�เศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือเปnนอาหารสัตว/ การจัดการความ
ร�อนหรือความเครียดให�สัตว/สุขสบาย การจัดการสิ่งแวดล�อม สุขภาวะหนึ่งเดียว และการผลิตสัตว/อ่ืน ๆ 
 Market analysis for animal products; comparative animal production in monocrop and agro-
ecological, mating system and design; genetic evaluation, genetic marker, reproduction technology, 
feed formulation, using crop residual for feed animal, heat stress and environment management, 
one health, and other animal farm.  
 
นวกษ ๒๔๓ ระบบการทําฟาร�มผลิตพืชผสมผสาน      ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 243 Integrated Crop Production in Farming System 
เง่ือนไข:  นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตร�การผลิตพืช NWSF234 Crop Production Sciences 
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 ระบบการปลูกพืช การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การผลิตเมล็ดพันธุ/พืช 
การปรับปรุงพันธุ/พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ระบบการให�น้ํา เครื่องจักรกลและเครื่องทุLนแรงทางการเกษตร 
วิทยาการจัดการกLอนและหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวนและพืชไรL สรีรวิทยาของพืชภายใต�สภาวะแวดล�อมวิกฤต การ
ผลิตพืชภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีไมLเหมาะสม และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 Cropping system, improving crop production; plant growth regulators, seed production, plant 
breeding, plant tissue culturing; watering system, farm machineries, pre and post harvesting 
management for horticulture and agronomy; crop physiology under environmental stress, crop 
production under limited environment and agricultural biotechnology.      
 
นวกษ ๒๔๔ ภูมิปwญญาสรBางสรรค�บนวิถีการเกษตร      ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 244 Creative Wisdom for Agriculture Ways  
เง่ือนไข:  - 
 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญของภูมิป�ญญาท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร การประยุกต/ใช�
ประโยชน/จากภูมิป�ญญาท�องถ่ิน การปรับตัวของภูมิป�ญญาภายใต�กระแสโลกาภิวัตน/ ความหลากหลายของภูมิป�ญญา
สร�างสรรค/ในมิติตLาง ๆ รวมท้ังการตLอยอดภูมิป�ญญาทางการเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค/  
 Basic knowledge related to the definition, meaning, form, and importance of wisdom related 
to agriculture; the application of local wisdom and its adaptation under globalization; the diversity 
of creative wisdom in various dimensions, and the extension of agricultural wisdom to creative 
economy. 
 
นวกษ ๒๔๕ ระบบการเกษตรย่ังยืน        ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 245 Sustainable Agricultural Systems   
เง่ือนไข:  - 

ความเปnนมาของการเกษตรแบบยั่งยืน นิยามและแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับการทําการเกษตรแบบยั่งยืน  
รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย (วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหมL เกษตรอินทรีย/และ
เกษตรธรรมชาติ) ความแตกตLางระหวLางอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบเกษตรยั่งยืน  เส�นบรรจบของความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงานกับเกษตรยั่งยืน ผลของระบบการเกษตรแบบยั่งยืนตLอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม  

The origin and history of sustainable agriculture; definition and general concepts of 
sustainable agriculture; the sustainable agricultural systems in Thailand (agroforestry, integrated 
farming, new theory of agriculture, organic farming, and natural farming); the differences between 
industrial agriculture and sustainable agriculture; convergence of food security, energy security and 
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sustainable agriculture. The impact of the the sustainable agricultural systems on the economy; 
society, and environment. 
 
๒.๒.๓ กลุ8มวิชาเศรษฐศาสตร� และบริหารการจัดการ 
นวกษ ๓๕๑ การจัดการธุรกิจฟาร�มย่ังยืนสําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง    ๔ (๓-๓-๗) 
NWSF 351 Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer   
เง่ือนไข:  - 
 ความหมายและวิธีการของเศรษฐศาสตร/มหภาคและพุทธเศรษฐศาสตร/ท่ีเก่ียวข�องกับฟาร/มและภาคเกษตร 
ระบบการเงิน การค�าระหวLางประเทศ นโยบายการเกษตร ตลาดกลาง ตลาดพันธะสัญญา ตลาดสินค�าเกษตรลLวงหน�า
แหLงประเทศไทย การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืน การสร�างมูลคLาเพ่ิมในสินค�าเกษตร หLวงโซLอุปทาน มาตรฐานสินค�า
เกษตร การสร�างภูมิคุ�มกันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 Definition and method  of macroeconomics and Buddhist economics  concerning the farming 
and the agricultural sector; the financial system, international trade, agricultural policy, central 
market, contract market, the Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET), sustainable farm 
business management, the value addition of agricultural products, supply chain; standard of 
agricultural product, the immunity creation according to the Sufficiency Economy concept. 
 
นวกษ ๓๕๒ เกษตรกรปราชญ�เปรื่องสู8การเปeนผูBประกอบการ     ๓ (๒-๓-๕) 
NWSF 352 Smart Farmer as Entrepreneur 
เง่ือนไข:  - 
 การจัดการท่ัวไป การตลาด บัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล เศรษฐศาสตร/ หLวงโซLอุปทาน คุณธรรมและ
จริยธรรม กฎหมาย การสื่อสารอยLางมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม เขียนแผนธุรกิจ
อยLางงLายเสนอขอสินเชื่อ ผู�ประกอบการนวัตกรรม ผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดยLอม ผู�ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรเพ่ือสังคม 
 General Management, Accounting, Finance, Human resources, supply chain, Economics, 
Moral and Ethical, Effective Communication, Risk Management. Use technology and innovation. 
Write a simple business plan for offer credit. Innovative entrepreneurs. Small and Medium 
Enterprises entrepreneur. Social enterprise Agribusiness entrepreneur. 
 
นวกษ ๓๕๓ เครือข8ายและการจัดชุมชน       ๒ (๑-๓-๓) 
NWSF 353 Network and Community Organizing 
เง่ือนไข:  - 
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 พุทธเศรษฐศาสตร/กับการพัฒนาองค/รวมและกลไกชุมชน ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม โครงสร�างสังคมและ
เครือขLาย ทุนสังคม พลวัตของชุมชน ความเปnนมาของการจัดชุมชน กระบวนการจัดชุมชนด�วยการสร�างความสัมพันธ/ 
เรื่องเลLาเร�าพลัง กลยุทธ/ และการลงมือปฏิบัติเพ่ือการสร�างเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรกรรมยั่งยืน 
 Buddhist economics, holistic development and community mechanism, pluralist democracy; 
Social structure and networks, social capital, communities and their dynamiam; an overview of 
community organizing, organization by building relationships, telling stories, devising strategy, and 
taking action for collaboration and networking of sustainable agriculture. 
 
๒.๒.๔ กลุ8มวิชาสัมมนา 
นวกษ ๓๖๑ สัมมนา          ๑ (๐-๓-๑) 
NWSF 361 Seminar  
เง่ือนไข:  - 
 การศึกษาค�นคว�าข�อมูล การอภิปรายงานวิจัย โครงการ บทความ ป�ญหา และ/หรือสถานการณ/การ แนวโน�ม
ด�านการเกษตร การวิเคราะห/สถานการณ/ ป�ญหา และอุปสรรค แนวทางการแก�ไขป�ญหา การพูดในท่ีสาธารณะ การ
เตรียมความพร�อมสูLการเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ป�จจัยสูLความสําเร็จในการเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ทักษะท่ี
จําเปnนในการเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง  
 Searching and studying the data and information; discussions on agriculture in research, 
project articles and/or situations; trends in agriculture; situations, problem, and obstacle analyses; 
problem solving, public speaking; preparations for becoming SMART Farmer; factors leading toward 
the SMART Farmer success. Skills needed to become SMART Farmers. 
 
นวกษ ๔๖๑ สมาร�ท ฟาร�มเมอร� แฟร�        ๒ (๐-๖-๒) 
NWSF 461 Smart Farmer Fair   
เง่ือนไข:  นวกษ ๓๖๑ สัมมนา  NWSF 361 Seminar  
 การวางแผนการต้ังแตLการผลิตสูLการจําหนLาย การวางแผนการดําเนินงาน การเตรียมข�อมูลและเรื่องราว การ
จัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน การเตรียมความพร�อมสูLการเปnนผู�ประกอบการธุรกิจเกษตร 
 Planning from production to marketing, process planning; preparation for information and 
story presentation; project presentation and fair; preparation for becoming agribusiness entrepreneur 
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๒.๒.๕ กลุ8มวิชาฝ�กงาน 
นวกษ ๓๗๑ การฝ�กงานฟาร�ม        ๔ (๐-๑๒-๔) 
NWSF 371 Farm Practicum 
เง่ือนไข:  - 
 ศึกษากระบวนงาน และฝ�กปฏิบัติงานในสถานท่ีฝ�กงานท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร (งานฟาร/ม) ไมLน�อยกวLา ๒๔๐ 
ชั่วโมง การบูรณาการความรู�ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติสูLการฝ�กงาน ฝ�กงานในหน�าท่ีตLางๆ ตามภารกิจของสถานท่ีฝ�กงาน 
การแก�ไขป�ญหาเบ้ืองต�น และการนําเสนอผลการฝ�กประสบการณ/พร�อมสLงรายงาน 
 Work process study and practice in agriculture (farm work) for a minimum of 240 hours; 
integration of knowledge and experience to farm practicum; training in a variety of jobs followed by 
mission organization; problem solving and presentation of practicum experience including complete 
report. 
๒.๒.๖ กลุ8มวิชาปริญญานิพนธ� 
นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ�สําหรับเกษตรกรปราชญ�เปรื่อง     ๖ (๐-๑๘-๖) 
NWSF 481 Senior Project for SMART Farmer   
เง่ือนไข:  -  
   

 หัวข�อโครงงานตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาภายใต�กรอบแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� 
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” เกษตรครบวงจรจากผลิตสูLขาย แผนธุรกิจ วางแผน ออกแบบ กําหนดพ้ืนท่ีและขอบเขตการ
ทําการเกษตร / งานฟาร/ม การเก็บเก่ียวผลผลิต การเพ่ิมมูลคLาผลิตผลทางการเกษตร บรรจุภัณฑ/ การขนสLง การตลาด
และการจําหนLาย การลงมือปฏิบัติเพ่ือสร�างสรรค/แปลงเกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน การเก็บและบันทึกข�อมูล การ
วิเคราะห/ข�อมูลและสรุปผลการเขียนรายงาน โดยอยูLในความดูแลและคําแนะนําของอาจารย/ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ/
และ/หรือเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ นักศึกษาต�องสรุปและนําเสนองานเปnนรูปเลLมกLอนจบการศึกษา 
 Project topic based on students’interest and potential within the conceptual framework 
“SMART Farmer, produce, sale, safety, sustainable”; complete agricultural process from production 
to market, business plan; design and set agricultural / farm area; postharvest, value-added            
agi-products, packaging, logistics, marketing and sale; practicing and creating safety and sustainable 
agriculture; collecting and recording data, data analysis, results summarizing and report writing under 
the supervision and guidance of the term paper advisor(s) and/or key success farmer(s); students 
must conclude and present research in a project report prior to their graduation. 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๖๕ 
 

๓.๒   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย�  

  ๓.๒.๑ อาจารย�ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 
*ผลงานทางวิชาการ 

ล8าสุดในรอบ ๕ ปW 
๑ นางสาวศศิมา  วรหาญ๑ 

๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx 
อาจารย/ วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, 

พ .ศ.  ๒๕๕๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ.ศ. ๒๕๔๖ 

Woraharn S., Lailerd N., 
Sivamaruthi B. S., 
Wangcharoen W., 
Sirisattha S., Peerajan S., 
and Chaiyasut C.  
“Evaluation of factors that 
influence the L-glutamic 

acid and γ-aminobutyric 
acid production during 
Hericium erinaceus 
fermentation by lactic 
acid bacteria”, Cyta-
journal of food. 2015; 
14)1(: 47–54. 

๒ นายสมสุข  พวงดี 
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (สตัวศาสตร/) สาขา Animal Genetic 
and Breeding 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)  
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เค้ียวเอ้ือง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสตัวศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

Puangdee S., Duangjinda 
M., Boonkum W., Buaban 
S., and Katawatin S. 
“Effect of milk fat to 
protein ratio on genetic 
variance for milk yield in 
Thai Tropical Holstein 
cattle”, Canadian Journal 
of Animal Science. 2016; 
96(3): 410-415. 

๓ นางสาวป�ณฑารีย/  แต�ประยูร 
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx 

อาจารย/ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ .ศ . ๒๕๕๘ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐ 

Taeprayoon P., Tanya P., 
Kang Y. J., Limsrivilai A., 
Lee S.-H. and Srinives P.  
“Genome-wide SSR 
marker development in oil 
palm by Illuminar HiSeq 
for parental selection”,  
Plant Genet. Resour. C. 
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๖๖ 
 

2015; 1-4. 
 

๔ นายป}ยะเทพ  อาวะกุล๒ 
๑-๑๗๙๙-๐๐๐๒x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (เกษตรศาสตร/)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ .ศ.  ๒๕๕๙ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

Avakul P. and Jutagate T. 
“Effects of water 
temperature on 
embryonic development, 
hatching success and 
survival of larvae of 
siamese mud crap 
Henicorhynchs siamensis 
(Sauvage 1881)”, Asian 
Fisheries Science. 2015; 
28: 143-153. 

๕ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล 
 

อาจารย/ ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

Saengkul C., Pakkong P., 
Pachana K. and Sawang 
wong, P. “137Cs 
adsorption and desorption 
on marine sediments from 
the upper gulf of 
Thailand”, Advanced 
Materials Research. 2013; 
770: 339-342. 

หมายเหตุ  :   :    ๑ ประธานหลักสูตร      ๒ เลขานุการหลักสูตร     
 
๓.๒.๒  อาจารย�ประจํา  

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหน8ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบัน: ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 
๑ นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน/ดํารง 

๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx 
อาจารย/ Ph.D. (Entomology) 

University of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2006 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒ นายสมสุข  พวงดี 
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (สตัวศาสตร/) สาขา Animal Genetic and Breeding 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)  
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เค้ียวเอ้ือง 
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๖๗ 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสตัวศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓ นางสาวศศิมา  วรหาญ 
๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx 

อาจารย/ วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ .ศ.  ๒๕๕๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ นางสาวป�ณฑารีย/  แต�ประยูร 
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx 

อาจารย/ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ .ศ .  ๒๕๕๘ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕ นายป}ยะเทพ  อาวะกุล 
๑-๑๗๙๙-๐๐๐๒x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (เกษตรศาสตร/)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ .ศ.  ๒๕๕๙ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖ นางสาววรรณา ประยุกต/วงศ/ รอง
ศาสตราจารย/ 

ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร/) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
วศ.บ. (ชลประทาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๗ นายวีระเดช มีอินเกิด 
 

ผู�ชLวย
ศาสตราจารย/ 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.ม. (นิเวศวิทยา) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร/, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๘ นายเอกลักษณ/ คันศร 
 

อาจารย/ วท.ด. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วบ.ม. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ทษ.บ. (การจัดการภูมิทัศน/และอนุรักษ/สิ่งแวดล�อม) 
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๖๘ 
 

มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ นางสาวสุภาภรณ/ คําเรืองฤทธ์ิ 

 
อาจารย/ ศศ.ด. (ประชากรศาสตร/) 

จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร/) 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร/) 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ นางสาวพรพิรัตน/ คันธธาศิร ิ
 

อาจารย/ บธ.ด. (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๑ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล 
 

อาจารย/ ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๑๒ นายศักดิ์สิทธ์ิ นพเสถียร 
 

อาจารย/ ปร.ด. (เคมีอินทรีย/) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลยัเกษตร, พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๓ นายกิตติคุณ หมูLพยัคฆ/ 
 

อาจารย/ วท.ด. (ปรสิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.บ. เกียรตินิยมลําดับท่ี ๒ (เทคนิคการแพทย/) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๔ นางสาวภัสรา วิจิตรวราศานต/ อาจารย/ ปร.ด. (เทคโลโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕ นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ/ อาจารย/ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วท.บ.(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ/) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๖ นายทวีศักดิ์ ชูมา อาจารย/ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
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๖๙ 
 

  มหาวิทยาลยัศิลปากร, กําลังศึกษาอยูL 
M.A. (English) 
University of Mysore, India, 2001 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๗ นางสาวสุจิตรา เตโช อาจารย/ ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลติภณัฑ/ธรรมชาติ ) 
จุฬาลงกรณ/ มหาวิทยาลัย (กําลังศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 
มหาวิทยาลยัแมLโจ� พ.ศ. ๒๕๕๒ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลยัแมLโจ� พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๘ 
 

นายฤทธิรงค/ พันธุ/ดี 
 

ผู�ชLวยอาจารย/ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร/ (สุขศาสตร/อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร/ (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๙ นางสาววรารตัน/ หนูวัฒนา ผู�ชLวยอาจารย/ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร/ (โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖ 
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร/ (โภชนวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒๐ นางสาวเกศศิรินทร/  มัธยทรัพย/ 
 

ผู�ชLวยอาจารย/ M.F.A. History of Art, Visva Bharati University, India, 2011 
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
ประวัติศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๑ นายสิทธิพงษ/  วงศ/วิลาศ 
 

นักวิชาการ วท.ด. (สัตววิทยา) 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, กําลังศึกษาอยูL 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๒ นายภาสกร ภมรคุณานนท/ 
 

นักวิชาการ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ, พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/, พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
๓.๒.๓  อาจารย�ประจําจากคณะต8าง ๆ ดังนี้   



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๗๐ 
 

    ไมLมี 
 

๓.๒.๔  อาจารย�พิเศษ  
  
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

๑. ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน/ Ph.D. (Agronomy)  
University of Illinois, USA, ๒๕๒๓ 
วท.ม. พันธุศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๗ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๔ 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 

๒ 
 

ดร.สมพงษ/ จันแก�ว ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๗ 
วท.ม. พืชไรLนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกLน 

๓ ดร.ปรเมษฐ/ ชุLมยิ้ม ปร .ด .เทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
William Rice University, USA, ๒๕๕๖ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหLงชาต ิ

๔ ดร.ภัทรารตัน/ เทียมเกLา ปร .ด .เทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
๒๕๕๗ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

๕ ผศ.ดร.พัชรินทร/ ตญัญะ ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๘ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๑ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 
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๗๑ 
 

๖ ดร.เอนก ลิม่ศรีวิไล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ/พืช)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘ 
ปริญญาวิทยาศาสตร/มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิชาพืชไรL) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๕ 

ประธานห�างหุ�นสLวนจํากัดโกลเด�น
เทอเนอรLา 

๗ นายรณกร มงคลวุฒิชาต ิ วท.ม.การจัดการโซLอุปทานแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย/ 
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เจ�าของกิจการกฤตอินคา 

๘ รศ.ดร.เอมอร อังศุรตัน/ Ph.D. (Agricultural Economics) 
Tokyo University of Agriculture, ๒๕๔๒ 
วท.ม. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๗ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๒ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 

๙ นายธนากร จันหมะกสติ วท.ม. ความปลอดภัยของอาหาร (ผลผลติปศุ
สัตว/) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙ 

บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด 

๑๐ ดร.กุหลาบ เหลLาสาธิต ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘ 
วท.ม. เกษตรศาสตร/ (พืชไรL) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓ 
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดบั ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 
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๗๒ 
 

๑๑ ผศ.ดร.อ่ิมเอิบ พันสด PhD (Bioscience in Food science) 
University of Strathclyde, Scotland, UK 
๒๕๕๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
๒๕๔๓ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ม. เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร/ 
บางพระ, ๒๕๓๖ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/ และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏั นครสวรรค/  

๑๒ นายชัยสิทธ์ิ นพเสถียร ร.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

หนLวยงานอิสระ 

๑๓ ดร.ยิ่งลักษณ/ เขมโชติกูร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, ปoท่ีจบการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
บช.ม. มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลยัขอนแกLน 

๑๔ ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน/วัฒน Ph.D. (Fisheries Management) Edith 
Cowan University, ปoท่ีจบการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๕๒ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ปoท่ีจบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 

๑๕ นางสาวจามรี เครือหงษ/ วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoท่ี
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลยัขอนแกLน, ปoท่ี
จบการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 
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๗๓ 
 

๑๖ นางสาวสุรภี ประชุมพล วท.บ. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.ม. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, ปoท่ีจบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 

๑๗ นายกิตติชัย ไชยสีดา Ph.D., Chemistry 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐ 
M.S., Chemistry 
University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, 
Nebraska, USA 2009 
M.S., Chemistry 
University of Montana, Missoula, 
Montana, USA 2004 
B.S., Chemistry 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, 
USA 2000 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ/  
๒๕๕๙ - ป�จจุบัน 

๑๘ ดร.พันธ/ณภัทร/ เศวตภาณุวงศ วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๕ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๖ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๐ 

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๙ ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร Ph.D. (Computer Science) 
University of Southampton, UK 
พ.ศ.๒๕๕๗ 
วท.ม. Computer Science 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๙ 
วท.บ. Computer Science 
มหาวิทยาลยัมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๑ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

๔.  องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถBามี) 
 นักศึกษามีการฝ�กงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวน ๔ หนLวยกิต ได�แกL รายวิชา นวกษ ๓๗๑ การฝ�กงาน
ฟาร/ม โดยนักศึกษาจะต�องมีจํานวนชั่วโมงฝ�กงานไมLน�อยกวLา ๒๔๐ ชั่วโมง (ไมLเกิน ๖ ชั่วโมง/วัน) ในหนLวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน สถานท่ีประกอบการ และ/หรือฟาร/มเกษตร เพ่ือฝ�กประสบการณ/การทํางานด�านการเกษตร
ภายใต�การดูแลของอาจารย/ท่ีปรึกษาและครูพ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยงโดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� 
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๗๔ 
 

ประสบการณ/ และเปnนการฝ�กเพ่ือให�เกิดทักษะท่ีจําเปnนให�แกLนักศึกษา รวมท้ังฝ�กการประยุกต/ใช�ความรู�
ความสามารถทางทฤษฎีไปใช�ในการปฏิบัติงานจริง 
 
๔.๑.  มาตรฐานผลการเรียนรูBของประสบการณ�ภาคสนาม  

 ๔.๑.๑ มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝ�กงาน 
 ๔.๑.๒ ซ่ือสัตย/ ตรงตLอเวลา อดทน 
 ๔.๑.๓ มีความรู�และทักษะในการใช�เครื่องมืออุปกรณ/ ท่ีเก่ียวข�องกับงาน หรือเทคนิควิธีการ
ทํางานในสถานท่ีฝ�กงาน 
 ๔.๑.๔ สามารถใช�ความรู�เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก�ป�ญหาในสถานการณ/จริง 
 ๔.๑.๕ สามารถทํางานรLวมกับผู�อ่ืน 
 ๔.๑.๖ มีทักษะการสื่อสารด�านการพูด เขียน คิดวิเคราะห/ประมวลผล 
 

๔.๒.  ช8วงเวลา  
 ๔.๒.๑ รายวิชา นวกษ ๓๗๑ การฝ�กงานฟาร/ม นักศึกษาฝ�กงานชLวงป}ดภาคฤดูร�อนชั้นปoท่ี ๒ ข้ึน
ชั้นปoท่ี ๓ และลงทะเบียนชั้นปoท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
  

๔.๓   การจัดเวลาและตารางสอน  
 ตามเวลาทํางานของหนLวยงาน/สถานท่ี ท่ีเข�าฝ�กงาน โดยให�ได�เวลาการฝ�กงานอยLางน�อย ๒๔๐ชั่วโมง 
(ไมLเกิน ๖ ชั่วโมง/วัน) 

      
     ๔.๔ การประเมินการเรียนการสอน 
  การประเมินการฝ�กงานภาคสนาม ประเมินโดยครูพ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยง และคณาจารย/ประจํา
หลักสูตร โดยจะเน�นการพัฒนาการด�านตLางๆ ของนักศึกษา เชLน พัฒนาการด�านทักษะเกษตร การเพ่ิมพูนความรู� การมี
ไหวพริบและประยุกต/ใช�ความรู�ท่ีมีในการแก�ป�ญหา/พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตร การปรับตัวเข�ากับสังคมและเพ่ือนรLวมงาน โดย
แบLงเกณฑ/การประเมินดังนี้ 
 

ผูBประเมิน น้ําหนักการประเมินผล  

)ร�อยละ(  
ครูพ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยง 70 
คณาจารย/ประจําหลักสูตร  30 
 

๕.  ขBอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถBามี) 
 การทําปริญญานิพนธ/ ตามรายละเอียดตามรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/สําหรับเกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง โดยนําความรู�เก่ียวกับการประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย การวางแผนการผลิตและผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย การวางแผนการตลาดและขายผลิตภัณฑ/ทาง
การเกษตรบนพ้ืนฐานหลักการเปnนผู�ประกอบการสังคม (Social entrepreneur) การสื่อสารและนําเสนอ
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรกับผู�บริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย การปรับตัวในการทํางานรLวมกับ



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๗๕ 
 

ผู�อ่ืนและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัย มาประยุกต/ใช�ในการทําปริญญานิพนธ/ 
โดยทําปริญญานิพนธ/เปnนรายบุคคล ตามโจทย/ท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใต�การดูแลของอาจารย/ท่ีปรึกษาและครู
พ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยง นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา มีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน 
และต�องผLานการประเมินผลงานวิจัย 
 

๕.๑  คําอธิบายโดยย8อ  
 การทําปริญญานิพนธ/ ตามรายละเอียดตามรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/สําหรับเกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง โดยการบูรณาการความรู�และทักษะตLางๆ จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในการทําปริญญานิพนธ/ โดยทําปริญญานิพนธ/เปnนรายบุคคล ตามโจทย/ท่ี
นักศึกษาสนใจ ภายใต�การดูแลของอาจารย/ท่ีปรึกษาและครูพ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยง นําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบรายงานและวาจา มีการจัดนิทรรศการเสนอผลงานท่ีปรากฏในรายวิชา นวกษ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/ม
เมอร/ แฟร/ และต�องผLานการประเมินผลการทําปริญญานิพนธ/ 
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรูB  
 รายละเอียดปรากฏในรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/ และ 
 ๕.๒.๑ ประยุกต/ใช�องค/ความรู�ในการทําปริญญานิพนธ/ 
 ๕.๒.๒ แก�ไขป�ญหาโดยวิธีการวิจัย 
 ๕.๒.๓ ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูล 
 ๕.๒.๔ ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร/ในการวิเคราะห/ผลทางสถิติ 
 ๕.๒.๕ ปรับตัวทํางานรLวมกับผู�อ่ืน 
 ๕.๒.๖ สื่อสารด�วยภาษาเขียนและภาษาพูดเชิงวิชาการโดยใช�เครื่องมือเหมาะสมกับวัตถุประสงค/และ
กลุLมเป�าหมาย 
 

๕.๓  ช8วงเวลา  
 ลงทะเบียน ชั้นปoท่ี  ๔  ภาคการศึกษาท่ี  ๑   
 เริ่มทําปริญญานิพนธ/ชLวงชั้นปoท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ โดยใช�พ้ืนท่ีในการฝ�กงานหรือพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาสนใจ
และเลือกโจทย/ในพ้ืนท่ีนั้นในการทําปริญญานิพนธ/ 
 

๕.๔  จํานวนหน8วยกิต    ๖  หนLวยกิต 
 
๕.๕  การเตรียมการ  

 จัดเตรียมเครือขLาย บุคลากร ผู�เชี่ยวชาญ และสถานท่ีประกอบการ/ฟาร/มเกษตร  เพ่ือให�นักศึกษาได�
เรียนรู�ท้ังองค/ความรู� ประสบการณ/ จากผู�ประกอบการจริง และได�ลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง ดังนี้  
 ๕.๕.๑ อาจารย/ทําหน�าทําหน�าท่ีเปnนโค�ช โดยให�คําแนะนําแกLนักศึกษา 
 ๕.๕.๒ อาจารย/ติดตามการทํางานของนักศึกษาและจัดตารางนิเทศ 
 ๕.๕.๓ จัดเตรียมเครือขLาย บุคลากร ผู�เชี่ยวชาญ และสถานท่ีประกอบการ/ฟาร/มเกษตร ให�เพียงพอ 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๗๖ 
 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
 ๕.๖.๑ ประเมินคุณภาพข�อเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารย/ท่ีปรึกษาและครูพ่ีเลี้ยง/เกษตรกรพ่ีเลี้ยง 
 ๕.๖.๒ ประเมินความก�าวหน�าในระหวLางการทํางานวิจัย โดยอาจารย/ท่ีปรึกษาและครูพ่ีเลี้ยง/
เกษตรกรพ่ีเลี้ยงจากการสังเกตและจากการรายงานด�วยวาจาและเอกสาร 
 ๕.๖.๓ ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนใน
แตLละข้ันตอน 
 ๕.๖.๔ ประเมินจากผลงาน (ผลผลิต ผลประกอบการ นวัตกรรม) ของนักศึกษารLวมกับการจัด
นิทรรศการในรายวิชานวกษ ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/ 

 

 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๗๗ 
 

หมวดที ่๔. 
ผลลัพธ�การเรียนรูBของหลักสูตร กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๑. มีทักษะในการบริหารจัดการ
ต้ังแตLต�นน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ํ า (ผลิต แปรรูป จําหนL าย) 
เปnนเกษตรครบวงจร 

- จัดการเรียนรู�ผLานลงมือปฏิบัติในรูปแบบการเรียนรู�แบบโครงงาน (Project Based 
Learning) บูรณาการกลุLมวิชาด�านวิทยาศาสตร/ การเกษตร เศรษฐศาสตร/ และการ
จัดการ ตลอดจนรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง ในลักษณะการลงมือปฏิบัติแบบกลุLม และการ
ลงมือปฏิบัติแบบรายบุคคล 
- จัดการศึกษาดูงาน (field trip study) บูรณาการฐานทรัพยากรธรรมชาติกับ
เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับท่ีซับซ�อนในแตLละชั้นปo นับต้ังแตL การเรียนรู�เชิงรุกในชั้น
เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การศึกษาดู
งาน การทดลองในห�องปฏิบัติการ 
- จัดรายวิชาฝ�กงาน เพ่ือเป}ดโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/
เกษตร และ Smart Farmer ในแปลงของเกษตรกรโดยตรง 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพ่ือให�นักศึกษาได�วางแผนการทําเกษตรครบวงจร 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง 
(SMART Farmer Fair) 

๒ .  น� อ ม นํ า ห ลั ก ศ า ส ต ร/
พระราชาในการดํารงชีวิตและ
การประกอบสัมมาชีพ 

- จัดรายวิชาศาสตร/พระราชาเพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ
ผLานกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผLานกิจกรรมตLางๆ  
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพ่ือให�นักศึกษาได�นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต/ใช� 

๓ .  ส า ม า ร ถ ส ร� า ง ส ร ร ค/
เกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน 

- จัดการเรียนรู�ผLานลงมือปฏิบัติในรูปแบบการเรียนรู�แบบโครงงาน (Project Based 
Learning) บูรณาการกลุLมวิชาด�านวิทยาศาสตร/ การเกษตร เศรษฐศาสตร/ และการ
จัดการ ตลอดจนรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง ในลักษณะการลงมือปฏิบัติแบบกลุLม และการ
ลงมือปฏิบัติแบบรายบุคคล 
- จัดการศึกษาดูงาน (field trip study) บูรณาการฐานทรัพยากรธรรมชาติกับ
เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
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๗๘ 
 

จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับท่ีซับซ�อนในแตLละชั้นปo นับต้ังแตL การเรียนรู�เชิงรุกในชั้น
เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรู�จากกรณีศึกษาของการศึกษา
ดูงาน การทดลองในห�องปฏิบัติการ 
- จัดรายวิชาฝ�กงาน เพ่ือเป}ดโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/
ชาวบ�าน และ Smart Farmer ในแปลงของเกษตรกรโดยตรง 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพ่ือให�นักศึกษาได�วางแผนการทําเกษตรครบวงจร 

๔. เปnนผู�ใฝ�รู� สามารถปรับปรุง
และพัฒ นาคุณ ภาพสินค� า/
ผลิตภัณฑ/ รวมถึงการจําหนLาย
ได�อยLางตLอเนื่อง 

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับท่ีซับซ�อนในแตLละชั้นปo นับต้ังแตL การเรียนรู�เชิงรุกในชั้น
เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรู�จากกรณีศึกษาของการศึกษา
ดูงาน การทดลองในห�องปฏิบัติการ 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู�ด�วยตนเอง เชLน การค�นคว�าข�อมูล
สารสนเทศ การทําวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตรหรือรายวิชาปริญญานิพนธ/ 

 
๒. ความสัมพันธ�ระหว8าง ผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐาน

อุดมศึกษาแห8งชาติ   (แสดงในภาคผนวก ๓) 

๓. ผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล 

ผลลัพธ�การเรียนรูBท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ�การสอน 
กลยุทธ�สําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1 ประเมินบริบทพ้ืนท่ี
เกษตรเปiาหมายโดย
คํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
 

- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสตูร ได�แกL การ
บรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู� การให�ศึกษา
ค�นคว�าด�วยตนเอง เชLน การเรียนแบบรLวมมือ การเรียน
แบบใช�ป�ญหาเปnนฐาน การเรียนโดยการค�นคว�าด�วยตนเอง 
- จัดรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต 
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปรญิญานิพนธ/ 
- การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
ห�องปฏิบัติการ 
- การเรียนรู�ผLานโครงงาน (project based learning) 
ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 ภายใต�แนวคิด “เกษตรในเมือง” ช้ันปoท่ี 2
ภายใต�แนวคิด “ป�จจัยจํากัด” และช้ันปoท่ี 3 ภายใต�แนวคิด 
“better than usual” 
- การเรียนรู�จากสถานการณ/จริง การฝ�กงานเป}ดโอกาสให�
นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/เกษตร และ 

- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุLม 
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการนําเสนอ 
- ประเมินผลการเรยีนรู�จากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข�อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝ�กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง 
 
 

PLO2 วางแผนการผลิต 
ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 
โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
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ผลลัพธ�การเรียนรูBท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ�การสอน 
กลยุทธ�สําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
Smart Farmer ภายใต�แนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� 
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในช้ันปoท่ี 4 เพ่ือให�นักศึกษาได�
ประเมินพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือการทําเกษตรครบวงจร 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair) 

PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตร โดยคํานึงถึง
เกษตรปลอดภัยไดBตาม
แผนการผลิต 
 

- การเรียนรู�ผLานโครงงาน (project based learning) 
ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 ภายใต�แนวคิด “เกษตรในเมือง” ช้ันปoท่ี 2
ภายใต�แนวคิด “ป�จจัยจํากัด” และช้ันปoท่ี 3 ภายใต�แนวคิด 
“better than usual” 
- การเรียนรู�จากสถานการณ/จริง การฝ�กงานเป}ดโอกาสให�
นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/เกษตร และ 
Smart Farmer ภายใต�แนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� 
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในช้ันปoท่ี 4 โดยจัดให�นักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพ่ือประเมนิพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลติสูLขาย) 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair) 
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปรญิญานิพนธ/ 

- ประเมินจากผลงานรายกลุLม 
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการนําเสนอ 
- ประเมินผลการเรยีนรู�จากการทํา 
- รายงานจากสถานการณ/จริง 
 
 

PLO4 วางแผนการตลาด
และการขาย ผลิตภัณฑ�ทาง
การเกษตร บนพ้ืนฐาน
หลักการเปeนผูBประกอบการ
สังคม (Social 
entrepreneur) 
 

- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสตูร ได�แกL การ
บรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู� การให�ศึกษา
ค�นคว�าด�วยตนเอง เชLน การเรียนแบบรLวมมือ การเรียน
แบบใช�ป�ญหาเปnนฐาน การเรียนโดยการค�นคว�าด�วยตนเอง 
- จัดรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต 
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปรญิญานิพนธ/ 
- การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
ห�องปฏิบัติการ 
- การเรียนรู�ผLานโครงงาน (project based learning) 
ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 ภายใต�แนวคิด “เกษตรในเมือง” ช้ันปoท่ี 2
ภายใต�แนวคิด “ป�จจัยจํากัด” และช้ันปoท่ี 3 ภายใต�แนวคิด 
“better than usual” 
- การเรียนรู�จากสถานการณ/จริง การฝ�กงานเป}ดโอกาสให�

- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุLม 
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการนําเสนอ 
- ประเมินผลการเรยีนรู�จากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข�อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝ�กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง 
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ผลลัพธ�การเรียนรูBท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ�การสอน 
กลยุทธ�สําหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/เกษตร และ 
Smart Farmer ภายใต�แนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� 
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในช้ันปoท่ี 4 โดยจัดให�นักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพ่ือประเมนิพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลติสูLขาย) 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair) 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอ
ขBอมูลวิชาการดBาน
การเกษตรและผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8ม
เกษตรกร ผูBบริโภคท่ี
คํานึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัย และบุคคลท่ัวไป
ไดBอย8างเหมาะสม  

- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปรญิญานิพนธ/ 
- จัดรายวิชาสมัมนาในช้ันปoท่ี3 และ 4 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในช้ันปoท่ี 4 โดยจัดให�นักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพ่ือประเมนิพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลติสูLขาย) 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair) 

- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุLม 
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัต ิ
- ประเมินจากการนําเสนอ 
- ประเมินผลการเรยีนรู�จากการเรยีน
รายวิชา โดยการสอบข�อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทําแบบฝ�กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง 
 

PLO6 แสดงออก
คุณลักษณะของเกษตรกร
ปราชญ�เปร่ือง (SMART 
Farmer Characters) และ
ทํางานร8วมกับผูBอ่ืนไดB 
 
 

- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปรญิญานิพนธ/ 
- การเรียนรู�จากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
ห�องปฏิบัติการ 
- การเรียนรู�ผLานโครงงาน (project based learning) 
ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 ภายใต�แนวคิด “เกษตรในเมือง” ช้ันปoท่ี 2
ภายใต�แนวคิด “ป�จจัยจํากัด” และช้ันปoท่ี 3 ภายใต�แนวคิด 
“better than usual” 
- การเรียนรู�จากสถานการณ/จริง การฝ�กงานเป}ดโอกาสให�
นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติกับปราชญ/เกษตร และ 
Smart Farmer ภายใต�แนวคิด “SMART Farmer ผลิตได� 
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” 
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในช้ันปoท่ี 4 โดยจัดให�นักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพ่ือประเมนิพ้ืนท่ีและวางแผนเพ่ือ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลติสูLขาย) 
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผู�ประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair) 
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๘๑ 
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๘๒ 
 

หมวดที ่๕. 

หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการใหBระดับคะแนน (เกรด) 

 การให�ระดับคะแนน (เกรด) เปnนไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด�วย การศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑.๑ แตBมเฉล่ียประจําภาค ให�คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของ

ผลคูณของหนLวยกิตกับแต�มประจําของผลการศึกษาแตLละรายวิชาเปnนตัวต้ังหารด�วยจํานวนหนLวยกิตรวมของ
รายวิชาท่ีผลการศึกษามีแต�มประจําท่ีศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให�มีทศนิยม ๒ ตําแหนLง โดยป�ดเศษจาก
ตําแหนLงท่ี ๓ 

๑.๒ แตBมเฉล่ียสะสม ให�คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแตLเริ่มเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท�าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนLวยกิตกับแต�มประจําของผลการศึกษาแตLละ
รายวิชาเปnนตัวต้ัง หารด�วยจํานวนหนLวยกิตรวมของรายวิชาท้ังหมดท่ีศึกษา ให�มีทศนิยม ๒ ตําแหนLง โดยป�ดเศษ
จากตําแหนLงท่ี ๓  

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้า ให�นําแต�มประจําของสัญลักษณ/ท่ีได�รับการประเมินครั้งสุดท�ายมา
คํานวณแต�มเฉลี่ย 

 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBขณะนักศึกษายังไม8สําเร็จการศึกษา 

 ๒.๑.๑ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแตLละรายวิชาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกาหนดในแตLละรายวิชา โดยจัดให�มีการประเมินท้ังจากนักศึกษา และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา 

 ๒.๑.๒ มีการทวนสอบในรายวิชาตามรายวิชาท่ีเป}ดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได�แกL การ

ประเมินแผนการสอน การประเมินข�อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา เปnน

ต�น 

 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 ๒.๒.๑ การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 ดําเนินการจัดสัมนาหลักสูตร โดยมีผู�มีสLวนได�สLวนเสีย (steakholders) เข�ารLวมสัมนาได�แกL อาจารย/ประจํา

หลักสูตร ผู�บริหารหลักสูตร เจ�าหน�าท่ีฝ�ายสนับสนุน ศิษย/เกLา ศิษย/ป�จจุบัน และผู�ใช�บัณฑิต(หากมี) โดยเน�น

ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยใช�

ข�อมูลเพ่ือการประเมินผล ดังนี้ 
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๘๓ 
 

 - การประกอบอาชีพของบัณฑิต 

 - การได�งานทําของบัณฑิต 

 - ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 

 - รางวัลหรือคําชมเชยท่ีบัณฑิตได�รับในด�านคุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะ การแก�ป�ญหา มนุษย

สัมพันธ/ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช�ความคิดอยLางมีเหตุมีผล และการใช�เทคโนโลยี เปnนต�น 

 

๓.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
๑. ผู�สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง หลักสูตรใหมL พ.ศ. 

๒๔๖๑ ต�องสอบผLานให�ครบตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวLาด�วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. เรียนครบตามจํานวนหนLวยกิตท่ีหลักสูตรกําหนด 
๓. ได�คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมLตํ่ากวLา ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อบังคับของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔. คะแนนสอบภาษาอังกฤษเปnนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๐ 
๕. เปnนผู�มีความประพฤติดีเหมาสมแกLศักด์ิศรีแหLงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
๔. การอุทธรณ�ของนักศึกษา 

กรณีนักศึกษามีข�อสงสัย หรือข�องใจ ในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาในแตLละรายวิชา นักศึกษาสามารถขอพบเจ�าหน�าท่ีนักวิชาการการศึกษาของ
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอคําอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีสงสัยในเบ้ืองต�น 
หากไมLสามารถให�คําอธิบายหรือให�คําตอบได� เจ�าหน�าท่ีฯ จะปรึกษาผู�รับผิดชอบรายวิชาท่ีนักศึกษามีข�อสงสัย 
หรือนําเรื่องเข�าหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
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หมวดที ่๖.  การพัฒนาคณาจารย� 
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม8 

 ๑.๑ การให�เข�ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย/ใหมL” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปnนหลักเกณฑ/
ให�อาจารย/ใหมLทุกคนต�องเข�ารับการอบรม ให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน�าท่ีของอาจารย/มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให�มีทักษะเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปnนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช�สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑.๒ แนะนําอาจารยใหมLให�บุคลากรของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ได�รู�จักกัน 
 ๑.๓ ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและผู�บริหารหลักสูตรชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑.๔ การมอบหมายให�มีอาจารย/พ่ีเลี้ยงทําหน�าท่ีให�คําแนะนําและเปnนท่ีปรึกษาในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา กระบวนการสอน การจัดการเรียนการสอน 
 ๑.๕ การมอบหมายให�อาจารย/ใหมLศึกษาค�นคว�า จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการสอน ในหัวข�อหนึ่งหรือ
หลายหัวข�อท่ีอาจารย/ใหมLมีความรู�และถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใต�คําแนะนําของอาจารย/พ่ีเลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร  
 ๑.๖ การกําหนดให�อาจารย/ใหมLเข�ารLวมสังเกตการณ/การสอนของอาจารย/ในหลักสูตร 

 ๑.๗ ให�เข�ารLวมรับผิดชอบรายวิชา และรLวมเปnนอาจารย/ท่ีปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธ/ของนักศึษาเพ่ือเรียนรู�
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางสLวนในหารดูแลนักศึกษา 
 

๒. การพัฒนาความรูBและทักษะใหBแก8คณาจารย� 
๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑ สLงเสริมอาจารย/ให�มีการเพ่ิมพูนความรู� สร�างเสริมประสบการณ/ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัย การผลิตผลงานทางวิชากา และสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอยLาง
ตLอเนื่อง โดยสนับสนุนให�เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๒ การจัดให�มีการสอนแบบเปnนทีม ซ่ึงจะสLงเสริมโอกาสให�อาจารย/ได�มีประสบการณ/การสอน
รLวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได�เปnนผู�รับผิดชอบรายวิชา ผู�ประสานงาน และผู�รLวมทีมการสอน 

๒.๑.๓ การสLงเสริมหรือสร�างโอกาสให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ/ด�านการจัดการเรียนการ
สอนระหวLางอาจารย/ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนาไปเผยแพรLในการประชุมวิชาการท่ี
มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

๒.๑.๔ สนับสุนให�อาจารย/เข�ารLวมการอบรมด�านการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหนLวยงานภายนอก 
เข�ารLวมประชุมวิชการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดBานอ่ืนๆ  
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๘๕ 
 

 ๒.๒.๑ สนับสนุนให�อาจารย/มีสLวนรLวมในกิจกรรมบริการวิชาการตLาง ๆ เชLน การเข�ารLวมการดําเนินโครงการ
ในการจัดบริการวิชาการ การรับเชิญเปnนเปnนวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุLมในการประชุมวิชาการ การ
บริการวิชาการตLางๆ และสาขาท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพ  

 ๒.๒.๒ สนับสนุนให�อาจารย/ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสร�างองค/ความรู�ใหมL และตีพิมพ/บทความทางวิชาการ 
และผลงานวิจัย 

 ๒.๒.๓ สนับสนุนให�อาจารย/เข�าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยLางตLอเนื่อง 
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๘๖ 
 

หมวดที ่๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑. การกํากับมาตรฐาน  

ก. กระบวนการกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 ๑. แตLงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตให�เปnนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเปnนไปตาม
องค/ประกอบและมาตรฐานคุณภาพด�านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยอิงเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร
นานาชาติ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ซ่ึงต�องทําหน�าท่ีดังนี้ 
  ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให�มีความทันสมัยอยูLเสมอ 
  ๑ .๒  จัดหาและกําหนดอาจารย/ผู�สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู�ความสามารถและคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาท่ีสอน 
  ๑ .๓  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝ�กปฏิบัติ ฝ�กภาคสนาม ตามท่ีกําหนดใน
หลักสูตร 
  ๑ .๔  ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย/ให�มีคุณภาพและ
เปnนไปตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตรและรายวิชา 
  ๑ .๕  สLงเสริมและจัดให�มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย/ด�วยวิธีการตLางๆ เชLน การจัดประชุมวิชาการ 
การสLงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 ๒. มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีผู�ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดปoการศึกษาและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 ข. ตัวบ8งช้ี 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง โดยโครงการจัดต้ังวิทยา
เขคตมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดให�มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต�องกํากับมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

เกณฑ�มาตรฐาน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
๑. จํานวนอาจารย/ประจําหลักสูตร 
๒. คุณสมบัติของอาจารย/ประจํา

หลักสูตร 
๓. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

ระยะเวลท่ีกําหนด 
 
 

๑. สรรหาอาจารย/ประจําหลักสูตร
ให�ได�ตามท่ีเกณฑ/กําหนด 

๒. สรรหาอาจารย/ประจําหลักสูตรท่ี
มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนLงทาง
วิชาการให�เปnนไปตามเกณฑ/
มาตรฐานหลักสูตรทุกคน 

๓. ปรับปรุงหลักสูตรให�เสร็จและ
อนุมัติ/ให�ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให�
หลักสูตรใช�งานในปoท่ี ๕ 

๑. อาจารย/ประจําหลักสูตรเปnนไป
ตามท่ีเกณฑ/กําหนด 

๒. อาจารย/ประจําหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนLงทาง
วิชาการเปnนไปตามเกณฑ/
มาตรฐานหลักสูตร 

๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปo
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
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๒. บัณฑิต 
 ก. คุณภาพบัณฑิตและผลลัพธ�การเรียนรูB (PLOs) 
 บัณฑิตมีความรู�ความชํานาญในเชิงวิชาการท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด�านการเกษตร นําความรู�ไปประกอบ
อาชีพได�ตามความสามารถ มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิต โดยการน�อมนําและ
ประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ภายใต�คําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB ขาย
เปeน ปลอดภัย ย่ังยืน” อีกท้ังเปnนบัณฑิตท่ีมีบุคลิกดี มีความม่ันใจในตนเอง มีความเปnนผู�นํา กล�าแสดงออก รู�บทบาท
หน�าท่ีของตนเอง พัฒนาตนเองอยLางตLอเนื่อง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย/ มีจิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบตLอตนเองและสังคม รู�จักคิดอยLางมีเหตุผล และสามารถแก�ไขป�ญหาในสถานการณ/ตLางๆ ได�ตามความ
เหมาะสม ดังผลลัพธ�การเรียนรูB (PLOs) ท่ีปรากฏใน มคอ.๒ นี้ 
 ข. ตัวบ8งช้ี  
 การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต หลักสูตรฯ ดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้ 
 

เกณฑ�การประเมิน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
๑. บัณฑิตบรรลุผลลัพธ/การเรียนรู�ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสอดคล�อง
กับ MU Graduaates Core 
Competencies และ MU 
Graduates Attributes 
 
 
 
 
 
 
 

๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�
ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตารฐาน
ผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยLางน�อยร�อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาท่ีเป}ดสอนในแตLละปo
การศึกษา 
๒ จัดให�มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรกําหนด 
๓ จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมี
ประสบการณ/การเรียนรู�ท้ังในลักษณะ
การทํางานกลุLมและรายบุคคลโดยมี
คณาจารย/ทําหน�าท่ีเปnนโค�ช 
(coaching) 
๔. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน

๑ อัตราการประกอบอาชีพอิสระหรือ
การได�งานทําของบัณฑิต 
๒ ความพึงพอใจของผู�มีสLวนได�สLวน
เสีย / ผู�ใช�บัณฑิต (หากบัณฑิตได�งาน
ทํา) 
๓ ความไมLพึงพอใจของผู�มีสLวนได�สLวน
เสีย / ผู�ใช�บัณฑิต (หากบัณฑิตได�งาน
ทํา) 
๔ ร�อยละของบัณฑิตท่ีประเมินผLาน
ผลลัพธ/การเรียนรู�ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) ในระดับดี 
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เกณฑ�การประเมิน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
รายวิชาและกิจกรรม 
๕. สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะทาง
สังคม 
๖. ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปnน
สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช�
ในการแสวงหาความรู� เก็บรวบรวม
และประมวลผลขอมูลและสื่อสาร
ข�อมูลสารสนเทศ 
๗. จัดทํามาตรฐานของการพัฒนา
การศึกษาโดยความรLวมมือกับ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและผู�รับผิดชอบ
รายวิชา ท้ังเรื่องการเรียนการสอน 
สถานท่ีฝ�กปฏิบัติ อุปกรณ/และ
เครื่องมือ ครุภัณฑ/ งบประมาณ เพ่ือ
การประเมินความเปnนมาตรฐานของ
หลักสูตร  

 
๓. นักศึกษา 

ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวขBองกับนักศึกษา 
 ๑) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา  
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือผู�รับผิดชอบหลักสูตรภายใต�โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสววรค/ 
เพ่ือกําหนดแนวทางและสรรหากระบวนการหรือการดําเนินงานการรับนักศึกษา กําหนดเป�าหมายจํานวนรับ
นักศึกษา เกณฑ/การรับนักศึกษาท่ีสะท�อนคุณภาพนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร เกณฑ/ท่ีใช�ในการคัดเลือก
นักศึกษา คุณสมบัติข้ันต�น ความรู�พ้ืนฐาน หรือประสบการณ/ท่ีจําเปnนตLอการเรียนในหลักสูตร โดยแบLงเปnน ๕ 
กลุLม ดังนี้ 

 กลุLมท่ี ๑ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 กลุLมท่ี ๒ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 กลุLมท่ี ๓ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 กลุLมท่ี ๔ เปnนผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทLา  
 กลุLมท่ี ๕ เปnนผู�ท่ีประกอบอาชีพด�านการเกษตรและมีผลงานเชิงประจักษ/ 

 ๒) ข้ันตอนการดําเนินการรบันักศึกษา แสดงในแผนภูมิท่ี ๑ แสดงกระบวนการรับนักศึกษา 
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 ๓) การเตรียมความพรBอมก8อนเขBาศึกษา   
 หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพร�อมกLอนเข�าศึกษา เพ่ือการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให�เปnนคนดี 
เกLง ทันตLอการเปลี่ยนแปลง โดยเน�นการปรับกระบวนทัศน/ทางด�านทัศนคติและแนวคิด พฤติกรรม กระตุ�น
ทักษะพ้ืนฐาน ได�แกL ความพร�อมด�านวิชาการ ความพร�อมด�านการใช�ชีวิต ความพร�อมด�านการทํางานเปnนทีม 
มีกรอบแนวคิดการเปnนผู�ประกอบการ โดยใช�เครื่องมือในการพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมในหลักสูตร การ
จัดงบประมาณ ผู�รับผิดชอบโครงการ ฯลฯ ผLานกระบวนจัดทําแผนยุทธศาสตร/ประจําปo และเครื่องมือเหลLานี้
มีท้ังการดําเนินการโดยหลักสูตร และบูรณาการระหวLางหลักสูตรภายในสLวนงานและมหาวิทยาลัย อาทิเชLน 
 - จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป�าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบLง
เวลา 
 - จัดให�นักศึกษาได�เข�ารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใช�ชีวิตอยูLรLวมกับผู�อ่ืนในมหาวิทยาลัย 
ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษา 
 - จัดให�มีระบบอาจารย/ท่ีปรึกษาเพ่ือทําหน�าท่ีสอดสLองดูแล ตักเตือน ให�คําปรึกษาแกLนักศึกษา 
 - มีคณะกรรมการฝ�ายกิจการนักศึกษาให�ความชLวยเหลือแกLอาจารย/ท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ
การดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผู�ปกครอง เปnนต�น 
 - มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวการเรียน 
 - มีกิจกรรมพ่ีชLวยน�อง โดยรุLนพ่ีคอยให�ความชLวยเหลือและคอยให�คําแนะนําแกLรุLนน�องในเรื่องการเรียน
และกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
๔)  การส8งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
 ๔.๑) การสนับสนุนและการใหBคําแนะนํานักศึกษา 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตLงต้ังอาจารย/ท่ีปรึกษาทางวิชาการให�แกLนักศึกษาทุกคน เพ่ือ
ทําหน�าท่ีให�คําแนะนาด�านการเรียน โดยอาจารย/ท่ีปรึกษาหนึ่งคนตLอนักศึกษาประมาณ 10 คน หลักสูตรจัด
ให�มีการนัดพบอาจารย/ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอยLางเปnนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตLมีการพบปะ
ระหวLางอาจารย/ท่ีปรึกษากับนักศึกษาได�ตลอด ท้ังท่ีมีการนัดลLวงหน�าหรือไมLได�นัด ทุกครั้งท่ีมีขLาว
ประชาสัมพันธ/หรือต�องการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตLางๆ 
รLวมได� ได�แกL 
  ๑. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป�าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
และการแบLงเวลา 
  ๒. จัดให�นักศึกษาได�เข�ารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใช�ชีวิตอยูLรLวมกับผู�อ่ืนในมหา
วิทยลัย ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับนักศึกษา 
  ๓. จัดให�มีระบบอาจารย/ท่ีปรึกษาให�คําปรึกษาด�านวิชาการและอ่ืนๆแกLนักศึกษา 
  ๔. มีคณะกรรมการฝ�ายกิจการนักศึกษาให�ความชLวยเหลือแกLอาจารย/ท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับการดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผู�ปกครอง เปnนต�น 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๐ 
 

  ๕. มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวและให�คําปรึกษาด�านการศึกษา  
  ๖. มีกิจกรรมพ่ีชLวยน�อง โดยรุLนพ่ีคอยให�ความชLวยเหลือและคอยให�คําแนะนําแกLรุLนน�องในเรื่อง
การเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  ๗. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔.๒) การอุทธรณ�ของนักศึกษา  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประกาศหลักเกณฑ/และวิธีการในการอุทรณ/ตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาสามารถอุทธรณ/ในเรื่องเก่ียวกับวิชาการหรืออ่ืนๆ มายังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได�ท้ังในรูปแบบของการติดตLอด�วยตนเองหรือยื่นเปnนเอกสาร หลังจากนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะดําเนินการพิจารณาข�ออุทธรณ/ดังกลLาว 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๑ 
 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงกระบวนการรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กําหนดเป�าหมายจํานวนการรับนักศึกษาและจัดทําแผนการรับนักศึกษา 

หลักสตูรวิเคราะห/ความต�องการผู�มีสLวนได�สLวนเสีย และแนวโน�นความต�องการทักษะอาชีพในอนาคต 

กําหนดเกณฑ/การรับนักศึกษาตาม ปรัชญา วิสัยทัศน/ของหลักสูตร สLวนงาน และมหาวิทยาลัย 

การกําหนดคุณสมบัตผิู�สมัครสอบ 

ประชาสมัพันธ/ข�อมูลหลักสตูรท่ีเป}ดรับ 

ประชาสมัพันธ/การรับนักศึกษาใหมL คุณสมบัติ ข้ันตอนการดําเนินการการรับนักศึกษา และกําหนดการตLาง ๆ 

ดําเนินการคัดเลือกตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) 
ท้ังหมด ๕ รอบ 

ประกาศรายช่ือผู�ผLานการสอบคัดเลือก 

การรายงานตัวนักศึกษาใหมL 

การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรยีมความพร�อมกLอนเข�าศึกษา 

ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาตามกระบวนการและจัดการความรู� )KM (
ในกระบวนการดาํเนินงานระบบการรับนักศึกษา 

นําไปปรับปรุงในกระบวนการวางแผนการรับนักศึกษาครั้งตLอไป 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๒ 
 

 ข. ตัวบ8งช้ี  
 การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการในข�อ ก โดยดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้ 
 

เกณฑ�การประเมิน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
๑. การรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร�อมกLอนเข�าศึกษา 
๒. การสLงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
 

๑. ดําเนินการตามข�อ ก-๑  
๒. ดําเนินการตามข�อ ก-๒ 
๓. ดําเนินการตามข�อ ก-๓ 
๔. ดําเนินการตามข�อ ก-๔ 
 

๑. อัตราการคงอยูLของนักศึกษา  
๒. อัตราการสําเร็จการศึกษา  
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
๔. ผลการจัดการข�อร�องเรียนของ
นักศึกษา 

 
๔. อาจารย� 

ก. กระบวนการสําคัญท่ีเก่ียวขBองกับอาจารย� 
๑) การรับอาจารย�ใหม8 
 การรับอาจารย/ใหมLใช�หลักเกณฑ/ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย/ใหมLต�องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ/ตรงตามคุณวุฒิท่ีกําหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช�ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเปnนครู โดยมีการ
แตLงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือประเมินคุณสมบัติและประสบการณ/จากหลักฐานการสมัครกLอน จากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู�ความสามารถจากการสอบสัมภาษณ/ และนําเสนอผลงานวิชาการ
ตLอคณะกรรมการคัดเลือก และตอบข�อซักถามตLางๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับอาจารย/ใหมLกําหนด 
ซ่ึงผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ/คุณสมบัติทางวิชาการท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และประสบการณ/ท่ีเปnนประโยชน/ตLอสาขาวิชารวมท้ังมติการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเปnนหลัก 
 ๑.๑ กําหนดคุณสมบัติอาจารย/ให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ/ในสาขาท่ีจําเปnนโดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา 
และ/หรือ ประสบการณ/การปฏิบัติในสาขาท่ีต�องการ นอกจากนั้นต�องมีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษและ
การใช�สารสนเทศการสื่อสาร เชLน คอมพิวเตอร/และโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน  

 ๑.๒ ประกาศและเสาะหาผู�มีคุณสมบัติตามต�องการ  
 ๑.๓ แตLงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการคัดเลือกอาจารย/ใหมL โดยสืบค�นประวัติและคุณสมบัติของ
ผู�สมัครจากแหลLงข�อมูลท่ีเชื่อถือได�อยLางเปnนระบบและมีการตรวจสอบข�อมูลอยLางเปnนธรรม  

 ๑.๔ เสนอแตLงต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๓ 
 

๒) การมีส8วนร8วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคกการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย/ประจําหลักสูตร 
และผู�รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนใน
แตLละรายวิชาท่ีอาจารย/รับผิดชอบเพ่ือทบทวนติดตามคุณภาพหลักสูตรและนําข�อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร และหาแนวทางในการให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค/และเป�าหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว� และการผลิตบัณฑิตท่ีมีประสิทธิภาพตามความต�องการ
ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัย 
 ๒.๑ อาจารย/รLวมกับผู�เรียนประเมินรายวิชาเม่ือสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปnนวิชาปฏิบัติบุคลากรผู�รLวม
สอนในแหลLงฝ�กรLวมประเมินการจัดการเรียนการสอนด�วย  
 ๒.๒ อาจารย/รLวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 ๒.๓ อาจารย/เสนอข�อมูลตLอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือรวบรวมและจัดทํารLางการปรับปรุงหลักสูตร
และรLวมประชาพิจารณ/ให�ข�อคิดเห็น 
๓) การแต8งตั้งคณาจารย�พิเศษ  
อาจารย/ผู�รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย/พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ/
ของผู�สอนท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาในวิชาท่ีตLางจากความชํานาญของคณาจารย/ประจําเพ่ือให�นักศึกษาได�รับ
ความรู�จากผู�มีประสบการณ/เฉพาะด�านท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติและนําเสนอตLอผู�รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติกLอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลLาว  

 ๓.๑ การจัดจ�างอาจารย/พิเศษให�ทําได�เฉพาะหัวข�อเรื่องท่ีต�องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ๓.๒ ผู�รับผิดชอบหลักสูตรเปnนผู�เสนอความต�องการในการจ�างและเสาะหาผู�มีคุณสมบัติตรงความต�องการ  
 ๓.๓ การจัดจ�างอาจารย/พิเศษต�องวางแผนลLวงหน�าเปnนปoการศึกษา  
 ๓.๔ อาจารย/พิเศษจะต�องสอนไมLเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาท่ีสอน  

 
 ข. ตัวบ8งช้ี  
 การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการในข�อ ก โดยดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้ 

เกณฑ�การประเมิน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
๑. การรับอาจารย/ใหมL 
๒. การมีสLวนรLวมของคณาจารย/ใน
การวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 
๓. การแตLงต้ังคณาจารย/พิเศษ 
 
 

๑. ดําเนินการตามข�อ ก-๑  
๑.๒ ดําเนินการตามข�อ ก-๒ 
 
 
๑.๓ ดําเนินการตามข�อ ก-๓ 
 

๑. อาจารย/ใหมLทุกคน (ถ�ามี) ได�รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. อาจารย/ประจําทุกคนได�รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยLางน�อยปoละ ๑ ครั้ง 
๓. อัตราการคงอยูLของอาจารย/ 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๔ 
 

เกณฑ�การประเมิน การดําเนินการ ตัวบ8งช้ี 
 ๔. ความพึงพอใจของอาจารย/ 

 
๕. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๕.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8ง 
  การรับบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใช�หลักเกณฑ/ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนต�องมีคุณสมบัติและประสบการณ/ตรงตามคุณวุฒิท่ีกําหนด มีความสามารถ ทักษะการใช�ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการแตLงต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือประเมินคุณสมบัติและประสบการณ/จากหลักฐานการสมัครกLอน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะ
พิจารณาความรู�ความสามารถจากการสอบสัมภาษณ/และผลงาน และ/หรือสอบปฏิบัติ รวมถึงการตอบข�อซักถาม
ตLางๆ ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ/ความเหมาะสมกับตําแหนLงท่ีกําหนด 
และประสบการณ/ท่ีเปnนประโยชน/ตLอสาขาวิชารวมท้ังมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเปnนหลัก 
 
๕.๒  การเพ่ิมทักษะความรูBเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   สนับสนุนให�บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนให�เข�ารับการฝ�กอบรม การทัศนศึกษา และการดูงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู�และทักษะในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให�บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเปnนครู
ผู�ชLวยสอนในบางรายวิชาและ/หรือโครงงานตามความรู�ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือสร�างบรรยากาศให�เกิดการ
ทํางานรLวมกันระหวLาอาจารย/ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา อีกท้ังบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความ
ภาคภูมิใจในและเปnนผลงานสนับสนุนการขอตําแหนLง 

 
๖. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูBเรียน 

ก. กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูBเรียน การควบคุมคุณภาพ 
 ๑) การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูBเรียน 

ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหน�าท่ีวางแผนการจัดการเรียนการสอนรLวมกับ
คณาจารย/ผู�สอน ติดตามและรวบรวมข�อมูล สําหรับใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยLางตLอเนื่อง 

เปiาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
๑. ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ หลักสูตร และ
พัฒนาหลักสูตรให�ก�าวทัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงโดย
มีบุคลากรผู�สอนท่ีเปnนผู�นํา
ด�านการพัฒนาองค/ความรู�
และสามารถผลิตบุคลากรท่ีมี
ความรู� ทักษะ ท่ีตรงตLอความ

๑. จัดหลักสูตรให�มีความสอดคล�องกับ
มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด  
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ปo  
๓. กําหนดให�อาจารย/ท่ีสอนมีคุณวุฒิไมLต่ํา
กวLาปริญญาโทในสาขาวิชาด�านการเกษตร 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือเปnนผู�มี
ประสบการณ/หลายปo และมีจํานวน

๑. หลักสูตรท่ีสามารถอ�างอิงได�กับ
มาตรฐานท่ี สกอ.กําหนดความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสมํ่าเสมอ  
๒. การพิจารณาเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
ตอบสนองความต�องการของภาครัฐ 
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
๓. จํานวนอาจารย/ท่ีมีคุณวุฒิไมLต่ํา
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เปiาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
ต�องการของภาครัฐ เอกชน 
และรัฐวิสาหกิจ  

คณาจารย/ประจํา ไมLน�อยกวLาเกณฑ/
มาตรฐาน  
๔. สLงเสริมอาจารย/ประจําหลักสูตรให�ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวข�อง  
๕. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ต�องการกําลังคนในภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเปnนข�อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร หรือสํารวจความต�องการความรู� 
ทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
ด�านการเกษตรเพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตร  
๖. เชิญผู�เชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ผู�ใช�บัณฑิตมามีสLวนรLวมในการพัฒนา
หลักสูตร  

กวLาปริญญาโท หรือผู�มี
ประสบการณ/ท่ีไมLน�อยกวLาเกณฑ/
มาตรฐาน  
๔. การศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวข�อง 
๕. การรายงานผลการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงและความต�องการ
กําลังคนภาครัฐ เอกชน และ 
รัฐวิสาหกิจ หรือผลการสอบถาม 
หรือผลการสํารวจความต�องการ
ความรู� ทักษะของบัณฑิต  
๖. แบบประเมินผลรายวิชาฝ�กงาน 
จากสถานท่ีฝ�กงาน  
๗. ผลการประเมินจากผู�เชี่ยวชาญ
ท้ังภาครัฐและเอกชนและผู�ใช�
บัณฑิตมามีสLวนรLวมในการพัฒนา
หลักสูตร  

๒. สLงเสริมการเรียนรู�เชิงรุก 
กระตุ�นให�เกิดความใฝ�รู�และ
เสริมสร�างการคิดวิเคราะห/ 
เพ่ือการแก�ไขป�ญหา พัฒนา
ระบบองค/ความรู�ให�คิดอยLาง
สร�างสรรค/ 
 

๑. จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียน
เปnนสําคัญ กําหนดให�มีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู�หรือ
กิจกรรมประจําวิชาให�นักศึกษาเรียนรู�
ประสบการณ/การทํางานในสาขาวิชาชีพ 
สามารถคิดวิเคราะห/ เพ่ือพัฒนาองค/
ความรู�ด�วยตัวเอง  
๒. ประสานความรLวมมือกับสถานท่ีฝ�กงาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ฝ�กงาน 

๑. จํานวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ
หรือวิชาเรียนท่ีมีแนวทางการเรียนรู�
ให�นักศึกษาได�ศึกษาค�นคว�าความรู�
ใหมLได�ด�วยตนเอง  
๒. จํานวนวชิาท่ีกําหนดกิจกรรม
สLงเสริมให�เกิดการมีสLวนรLวมใน
แผนการเรียนการสอน  
๓. งานวิจัย/โครงงาน ท่ีเก่ียวข�อง
กับสาขาวิชา  

๓. ประเมินมาตรฐานของ  
หลักสูตรอยLางสมํ่าเสมอ  

๑. การประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และ
ภายนอกทุกๆ ๕ ปo 
๒. การจัดทําฐานข�อมูลทางด�านนักศึกษา 

๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายใน และภายนอกทุกๆ ๕ ปo  
๒. รายงานการจัดทําฐานข�อมูล
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๙๖ 
 

เปiาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
อาจารย/ อุปกรณ/ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความรLวมมือกับหนLวยงาน
ตLางๆ ท่ีเก่ียวข�องกับผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเปnนข�อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ  
๓. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา  
๔. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ตLอรายวิชา และอาจารย/ผู�สอนในทุกภาค
การศึกษา  

ทางด�านนักศึกษา อาจารย/ อุปกรณ/ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รLวมมือกับหนLวยงานตLางๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเปnนข�อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ  
๓. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา  
๔. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ท่ีมีตLอรายวิชา
และอาจารย/ผู�สอนของแตLละภาค
การศึกษา  

 
 ๕.๒ การบริหารงบประมาณ 
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/จัดสรรงบประมาณประจําปo ท้ังงบประมาณแผLนดินและเงินรายได�เพ่ือ
จัดซ้ือจัดหา ตํารา อุปกรณ/ เครื่องมือ ครุภัณฑ/ และสถานท่ี ท่ีจําเปnนต�องกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ/ท่ีทันสมัยไว�
ในห�องเรียนท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสม 
เอ้ือตLอการเรียนรู�ของนักศึกษา 

 
๗. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูB 

 ๖.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู8เดิม 
 ความพร�อมด�านตํารา หนังสือ และการสืบค�นผLานฐานข�อมูลตLาง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาของหลักสูตร โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ ห�องสมุดของวิทยาเขตฯ และห�องสมุดของ
คณะอ่ืนๆ ให�นักศึกษาได�ศึกษาค�นคว�าอยLางเต็มท่ีและพอเพียง รวมถึงอุปกรณ/อ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนให�มีการจัดการ
เรียนการสอน การค�นคว�า การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระท่ีหลักสูตรกําหนดได�อยLางพอเพียง 
โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๒ แหLง คือ 
  - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชา
พ้ืนฐานบางรายวิชา สําหรับนักศึกษาชั้นปoท่ี ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๙๗ 
 

  - โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ 
ซ่ึงเปnนนักศึกษาต้ังแตLชั้นปoท่ี ๒ ข้ึนไป 
 

อาคารสถานท่ี 
- อาคารวิทยาศาสตร/อเนกประสงค/ ประกอบด�วย อาคาร ๘ หลัง ประกอบด�วย  
    อาคาร ๑  ห�องธุรการ ห�องพนักงานรักษาความปลอดภัย สํานักงานวิชาการ ห�องสมุด ศูนย/ประสานงาน

เครือขLาย ร�านถLายเอกสาร ห�องเรียนบรรยาย ห�องประชุม ห�องพักอาจารย/  
    อาคาร ๒  ห�องปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) 
    อาคาร ๓  ห�องเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ ห�อง 
    อาคาร ๔  ห�องปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) และโรงอาหาร 
    อาคาร ๕  ห�องเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ ห�อง และ ห�องเรียนพยาบาล จํานวน ๒ ห�อง 
    อาคาร ๖  ห�องเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ ห�อง ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ และห�องเรียน Smart Classroom  
    อาคาร ๗  ห�องเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ ห�อง 
    อาคาร ๘  ห�องปฏิบัติการกายวิภาค และห�องจัดนิทรรศการ/ห�องประชุม 
- อาคารเรียน (อาคารกลางน้ํา และอาคารกลางนา) รองรับนักศึกษาได� ๕๐ คน จํานวน ๒ หลัง  
- อาคารเรียน (อาคารปลายเนิน) รองรับนักศึกษาได� หลังละ ๘๐ คน จํานวน ๑ หลัง  
- อาคารห�องสมุดชั่วคราว จํานวน ๑ หลัง 
- อาคารหอพักหญิง ป�าสัก ๑ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ ห�อง ห�องละ ๔ คน รวม ๗๖ คน 
- อาคารหอพักหญิง ป�าสัก ๒ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ ห�อง ห�องละ ๔ คน รวม ๗๖ คน 
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ ห�อง ห�องละ ๔ คน รวม ๓๒ คน 
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ ห�อง ห�องละ ๒ คน รวม ๑๖ คน 
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๑๒ ห�อง ห�องละ ๓ คน รวม ๓๖ คน 
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๔ ห�อง ห�องละ ๒ คน รวม ๘ คน 
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร (หอต�นสน) จํานวน ๑๖ ห�อง ห�องละ ๑ คน 
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร จํานวน ๖ ห�อง ห�องละ ๑ คน 
- โรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง 
- สนามกีฬาอเนกประสงค/ 
 

เทคโนโลยี 
- ระบบเครือขLายของมหาวิทยาลัยท่ีให�บริการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 
- เทคโนโลยีเครือขLายไร�สาย (Wireless LAN Technology) 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร/ท่ีใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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๙๘ 
 

- เทคโนโลยีท่ีเกิดจากการทํางานรLวมกับชุมชนและเครือขLาย 
 

อุปกรณ�ท่ีสําคัญ 
- ครุภัณฑ/ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร/ 
- ครุภัณฑ/โสตทัศนูปกรณ/  
- อุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําห�องเรียน และห�องประชุม 
- ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/สําหรับบุคลากรและนักศึกษา 
 
 ๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับองค/กร เครือขLาย เพ่ือหาสถานท่ีให�นักศึกษาได�ฝ�กปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชา และ/หรือ 
โครงงานตามท่ีกําหนด โดยความรับผิดชอบของโคงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ อาจารย/ผู�รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย/ผู�เก่ียวข�อง และครูพ่ีเลี้ยง 
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๙๙ 
 

 ๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
 มีคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีประจําห�องสมุด ในการกําหนดแผนการดําเนินงาน และการประสานการจัดซ้ือ
จัดหาหนังสือเข�าห�องสมุด และทําหน�าท่ีประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครือขLาย WIFI เจ�าหน�าท่ีโสตทัศนูปกรณ/ เจ�าหน�าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะอํานวยความสะดวกในการใช�สื่อของ
อาจารย/ และประเมินความเพียงพอตลอดจนความต�องการใช�สื่อของอาจารย/ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น การเรียนการ
สอนในแตLละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะให�นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน รวมท้ังสื่อการสอน ความ
เพียงพอของตําราและหนังสือ เพ่ือคณะจะได�นําผลการประเมินไปปรับปรุงตLอไป   

 

๘. ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ตัวบLงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวน ๑๒ ตัวบLงชี้   
 

ท่ี ตัวบ8งชี้และเปiาหมาย 
สอดคลBองกับการ
ประกันคุณภาพ 

ปWการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑ อาจารย/ประจําหลักสตูรอยLางน�อยร�อยละ ๘๐ มี

สLวนรLวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ √ 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหLงชาติ 

√ √ √ √ √ √ 

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ 
อยLางน�อยกLอนการเป}ดสอนในแตLละภาค
การศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ √ 

๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปoการศึกษา 

- √ √ √ √ √ 

๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปoการศึกษา 

- √ √ √ √ √ 

๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดในมคอ.๓ อยLาง
น�อยร�อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเป}ดสอนในแตLละ
ปoการศึกษา 

√ - √ √ √ √ 

๗ มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกล
ยุทธ/การสอน หรือผลการประเมินผลการเรยีนรู�
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

√ - - √ √ √ 
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๑๐๐ 
 

 
หมายเหตุ  :  เพ่ิมตัววัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงไว�ใน หมวดท่ี ๗  ข�อ ๑ – ข�อ ๖ 
 
 
  

มคอ.๗ ปoท่ีแล�ว 
๘ อาจารย/ใหมLทุกคน (ถ�ามี) ได�รับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 
√ - √ √ √ √ 

๙ อาจารย/ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยLางน�อยปoละ ๑ ครั้ง 

√ - √ √ √ √ 

๑๐ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได�รบัการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมLน�อยกวLา ร�อยละ ๕๐ 
ตLอปo 

√ - √ √ √ √ 

๑๑ ระดับความพึงพอใจนักศึกษาปoสุดท�าย บัณฑิต
ใหมLท่ีมีตLอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมLน�อยกวLา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

√ - √ √ √ √ 

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีตLอบัณฑิต
ใหมL เฉลี่ยไมLน�อยกวLา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- √ √ √ √ √ 
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๑๐๑ 
 

หมวดที ่๘. 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ�การสอน 
๑.๑.๑ กระบวนการท่ีจะใช�ในการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู�เรียนโดย
อาจารย/ผู�สอนจะต�องประเมินผู�เรียนในทุกๆ หัวข�อวLามีความเข�าใจหรือไมL โดยใช�วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
เชLน การทดสอบยLอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต�ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข�อมูลจากท่ีกลLาวข�างต�นแล�ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต�นได�วLา 
ผู�เรียนมีความเข�าใจหรือไมL หากวิธีการท่ีใช�ไมLสามารถทําให�ผู�เรียนเข�าใจได� ก็จะต�องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
๑.๑.๒ การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได�วLาผู�เรียนมีความเข�าใจหรือไมLในเนื้อหา
ท่ีได�สอนไป หากพบวLามีป�ญหาก็จะต�องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตLอไป 
๑.๑.๓ จัดให�มีการประชุมรLวมของอาจารย/ประจําหลักสูตร และอาจารย/ผู�สอน เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 
และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใชBแผนกลยุทธ�การสอน 
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแตLละรายวิชาของหลักสูตร 
๑.๒.๒ สังเกตการณ/โดยผู�รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรืออาจารย/ผู�รLวมสอนภายใน
หลักสูตร หรือคณาจารย/จากภายนอกหลักสูตร 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทําเม่ือนักศึกษาต�องออกปฏิบัติงานในรายวิชาฝ�กงาน และ
รายวิชาปริญญานิพนธ/ ซ่ึงจะเปnนชLวงเวลาท่ีอาจารย/จะไปนิเทศก/นักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรู�
ของนักศึกษาวLาสามารถปฏิบัติงานได�หรือไมL มีความรับผิดชอบ และยังอLอนด�อยในด�านใด ซ่ึงจะมีการ
รวบรวมข�อมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนท้ังในภาพรวมและในแตLละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
พิจารณาจากผลการประเมินจากสถานท่ีฝ�กงานท่ีนักศึกษาได�ฝ�กปฏิบัติงาน นอกจากนั้นการประเมินหลักสูตร 
ยังรวมไปถึงการรับฟ�งข�อคิดเห็นจากบุคคลทุกกลุLมท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
๒.๑ นักศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร 
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร 
๒.๓ ผู�ทรงคุณวุฒิ 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๐๒ 
 

๒.๔ ผู�ประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ และ/หรือ ภาควิชาฯ และ/หรือ ระดับคณะฯ และ/หรือ ระดับ
วิทยาเขตฯ และ/หรือ ระดับมหาวิทยาลัย และจากผู�ประเมินจากภายนอก 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปo ตามดัชนีบLงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข�อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินท่ีได�รับการแตLงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได�กําหนดให�ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด�าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปnนระยะ ๆ อยLางน�อยทุก ๆ ๓ ปo และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยLางตLอเนื่องทุก ๕ ปo 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ๔.๑ รวบรวมข�อมูล ข�อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู�ใช�บัณฑิต และผู�ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.๒ วิเคราะห/ทบทวนข�อมูลตLาง ๆ ท่ีได�จากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ/หลักสูตร 
  
 ดังนั้น จากการรวบรวมข�อมูล จะทําให�ทราบป�ญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตLละ
รายวิชา กรณีท่ีพบป�ญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได�ทันทีซ่ึงก็จะเปnนการ
ปรับปรุงยLอย ในการปรับปรุงยLอยนั้นควรทําได�ตลอดเวลาท่ีพบป�ญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับ
นั้น จะกระทําทุก ๕ ปo ท้ังนี้เพ่ือให�หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต  
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ภาคผนวกแสดงในเล8มหลักสูตร )มคอ.๒ (  
หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ภาคผนวก ๑   แบบรายงานข�อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล(MU Degree Profile) 
ภาคผนวก ๒   ผลลัพธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร และผลลัพธ/การเรียนรู�ยLอย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
ภาคผนวก ๓   ตารางแสดงความสัมพันธ/ เปรียบเทียบผลลัพธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร )PLOs( 

กับมาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ )TQF) ของชาติ   
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ  ระดับ ๒- ปริญญาตรี  

ภาคผนวก ๔   ๔.๑   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ/การเรียนรู� 
ระดับหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงด�วยสัญญลักษณ� I, R, P, M 

 ๔ .๒ * แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�  
จากหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping)    
แสดงด�วยสัญญลักษณ�    ความรับผิดชอบหลัก   O  ความรับผิดชอบรอง  

* หมายเหตุ:  แสดงภาคผนวก ๔.๒ เฉพาะ 
กรณีท่ีสภาวิชาชีพ หรือ สมาคมวิชาการของสาขาวิชา  
ยังกําหนดให�ใช�มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ ในรูปแบบเดิม    

ภาคผนวก ๕ รายละเอียดอาจารย/ผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย/ประจําหลักสูตร  
และอาจารย/พิเศษ 

ภาคผนวก ๖ ๖.๑ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ .ศ . ๒๕๕๒ 
๖.๒ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๒) พ .ศ . ๒๕๕๖ 
๖.๓ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๓) พ .ศ . ๒๕๕๘ 
๖.๔ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๔) พ .ศ . ๒๕๕๘ 
๖.๕ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๕) พ .ศ . ๒๕๕๙ 
๖.๖ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๖) พ .ศ . ๒๕๖๐ 
๖.๗ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับท่ี ๗) พ .ศ . ๒๕๖๐  
๖.๘ ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาด�วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖.๙ ข�อบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวข�องทางด�านการศึกษา 
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๖.๑๐ ข�อบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวกับการศึกษาของสLวนงาน 
ภาคผนวก ๗ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู�รับผิดชอบ

กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของสLวนงาน  
ภาคผนวก ๘ เอกสารเก่ียวกับความรLวมมือกับหนLวยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ไมLมี) 
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ภาคผนวก ๑ 
 
 

แบบรายงานขBอมูลหลกัสูตร  (MU Degree Profile) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบรายงานขBอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 
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หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

1. ช่ือหลักสูตร 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science Program in SMART Farmer 

2. ช่ือปริญญา 
(ภาษาไทย)      ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรปราชญ/เปรือ่ง)  
                      ช่ือยLอ  : วท.บ. (เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง) 
(ภาษาอังกฤษ)  ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (SMART Farmer)  
                     ช่ือยLอ  : B.Sc. (SMART Farmer) 

   ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสตูรปริญญาตร ี

จํานวนหนLวยกิต  ไมLน�อยกวLา 128 หนLวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
หลักสตูร 

4 ปo 

สถานภาพของหลักสูตรและ
กําหนดการเป}ดสอน 

หลักสตูรเป}ดใหมL กําหนดเป}ดสอน ปoการศึกษา 2561 

การให�ปริญญา ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (Single Degree) 

สถาบันผู�ประสาทปริญญา  
(ความรLวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

เปnนหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค/กรท่ีให�การรับรอง
มาตรฐาน 

- 

ขBอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป�าหมาย / วัตถุประสงค/ 
Purpose / Goals / 
Objectives 

เปiาหมาย / Goals 
มุLงสร�างบัณฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักดิ์ศรแีหLงวิชาชีพเกษตรกรรม มีจติสํานึก 
รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดล�อม คํานึงถึง “เกษตรปลอดภยั” เพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได�โดยการน�อมนําและประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิต
และประกอบสมัมาชีพ ภายใต�คําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB ขายเปeน ปลอดภัย ย่ังยืน” และมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค� / Objectives  
โดยจัดการศึกษาเพ่ือให�บัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังน้ี 

1) เปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนบนความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ/ระหวLางพ้ืนท่ี ชุมชน และฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตภิายใต�การจัดการและการใช�ประโยชน/อยLางชาญฉลาดและยั่งยืน  

2) เปnนผู�รู�รอบ มีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับการเกษตร การ
บริหารจัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอยLางเพียงพอและมดีุลยภาพพร�อมท่ีจะนําไปใช�ในการ
ประกอบสมัมาชีพได� 
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3) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภมูิใจตLออาชีพเกษตรกรรม และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

4) น�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพได�อยLางเหมาะสม 
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เปnนหลักสูตรท่ีผสมผสานความรู�และทักษะด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ 
เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการเข�าด�วยกัน มุLงเน�นการปฏิบัตจิริงเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายการเปnน
เกษตรกรปราชญ/เปรื่องท่ี ผลติได�-ขายเปnน โดยคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สังคม และ
สิ่งแวดล�อม  

ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบบหนLวยกิต ทวิภาค  
มีการฝ�กงานในภาคฤดูร�อน แตLลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกต ิ

เสBนทางความกBาวหนBาของผูBสําเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได� 1) เปnนผู�ประกอบการอิสระด�านการเกษตรโดยสามารถผลติ แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคLาสินค�า และจําหนLาย
สินค�าได�ด�วยตนเอง 

2) นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน เชLน กรมวิชาการเกษตร และกรมสLงเสริม
การเกษตร เปnนต�น 

3) เจ�าหน�าท่ีสLงเสรมิการการเกษตรในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน 
4) พนักงานสLงเสรมิการขายผลติภณัฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสิ่งแวดล�อม 

การศึกษาตLอ ศึกษาตLอระดับหลังปริญญาในสาขาเกษตรศาสตร/ วิทยาศาสตร/เกษตร เกษตรและสิ่งแวดล�อม หรือสาขา
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงสาขาการบริหารจัดการ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ถูกสร�างข้ึนเพ่ือให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการ
สําคัญ คือ 1) น�อมนําและประยุกต/ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) คนเปnนศูนย/กลางของ
การพัฒนาอยLางมีสLวนรLวม นอกจากน้ียังตอบสนองตLอ “ไทยแลนด/ 4.0” “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค/” รวมถึงภาคการเกษตรท่ีต�องเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดมิ ไปสูLการเกษตรสมัยใหมL (เกษตร 4.0) ท่ีเน�นการบริหารจัดการ และใช�เทคโนโลยี
เข�ามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกรต�องมีฐานะความเปnนอยูLท่ีดีข้ึนและเปnนเกษตรกรแบบท่ีเปnน
ผู�ประกอบการ (Entrepreneur) และยังสอดคล�องกับยุทธศาสตร/ท้ัง 4 ด�านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยLางยิ่ง ยุทธศาสตร/ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent 
graduates และยุทธศาสตร/ 3 Excellence in professional services and social engagement 
ท้ังน้ี หลักสูตรฯ มุLงเน�นให�เกิดผลสัมฤทธ์ิตLอผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
และเพ่ือให�บรรลเุป�าหมายของหลกัสูตรคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ผลิตได�-ขาย
เปnน ปลอดภยั ยั่งยืน”  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๐๘ 
 

กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรยีนลงมือปฏิบัติและเรียนรู�ด�วยตนเองโดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย 
และมีคณาจารย/ (coaching) คอยให�คําแนะนํา ชLวยเหลือ ช้ีแนะแนวทางและโอกาสท่ีผู�เรยีนมองไมLเห็น
ด�วยตนเอง พัฒนาและค�นหาศักยภาพในตัวผู�เรียน และผลักดันผู�เรยีนสูLความสําเร็จและใช�ชีวิตอยLาง
สมดลุ 
1. จัดการเรียนการสอนให�นักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคล�องกับ MU Graduates Core 

Competencies ตลอดหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมให�นักศึกษามีประสบการณ/การเรยีนรู�ท้ังในลักษณะการทํางานกลุLมและรายบุคคลโดยมี

คณาจารย/ทําหน�าท่ีเปnนโค�ช (coaching) 
3. นักศึกษาได�ฝ�กประยุกต/ใช�ความรู�/ทักษะ ท้ังในสถานการณ/จําลองและสถานท่ีทํางานจริง 
4. จัดการเรียนรู�แบบมสีLวนรLวม (Participatory Learning : PL) ท่ีเน�นผู�เรยีนเปnนศูนย/กลาง 
5. การเรยีนรู�ผLานการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ท้ังในห�องปฏิบัติการและสถานท่ีจริง โดยฝ�ก

ปฏิบัติกับปราชญ/เกษตรหรือผู�เช่ียวชาญ 
6. การเรยีนรู�แบบบูรณาการหลายศาสตร/ (วิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ การตลาดและ

การบริหารจัดการ) เพ่ือเช่ือมโยงองค/ความรู�สูLการปฏิบัติผLาน Project based 
7. ใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เปnนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช�ในการแสวงหาความรู� เก็บ

รวบรวมและประมวลผลข�อมูล นําเสนอและสื่อสารข�อมลูสารสนเทศ ตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 - 4 
8. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตั้งแตLช้ันปoท่ี 1 - 4 

กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู�
ของนักศึกษา   

มีกลยุทธ/การประเมินผลท่ีหลากหลายข้ึนอยูLกับวัตถุประสงค/ท่ีใช�ในการจัดการเรยีนการสอน โดย 
- ประเมินจากการสอบหลากหลายวิธีการ (เชLน MCQ, MEQ, oral examination) 
- ประเมินจากการปฏิบัติ (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ�กงาน สถานการณ/จําลองและจริง) 
- ประเมินจากการนําเสนอ รายงาน โครงงาน ผลการดําเนินงาน และ/หรือ ช้ินงาน 
- ประเมินจากการถอดบทเรียน (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ�กงาน สถานการณ/จําลองและจรงิ) 

สมรรถนะท่ีเสริมสรBางใหBนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences สอดคล�องกับ MU Graduates Core Competencies และ MU Graduates Attributes ซ่ึงสอดคล�อง
กับสมรรถนะท่ัวไป (Generic Competency) ของหลักสูตร ดังน้ี 
1. แสดงออกการมีจติสํานึกท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อม 
2. วิเคราะห/ สังเคราะห/ ประเมินข�อมูลและความคิดจากหลากหลายทัศนมิติ (Critical thinking) 
3. สื่อสารกับกลุLมเป�าหมายในสถานการณ/ท่ีแตกตLางกันโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและ

วัฒนธรรม (Communication) 
4. เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน (Interpersonal skills) และรับผิดชอบตLอ

สังคม 
5. ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Interpersonal skills) 
6. อดทนอดกลั้นในการทํางานและในสถานการณ/ตLางๆ 
7. เลือกและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) อยLางเข�าใจและตระหนักในการสื่อสาร และประเมิน

บริบทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย วางแผน ผลติ และขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรปลอดภัย 
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8. กล�าคิด กล�าทํา กล�าตดัสินใจ สร�างสรรค/สิ่งใหมLในทางท่ีถูกต�อง (Creativity innovation) 

Subject-specific 
Competences 
 

1. ประยุกต/ความรู�ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลย ีเกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการ) ในการทําการเกษตร ผลิตและขายผลติภณัฑ/เกษตร
ปลอดภัย 

2. วางแผนและจัดการกระบวนการ (Process management) เพ่ือผลติและขายผลิตภณัฑ/ทาง
การเกษตรด�านเกษตรปลอดภยัท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อม 

3. ทําวิจัยเบ้ืองต�นเพ่ือแก�ป�ญหา พัฒนา และ/หรือสร�างสรรค/สิ่งใหมLด�านเกษตรปลอดภัย 
4. เปnนผู�ประกอบการสังคม (Social entrepreneur) ด�านเกษตรปลอดภัย 
5. มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงานด�านการเกษตร 

และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได� 

ผลลัพธ�การเรียนรูBของบัณฑิต 

PLOs 
 

PLO1  ประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเปiาหมายโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 
1.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการ

จัดการ ปรับปรุง แก�ป�ญหาพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
1.2 ประยุกต/ความรู�การบรหิารจัดการความเสีย่งในพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 
1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมข�อมลูเพ่ือประเมินบรบิทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย โดยใช�เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
1.4 วิเคราะห/ข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบรบิทพ้ืนท่ีเกษตร

เป�าหมาย 
PLO2  วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย 

2.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรในการ
วางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.2 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบรหิารจัดการในการวางแผนการผลติ 
ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.3 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการวางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร 
2.4 วางแผนการผลิตผลติภณัฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยข�อมูลท่ีรวบรวมได�และวิเคราะห/ข�อมูล

ด�วยตนเอง 
2.5 วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรได�เหมาะสมกับสถานการณ//

บริบท 

PLO3  ผลิต ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัยไดBตามแผนการผลิต 
3.1 ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 

เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ข�อมูลท่ี
ได�จากการวางแผนเพ่ือผลติและแก�ป�ญหาการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตร
ปลอดภัยท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิง่แวดล�อม 

3.2 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร 
3.3 เลือกและใช�ป�จจัยการผลติได�อยLางเหมาะสมในการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 
3.4 เลือกและใช�กระบวนการผลติ ผลติภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๐ 
 

และความปลอดภัยตามมาตรฐานใดมารตรฐานหน่ึง ได�แกL GAP PGS Organic IFOAM 
และ/หรือ อ่ืนๆ 

3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงานด�าน
การเกษตร และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได�    

PLO4  วางแผนการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักการเปeน
ผูBประกอบการสังคม (Social entrepreneur) 

4.1 ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและแก�ป�ญหา
การขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตรปลอดภัย 

4.2 ใช�เทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายได�อยLางเหมาะสม 
4.3 ขายผลติภณัฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อมอยLางมีธรรมาภิบาล 

PLO5  สื่อสารและนําเสนอขBอมลูวิชาการดBานการเกษตรและผลติภัณฑ�ทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8มเกษตรกร ผูBบริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย และบุคคลท่ัวไปไดB
อย8างเหมาะสม 

5.1 สื่อสารและนําเสนอผลติภณัฑ/ทางการเกษตรได�ตรงกลุLมเป�าหมายโดยใช�ข�อมูลท่ีเปnนจริง 
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผู�บรโิภคและบุคคลท่ัวไปในสถานการณ/ท่ี

แตกตLางกันได�อยLางเหมาะสม 
5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสงัคมและวัฒนธรรม 
5.4 รู�เทLาทันและใช�สื่อออนไลน/อยLางมวิีจารณญาณ 

PLO6  แสดงออกคุณลักษณะของเกษตรกรปราชญ�เปร่ือง (SMART Farmer Characters) และ
ทํางานร8วมกับผูBอ่ืนไดB 

6.1 แสดงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
สถานการณ/ตLางๆ 

6.2 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 
6.3 สร�างและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 
6.4 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 

 

 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๑ 
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มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
มหาวิทยาลยัแมLโจ�, พ.ศ. ๒๕๔๖ 

Woraharn S., Lailerd N., 
Sivamaruthi B. S., 
Wangcharoen W., 
Sirisattha S., Peerajan S., 
and Chaiyasut C.  
“Evaluation of factors that 
influence the L-glutamic 

acid and γ-aminobutyric 
acid production during 
Hericium erinaceus 
fermentation by lactic 
acid bacteria”, Cyta-
journal of food. 2015; 
14)1(: 47–54. 

๒ นายสมสุข  พวงดี 
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (สตัวศาสตร/) สาขา Animal Genetic 
and Breeding 
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)  
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เค้ียวเอ้ือง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสตัวศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐ 

Puangdee S., Duangjinda 
M., Boonkum W., Buaban 
S., and Katawatin S. 
“Effect of milk fat to 
protein ratio on genetic 
variance for milk yield in 
Thai Tropical Holstein 
cattle”, Canadian Journal 
of Animal Science. 2016; 
96(3): 410-415. 

๓ นางสาวป�ณฑารีย/  แต�ประยูร 
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx 

อาจารย/ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ .ศ . ๒๕๕๘ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐ 

Taeprayoon P., Tanya P., 
Kang Y. J., Limsrivilai A., 
Lee S.-H. and Srinives P.  
“Genome-wide SSR 
marker development in oil 
palm by Illuminar HiSeq 
for parental selection”,  
Plant Genet. Resour. C. 
2015; 1-4. 

ภาคผนวก 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๒ 
 

 
๔ นายป}ยะเทพ  อาวะกุล๒ 

๑-๑๗๙๙-๐๐๐๒x-xxx 
 

อาจารย/ ปร.ด. (เกษตรศาสตร/)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ .ศ.  ๒๕๕๙ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ.(ประมง) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๙ 

Avakul P. and Jutagate T. 
“Effects of water 
temperature on 
embryonic development, 
hatching success and 
survival of larvae of 
siamese mud crap 
Henicorhynchs siamensis 
(Sauvage 1881)”, Asian 
Fisheries Science. 2015; 
28: 143-153. 

๕ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล 
 

อาจารย/ ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓ 

Saengkul C., Pakkong P., 
Pachana K. and Sawang 
wong, P. “137Cs 
adsorption and desorption 
on marine sediments from 
the upper gulf of 
Thailand”, Advanced 
Materials Research. 2013; 
770: 339-342. 

 
หมายเหตุ  :   :    ๑ ประธานหลักสูตร      ๒ เลขานุการหลักสูตร     

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๓ 
 

2. Alignment between PLOs & Higher Education TQF Level 2  
TQF Level 2 / TQF1 Graduates Competencies/Skills/LOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
Competency/skill 1: Moral 
(Ethics and Moral) 

      

1.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรม อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซ่ือสัตย/สุจิต เสียสละ จิตสํานึกตLอสังคมและส่ิงแวดล�อม ตระหนักใน
คุณคLาวัฒนธรรมอันดี 

 ✓  ✓   ✓  ✓  

1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพโดยการ
ประกอบอาชีพอยLางมีธรรมาภิบาล 

   ✓    

Competency/skill 2: Knowledge       

2.1 มีความรู�ในศาสตร/ที่เปnนพื้นฐานทําให�เข�าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล�อมและ
ความเปnนมนุษย/ที่สมบูรณ/ อาทิ สังคมศาสตร/ มนุษย/ศาสตร/ และภาษา เพื่อให�สามารถ
ใช�ชีวิตในสังคมได� 

    ✓  ✓  

2.2 มีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการ
บริหารจัดการ เพื่อสร�างสรรค/การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน 

✓  ✓  ✓  ✓    

2.3 มีความสามารถในการติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและองค/ความรู�ใหมL ✓  ✓  ✓  ✓    
Competency/skill 3: Cognitive       
3.1 สามารถค�นหา รวบรวม และประเมินข�อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช�แก�ป�ญหา
ในบริบทตLางๆ ได� 

✓  ✓  ✓  ✓    

3.2 สามารถประยกุต/ความรู�และประสบการณ/ รวมท้ังบูรณาการความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการ 
สําหรับใช�ในการวิเคราะห/ป�ญหาและสังเคราะห/แนวทางหรือวธิีการ เพื่อปรับปรุงและ
แก�ไขป�ญหาท้ังในด�านวิชาการและการประกอบอาชีพได� 

✓  ✓  ✓  ✓    

Competency/skill 4: Communication 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 

      

4.1 มีมนุษยสัมพันธ/ที่ดีทั้งกับผู�รLวมงานในองค/กร และผู�อื่นโดยตระหนักในคุณคLาของ
ความเปnนมนุษย/ กลุLม ชุมชน และสังคมได�อยLางราบร่ืน 

    ✓  ✓  

4.2 สามารถปฏิบัติงานกลุLมได�อยLางมีประสิทธิภาพและสร�างสรรค/ทั้งในฐานะผู�นําหรือ
สมาชิกของกลุLม 

    ✓  ✓  

4.3 มีความรับผิดชอบตLองานท่ีได�รับมอบหมาย และพัฒนาการเรียนรู�อยLางตLอเน่ืองเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Competency/skill 5: ICT 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology) 

      

5.1 สามารถใช�ทักษะทางคณิตศาสตร/และสถิติที่เกี่ยวข�องได�อยLางเหมาะสมในการศึกษา
ค�นคว�า วิเคราะห/ และเสนอแนะแนวทางในการแก�ป�ญหาด�านเกษตรปลอดภัย 

✓  ✓  ✓  ✓    

5.2 สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู� เกบ็รวบรวมและประมวลผล
ข�อมูล นําเสนอและส่ือสารข�อมูลสารสนเทศ 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5.3 สามารถส่ือสารได�อยLางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด ฟ�ง และการเขียน    ✓  ✓  ✓  

 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 
 

ผลลัพธ�การเรียนรูBระดบัหลักสูตร และผลลัพธ�การเรียนรูBย8อย 
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๕ 
 

ตารางภาคผนวก ๒.๑  ผลลพัธ/การเรียนรู�ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ/การเรียนรู�ยLอย (SubPLOs) 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตร

เป�าหมายโดยคํานึงถึงเกษตร

ปลอดภัย 

1.1  ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลย ีเกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการจัดการ 

ปรับปรุง แก�ป�ญหาพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 

1.2  ประยุกต/ความรู�การบริหารจัดการความเสีย่งในพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย 

1.3  สํารวจ เก็บ รวบรวมข�อมูลเพ่ือประเมินบริบทพ้ืนท่ีเกษตรเป�าหมาย โดยใช�เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 

1.4  วิเคราะห/ข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบริบทพ้ืนท่ีเกษตร

เป�าหมาย 

PLO2 วางแผนการผลติ ผลิตภัณฑ/

ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตร

ปลอดภัย 

2.1  ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรในการวาง

แผนการผลติผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.2  ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิต

ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

2.3  ประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการผลติผลติภณัฑ/ทางการ

เกษตร 

2.4  วางแผนการผลติผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยข�อมูลท่ีรวบรวมได�และวิเคราะห/

ข�อมูลด�วยตนเอง 

2.5  วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรได�เหมาะสมกับ

สถานการณ//บริบท 

PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑ/ทาง

การเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตร

ปลอดภัยได�ตามแผนการผลติ 

3.1  ประยุกต/ความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร 

เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ข�อมูลท่ี

ได�จากการวางแผนเพ่ือผลติและแก�ป�ญหาการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตร

ปลอดภัยท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิง่แวดล�อม 

3.2  ประยุกต/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

3.3  เลือกและใช�ป�จจัยการผลิตได�อยLางเหมาะสมในการผลติ ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร 

3.4  เลือกและใช�กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ 

มาตรฐาน และความปลอดภัยตามแนวทางของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 

(Good Agriculture Practices : GAP) 

3.5  มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใช�เครื่องมือได�ถูกต�องและเหมาะสมกับงาน

ด�านการเกษตร และลงมือปฏิบัติงานด�านการเกษตรได� 

PLO4 วางแผนการตลาดและการ

ขาย ผลติภณัฑ/ทางการเกษตร บน

4.1   ประยุกต/ความรู�เศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและ

แก�ป�ญหาการขายผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรด�านเกษตรปลอดภยั 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๖ 
 

พ้ืนฐานหลักการเปnนผู�ประกอบการ

สังคม (Social entrepreneur) 

4.2  ใช�เทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายได�อยLางเหมาะสม 

4.3  ขายผลิตภณัฑ/ทางการเกษตรท่ีเปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดล�อมอยLางมีธรรมาภิบาล 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอข�อมูล

วิชาการด�านการเกษตรและ

ผลิตภณัฑ/ทางการเกษตร กับ

นักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร 

ผู�บริโภคท่ีคํานึงถึงสุขภาพและ

ความปลอดภัย และบุคคลท่ัวไปได�

อยLางเหมาะสม 

5.1 สื่อสารและนําเสนอผลติภณัฑ/ทางการเกษตรได�ตรงกลุLมเป�าหมายโดยใช�ข�อมูลท่ีเปnนจริง 
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผู�บริโภคและบุคคลท่ัวไปในสถานการณ/ท่ีแตกตLาง

กันได�อยLางเหมาะสม 

5.3  สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม 

5.4  รู�เทLาทันและใช�สื่อออนไลน/อยLางมีวิจารณญาณ 

PLO6 แสดงออกคุณลักษณะของ

เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART 

Farmer Characters) และทํางาน

รLวมกับผู�อ่ืนได� 

6.1 แสดงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู�อ่ืน อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน

สถานการณ/ตLางๆ 

6.2  ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนได�อยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

6.3  สร�างและบรหิารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 

6.4 ทํางานรLวมกับผู�อ่ืนและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือด�านเกษตรปลอดภัยได� 

 
ตารางภาคผนวก ๒.๒   ความสัมพันธ�ระหว8างผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

Program Learning Outcome /  
4 Graduate Attributes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

T-shaped Breadth & Depth – รู�แจ�ง รู�จริง ท้ังด�านกว�าง 
และด�านลึก ✓  ✓  ✓  ✓    

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ/ สามารถแขLงขันได�ระดับโลก ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Socially Contributing – มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน/ให�สังคม ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Entrepreneurially Minded – กล�าคิด กล�าทํา กล�าตดัสินใจ สร�างสรรค/สิ่ง
ใหมLในทางท่ีถูกต�อง ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสมัพันธ� เปรียบเทียบระหว8างผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กับมาตรฐานผลการเรียนรูBตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒     

 ระดับท่ี ๒ (ปริญญาตรี) 

 

      หรือ 

 

 PLOs กับ มคอ.๑  ในกรณีท่ีมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิ  

 สาขา /สาขาวิชา  

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๘ 
 

ตารางภาคผนวก ๓  ความสัมพันธ�ระหว8าง ผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูต (PLOs) กับ มคอ. 
TQF Level 2 / TQF1 Graduates Competencies/Skills/LOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
Competency/skill 1: Moral 
(Ethics and Moral) 

      

1.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรม อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซ่ือสัตย/สุจิต เสียสละ จิตสํานึกตLอสังคมและส่ิงแวดล�อม ตระหนักใน
คุณคLาวัฒนธรรมอันดี 

 ✓  ✓   ✓  ✓  

1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพโดยการ
ประกอบอาชีพอยLางมีธรรมาภิบาล 

   ✓    

Competency/skill 2: Knowledge       

2.1 มีความรู�ในศาสตร/ที่เปnนพื้นฐานทําให�เข�าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล�อมและ
ความเปnนมนุษย/ที่สมบูรณ/ อาทิ สังคมศาสตร/ มนุษย/ศาสตร/ และภาษา เพื่อให�สามารถ
ใช�ชีวิตในสังคมได� 

    ✓  ✓  

2.2 มีความรู�ด�านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการ
บริหารจัดการ เพื่อสร�างสรรค/การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน 

✓  ✓  ✓  ✓    

2.3 มีความสามารถในการติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและองค/ความรู�ใหมL ✓  ✓  ✓  ✓    
Competency/skill 3: Cognitive       
3.1 สามารถค�นหา รวบรวม และประเมินข�อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช�แก�ป�ญหา
ในบริบทตLางๆ ได� 

✓  ✓  ✓  ✓    

3.2 สามารถประยกุต/ความรู�และประสบการณ/ รวมท้ังบูรณาการความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการ 
สําหรับใช�ในการวิเคราะห/ป�ญหาและสังเคราะห/แนวทางหรือวธิีการ เพื่อปรับปรุงและ
แก�ไขป�ญหาท้ังในด�านวิชาการและการประกอบอาชีพได� 

✓  ✓  ✓  ✓    

Competency/skill 4: Communication 
(Interpersonal Skills and Responsibility) 

      

4.1 มีมนุษยสัมพันธ/ที่ดีทั้งกับผู�รLวมงานในองค/กร และผู�อื่นโดยตระหนักในคุณคLาของ
ความเปnนมนุษย/ กลุLม ชุมชน และสังคมได�อยLางราบร่ืน 

    ✓  ✓  

4.2 สามารถปฏิบัติงานกลุLมได�อยLางมีประสิทธิภาพและสร�างสรรค/ทั้งในฐานะผู�นําหรือ
สมาชิกของกลุLม 

    ✓  ✓  

4.3 มีความรับผิดชอบตLองานท่ีได�รับมอบหมาย และพัฒนาการเรียนรู�อยLางตLอเน่ืองเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Competency/skill 5: ICT 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology) 

      

5.1 สามารถใช�ทักษะทางคณิตศาสตร/และสถิติที่เกี่ยวข�องได�อยLางเหมาะสมในการศึกษา
ค�นคว�า วิเคราะห/ และเสนอแนะแนวทางในการแก�ป�ญหาด�านเกษตรปลอดภัย 

✓  ✓  ✓  ✓    

5.2 สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู� เกบ็รวบรวมและประมวลผล
ข�อมูล นําเสนอและส่ือสารข�อมูลสารสนเทศ 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5.3 สามารถส่ือสารได�อยLางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด ฟ�ง และการเขียน    ✓  ✓  ✓  
Competency/skill 6: Psychomotor       
6.1 มีความสามารถในการสร�างสรรค/งานเกษตรปลอดภัย ✓  ✓  ✓  ✓    
6.2 มีทักษะการเปnนผู�ประกอบการด�านเกษตรปลอดภยั ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๔ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตรสู8รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

(แสดงด�วยสัญญลักษณ/ I, R, P, M) 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๐ 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๑    

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธ�การเรียนรูBระดับหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา ชั้นปWที ่1 (เทอม 1) 
จํานวน

หน8วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 มมศท๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย/  2(1-2-3)         I/P I/P 

  MUGE 101 General Education for Human Development               

2 มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/  3(2-2-5)         I/P I/P 

  MUGE 102 Social Studies for Human Development               

3 มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/  -         I/P I/P 

  MUGE 103 Arts and Science for Human Development               

4 ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร -         I/P I/P 

  
LATH100 Art of Using Thai Language for 

Communication 
              

5 
ศศภอ

๑๐๒-๑๐๔ 
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔) 3(2-2-5)     I/P I/P 

  
LAEN102-

104 
English  (Level 2-4)               

6 วทชว๑๒๔ ชีววิทยาท่ัวไป ๑ 2(2-0-4) I I I       

  SCBI124 General Biology I               

7 วทชว๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยาท่ัวไป ๑ 1(0-3-1) I/P I/P I/P       

  SCBI102 Biology Laboratory I               

8 วทคม๑๐๓ เคมีทั่วไป 3(3-0-3) I I I       

  SCCH103 General Chemistry               

9 วทคณ๑๑๗ คณิตศาสตร/ 3(3-0-6) I I   I     

  SCMA117 Mathematics               

10 
นวกษ๑๓๑ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเกษตร 
2(1-3-3) I/P I/P I/P I/P I/P  

 

NWSF131 Computer and Information Technology for 
Agriculture 

       

      19             

 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๑ 
 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา ชั้นปWที ่1 (เทอม 2) 
จํานวน

หน8วยกิต 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 มมศท๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย/  -     I/P I/P 

 MUGE 101 General Education for Human Development        

2 มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/  -     I/P I/P 

 MUGE 102 Social Studies for Human Development        

3 มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/  2(1-2-3)     I/P I/P 

 MUGE 103 Arts and Science for Human Development        

4 ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช�ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)     I/P I/P 

 LATH110 Art of Using Thai Language for 
Communication 

       

5 ศศภอ
๑๐๔-๑๐๖ 

ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔) 3(2-2-5)     I/P I/P 

 LAEN 104-
106 

English (Level 2-4)        

6 วกศทxxx สุขภาพและนันทนาการ 2(1-2-3)     I/P I/P 

 SPGExxx          

7 วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑(๐-๓-๑) P P P    

 SCCH 107 General Chemistry Laboratory        

 นวกษ๑๑๑ ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต 2(1-3-3)  I/P I/P I/P I/P I/P 

8 NWSF111 King Bhumibol's Science and  Ways of Life        

 นวกษ๑๒๑ สุขภาพหน่ึงเดียวเบื้องต�น   2(1-3-3) I I I  I/P I/P 

9 NWSF121 Introduction to One Health        

 นวกษ๑๔๑ เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปร่ือง 3(2-3-5) I/P I/P I/P  I/P I/P 

10 NWSF141 Overview in Agriculture for SMART Farmer        

11 นวกษ๑๔๒ ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร 2(1-3-3) I/P I/P I/P    

 NWSF142 Natural Resource and Agroecology        
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ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๒ 
 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา ชั้นปWที ่2 (เทอม 1) 
จํานวน

หน8วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 นวกษ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�ในชีวิตจริง 2(1-3-3)         R/P R/P 

  NWSF201 Experiential English               

2 นวกษ๒๓๑ เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพื่อการเกษตร 3(2-3-5) R/P R/P R/P       

  
NWSF231 Analytical Chemistry and Biochemistry for 

Agriculture 
              

3 นวกษ๒๓๒ หมอดิน 3(2-3-5) R/P R/P         

  NWSF232 Soil Doctor               

4 นวกษ๒๓๓ วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/ 3(2-3-5) P R/P P   P R/P 

  NWSF233 Animal Production Sciences                 

5 นวกษ๒๓๔ วิทยาศาสตร/การผลิตพืช 3(2-3-5) R R/P         

  NWSF234 Crop Production Sciences               

6 นวกษ๒๓๕ จุลชีววิทยาประยุกต/เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) I/R I/R R/P     R/P 

  NWSF235 Applied Microbiology for Agriculture               

7 นวกษ๒๔๑ ความหลากหลายทางชีวภาพด�านการเกษตร 3(2-3-5) R/P R/P R/P       

  NWSF241 Agrobiodiversity               

    
  

20             

 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๓ 
 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา ชั้นปWที ่2 (เทอม 2) 
จํานวน

หน8วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 นวกษ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�ในชีวิตจริง -         R/P R/P 

  NWSF201 Experiential English               

2 นวกษ๒๓๖ พันธุศาสตร/ที่เปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร 3(2-3-5) R/P R/P R/P 
 

R/P R/P 

  NWSF236 Beneficial Genetics for Agriculture               

3 นวกษ๒๓๗ สถิติพื้นฐาน 2(1-3-3) I/P I/P I/P       

  NWSF237 Basic Statistics               

4 นวกษ๒๔๒ ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปร่ือง 3(2-3-5) R/P R/P R/P 
 

R/P R/P 

  NWSF242 Neo Animal Farm for SMART Farmer               

5 นวกษ๒๔๓ ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน 2(1-3-3)     R/P     P 

  NWSF243 
Integrated Crop Production in Farming 
System 

              

6 นวกษ๒๔๔ ภูมิป�ญญาสร�างสรรค/บนวิถีการเกษตร 2(1-3-3)   R/P R/P       

  
NWSF244 Creative Wisdom for Agriculture Ways               

7 นวกษ๒๔๕ ระบบการเกษตรยั่งยืน 2(1-3-3) R/P R/P R/P   R/P   

  NWSF245 Sustainable Agricultural Systems               

8 นวกษ๒๕๑ 
การตลาดเพื่อการประกอบการและการจัดการฟาร/ม
สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปร่ือง 

4(3-3-7) R R/P I/P R/P I/P I/P 

  NWSF251 
Entrepreneurial Marketing and Farm 
Management for SMART Farmer 
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ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๔ 
 

 

ลําดับที ่
รหัสวิชา 

รายวิชา ชั้นปWที ่3 (เทอม 1) 
จํานวน

หน8วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 นวกษ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปร่ือง 2(1-3-3)         R/P R/P 

  NWSF301 English for SMART Farmer               

2 นวกษ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร I  2(1-3-3)   R/P R/P   R/P R/P 

  
NWSF331 Agricultural Products Processing and 

Development I 
              

3 
นวกษ๓๓๒ การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร 

3(2-3-5) R/P R/P         

  
NWSF332 Experimental Designs for Agriculture 

              

4 
นวกษ๓๓๓ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปราชญ/เปร่ือง 

3(2-3-5) R/P R/P R/P 
 

P P 

  
NWSF333 Technology for Smart Agriculture 

              

5 
นวกษ๓๓๔ อาหารเพื่อสุขภาพ 

2(1-3-3) 
 

R/P R/P 
 

R/P R/P 

  
NWSF334 Funtional Food 

              

6 
นวกษ๓๕๑ การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกร

ปราชญ/เปร่ือง 
4(3-3-7) R R/P R/P R/P R/P R/P 

  
NWSF351 Sustainable Farm Business Management for 

SMART Farmer 
              

7 นวกษ๓๗๑ การ ฝ�กงานฟาร/ม 4(0-12-4) P P P P P P 

  NWSF371 Farm Practicum               

8 นวนวxxx รายวิชาเลือกเสรี  2(1-3-3)   R   R   R R/P 

  NWNWxxx Selective Subject                

  
   

22             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๕ 
 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา ชั้นปWที ่3 (เทอม 2) 
จํานวน

หน8วยกิต 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1 นวกษ๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อเกษตรกรปราชญ/เปร่ือง -         R/P R/P 

  NWSF301 English for Smart Farmer               

2 นวกษ๓๓๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร II 2(1-3-3)   R/P R/P   R/P R/P 

  NWSF335 
Agricultural Products Processing and 
Development II 

              

3 นวกษ๓๓๖ 
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพื่อ
การเกษตรยั่งยืน 

3(2-3-5)   R/P R/P     R/P 

  NWSF336 
Standard and Product Quality Control for 
Agriculture  

              

4 นวกษ๓๓๗ การจัดการส่ิงแวดล�อมเพื่อการเกษตรยั่งยืน  3(2-3-5) R/P R/P R/P 
 

R/P R/P 

  NWSF337 
Environmental Management for Sustainable 
Agriculture  

              

5 นวกษ๓๕๒ เกษตรกรปราชญ/เปร่ืองสูLการเปnนผู�ประกอบการ 3(2-3-5) R R R/P R/P R/P R/P 

  NWSF352 Smart Farmer as Entrepreneur               

6 นวกษ๓๕๓ เครือขLายและการจัดชุมชน 2(1-3-3)   R/P R/P   R/P M 

  NWSF353 Network and Community Organizing               

7 นวกษ๓๖๑ สัมมนา ๑ 1(0-3-1) P P P P P P 

  NWSF361 Seminar I               

8 นวนวxxx รายวิชาเลือกเสรี 2 2(1-3-3)   R   R   R R/P 

  NWNWxxx 
- 

              

      16             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๖ 
 

 

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา   PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

    ช8วงชันปWที่ 4 (เทอม 1)               

1 
นวกษ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(1-3-3) R/P     R/P 

  
NWSF401 Academic English        

2 
นวกษ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/  6(0-18-6) M M M M M M 

  
NWSF481 Senior Project        

3 นวนว๕๐๑ รายวิชาเลือกเสรี 3 (การศึกษาค�นคว�าอสิระ) 2(1-3-3) R/P R/P  R P  

  NWNW501 Selected topic        

    10       

ลําดับที ่ รหัสวิชา รายวิชา   PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

    ช8วงชันปWที่ 4 (เทอม 2)               

1 นวกษ๔๐๒ ภาษาอังกฤษชํานาญการ 2(1-3-3)       R/P R/P R/P 

  NWSF402 Proficiency English               

2 นวกษ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/ 2(0-6-6) M M M M P P 

  NWSF461 SMART Farmer Fair               

      4             
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I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       

P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

รายละเอียดอาจารย�ผูBรบัผิดชอบหลักสตูร  
อาจารย�ประจําหลักสตูร  และอาจารย�พิเศษ 

 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๘ 
 

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย�ผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจํา และอาจารย�พิเศษ 
 

ก.  อาจารย�ผูBรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย�ประจําหลักสูตร 
 
๑. อาจารย� ดร. ศศิมา วรหาญ 
 ๑.๑  ช่ือ-นามสกุล นางสาวศศิมา วรหาญ 

ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
     สังกัด  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานท่ีทํางาน โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑.๒  ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 

วท.ด.(เภสัชศาสตร/) เภสัชศาสตร/ มหาวิทยาลัยเชียงใหมL ๒๕๕๘ 
วท.ม (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมLโจ� ๒๕๔๙ 
วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมLโจ� ๒๕๔๖ 
 ๑.๓  ความชํานาญ / ความเช่ียวชาญ 

 ๑)  จุลินทรีย/โพรไบโอติกและผลิตภัณฑ/เพ่ือสุขภาพคนและสัตว/ 
 ๒)  ผลิตภัณฑ/อาหารหมัก 

 ๑.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ )ปoย�อนหลัง๕ ไมLเกิน  เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo 
๒๕๕๘( 

     หนังสือ / ตํารา  
 - 
     บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย 

๑) Woraharn S., Lailerd N., Sivamaruthi B. S., Wangcharoen W., Sirisattha S., Peerajan S.,  

and Chaiyasut C.  “Evaluation of factors that influence the L-glutamic acid and γ-
aminobutyric acid production during Hericium erinaceus fermentation by lactic acid 
bacteria”, Cyta-journal of food. 2015; 14)1(: 47–54. 
๒) Woraharn S., Lailerd N., Sivamaruthi B.S., Wangcharoen W., Peerajan S., Sirisattha S., 
and Chaiyasut C. “Development of fermented Hericium erinaceus juice with high 
content of L-glutamine and L-glutamic acid”, International Journal of Food Science & 
Technology. 2015; 50: 2104–2112. 
๓) Woraharn S., Lailerd N., Sivamaruthi B.S., Wangcharoen W., Sirisattha S., and 
Chaiyasut C. “Screening and kinetics of glutaminase and glutamate decarboxylase 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๒๙ 
 

producing lactic acid bacteria from fermented Thai foods”, Food Science and 
Technology (Campinas). 2014; 34(4): 793-799. 
๔) Woraharn S., Chaiyasut C., Sirithunyalug B., and Sirithunyalug J. “Survival 
enhancement of probiotic Lactobacillus plantarum CMU-FP002 by granulation and 
encapsulation techniques”, African journal of microbiology. 2010; 4(20): 2086-2093. 
Woraharn S., Sivamaruthi B.S., and Chaiyasut C. “Thai foods and chicken intestines are 
source of glutaminase and glutamate decarboxylase producing lactic acid bacteria”, 
Poster presentation on The 1st International Conference on Complementary Treatment 
for Cancer and Diseases (CTCD 2014), Chiang Mai, Thailand, November 5-7, 2014. 

 
 ๑.๕ ภาระงานสอน 
  ๑.๕.๑  ภาระงานสอนในปwจจุบัน  

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง)  

๑ นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร/เพ่ือการประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๒ นวกป ๒๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๓ นวกป ๓๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร ๔(๒-๖-๖) 
๔ นวกป ๒๔๓  การจัดการสิ่งแวดล�อมและภมูินิเวศ ๓(๒-๓-๕) 
๕ นวสธ ๒๐๔ ปฏิบัติการชีวเคมีเบ้ืองต�น ๑(๐-๓-๑) 
๖ นวสธ ๓๐๖ อนามัยสิ่งแวดล�อม ๓(๓-๐-๖) 
๗ นวคร ๓๐๓ ความปลอดภัยของอาหารและการ

สุขาภิบาลอาหาร 
๓(๒-๒-๕) 

 
 

  ๑.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดBวย 

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  

๑ นวกษ ๒๓๕ จุลชีววิทยาประยุกต/เพ่ือการเกษตร ๓(๒-๓-๕) 
๒ นวกษ ๓๓๑ การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ/การเกษตร ๑ ๒(๑-๓-๓) 
๓ นวกษ ๓๓๕ การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ/การเกษตร ๒ ๒(๑-๓-๓) 
๔ นวกษ ๓๓๖ 

  
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ/
เพ่ือการเกษตรยั่งยืน 

๓(๒-๓-๕) 

 
๑.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๐ 
 

๒. อาจารย� ดร. สมสุข พวงดี 
 ๒.๑  ช่ือ-นามสกุล นายสมสุข พวงดี 

ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
     สังกัด  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานท่ีทํางาน โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒.๒.  ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปร.ด. (สัตวศาสตร/) Animal Genetic and 
Breeding 

มหาวิทยาลัยขอนแกLน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร/)  โภชนศาสตร/อาหารสัตว/เค้ียว
เอ้ือง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมL พ.ศ. ๒๕๔๔ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สัตวศาสตร/ มหาวทิยาลัยเชียงใหมL พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒.๓.  ความชํานาญ / ความเช่ียวชาญ 

 ๑)  อาหารและการให�อาหารสําหรับสัตว/เค้ียวเอ้ือง 
 ๒)  การประเมินพันธุกรรมและการวางแผนการปรับปรุงพันธุ/สัตว/  
  ๓)  สถิติเพ่ือการวางแผนงานวิจัย 

 ๒.๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ )ปoย�อนหลัง๕ ไมLเกิน  เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo 
๒๕๕๘( 

     หนังสือ / ตํารา  
 - 
     บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย 

๑) Puangdee S., Duangjinda M., Boonkum W., Katawatin S., Buaban S., and Thepparat M. 
“Genetic Associations between Milk Fat to Protein Ratio, Milk Production and Fertility in 
the First Two Lactations of Thai Holsteins Dairy Cattle”, Animal Science Journal. 2017; 88: 
723–730.   

๒) Puangdee S., Duangjinda M., Boonkum W., Buaban S., and Katawatin S. “Effect of milk fat 
to protein ratio on genetic variance for milk yield in Thai Tropical Holstein cattle”, 
Canadian Journal of Animal Science. 2016; 96(3): 410-415. 

๓) สมสุข พวงดี และ มนต/ชัย ดวงจินดา. 2559. แนวทางการปรับปรุงพันธุ/โคนมเพ่ือผลิตน้ํานมสุขภาพ 
“functional milk”. แกLนเกษตร 44 (1): 179-190. 

๔) สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ�ม. 2556. การปรับปรุงพันธุ/เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช�อาหารด�วย residual feed intake ในโค. แกLนเกษตร 41: 79-90. 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๑ 
 

๕) วันทนา เจริญโอสถ, ภาคภูมิ เสาวภาค, สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ�ม. 2556. 
อิทธิพลทางพันธุกรรมท่ีแตกตLางกันของวันท�องวLางในแตLละภูมิภาคในประเทศไทย ของโคนมลูกผสมไทย
โฮลสไตน/. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 323-326. 

๖) นวรัตน/ แสงลุน, ภาคภูมิ เสาวภาค, สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ�ม. 2556. การ
ประมาณคLาพารามิเตอร/ทางพันธุกรรมและแนวโน�มทางพันธุกรรม ของลักษณะลูกตายแรกคลอด มัมม่ี และลูก
เกิดมีชีวิตในสุกร. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 191-194. 

๗) กนกกาญจน/ รีบเรLงรัมย/, ภาคภูมิ เสาวภาค, สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา, วุฒิไกร บุญคุ�ม และ สายัณห/ 
บัวบาน. 2556. อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความร�อนตLอปริมาณโปรตีนน้ํานมของโคนม
ลูกผสมไทยโฮลสไตน/. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 179-182. 
 

 ๒.๕ ภาระงานสอน 
  ๒.๕.๑  ภาระงานสอนในปwจจุบัน  

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง)  

๑ นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร/เพ่ือการประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๒ นวกป ๒๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๓ นวกป ๓๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร ๔(๒-๖-๖) 
 

  ๒.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดBวย 

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  

๑ นวกษ๒๓๓ วิทยาศาสตร/การผลติสตัว/ ๓(๒-๓-๕) 
๒ นวกษ๒๓๖ พันธุศาสตร/ท่ีเปnนประโยชน/สําหรบัการเกษตร ๓(๒-๓-๕) 
๓ นวกษ๒๔๒ ฟาร/มสตัว/แนวใหมLสําหรับเกษตร

ปราชญ/เปรื่อง 
๓(๒-๓-๕) 

 
๒.๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๒ 
 

๓. อาจารย� ดร.ปwณฑารีย� แตBประยูร 
 ๓.๑  ช่ือ-นามสกุล นางสาวป�ณฑารีย/ แต�ประยูร 

ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
     สังกัด  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานท่ีทํางาน โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ๓.๒  ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช) 
 

การปรับปรุงพันธุ/พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร) (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

พ.ศ. ๒๕๕o 

 
 ๓.๓  ความชํานาญ / ความเช่ียวชาญ 
  ๑)  การออกแบบและใช�เครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) ในการปรับปรุงพันธุ/พืช  
  ๒)  การปรับปรุงพันธุ/พืชพลังงาน (ปาล/มน้ํามัน)     
   
 ๓.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ )ปoย�อนหลัง๕ ไมLเกิน  เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo 
๒๕๕๘( 

     หนังสือ / ตํารา  
 - 
     บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย 

๑. Taeprayoon P., Tanya P., Kang Y.J., Limsrivilai A., Lee S.-H., and Srinives P.    
“Genome-wide SSR marker development in oil palm by Illuminar HiSeq for parental 
selection”,  Plant Genet. Resour. C. 2015; 1-4. 
๒. Taeprayoon P., Tanya P., Lee S.-H., and Srinives P. “Genetic background of three 
commercial oil palm breeding populations in Thailand revealed by SSR markers”, Aus. J. 
Crop. Sci. 2015; 9: 281-288.  
๓. Kang Y.J., Kim S.K., Kim M.Y., Lestari P., Kim K.H., Ha B.-K., Jun T.H., Hwang W.J., Lee T., 
Lee J., Shim S., Yoon M.Y., Jang Y.E., Han K.S., Taeprayoon P., Yoon N., Somta P., Tanya 
P., Kim K.S., Gwag J.-G., Moon J.-K., Lee Y.-H., Park B.-S., Bombarely A., Doyle J.J., Jackson 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๓ 
 

S.A., Schafleitner R., Srinives P., Varshney R.K., and Lee S.-H..  “Genome sequence of 
mungbean and insights into evolution with Vigna species”,  Nat. Commun. 2014; 5:5443.  
๔. Tanya P., Hadkam Y., Taeprayoon P., and Srinives P.  “Estimates of repeatability and 
path coefficient of bunch and fruit traits in Bang Boet Dura oil palm”,  J. Oil Palm Res. 
2013; 25: 108-115. 
๕. ภูมิวิทย/ เพ็งเรือง, พัชรินทร/ ตัญญะ, ปwณฑารีย� แตBประยูร,  อเนก ลิ่มศรีวิไล  และพีระศักด์ิ ศรี
นิเวศน/. การเปรียบเทียบผลผลิตและองค/ประกอบของผลผลิตปาล/มน้ํามันลูกผสมเทเนอรากับพันธุ/ทาง
การค�า. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม ครั้งท่ี 26 
ปo ประจําปo 2559”. 26-29 พฤษภาคม 2559 . โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ .หาดใหญL จ.สงขลา.  หน�า 32- 39 
๖. กัลยา พงค/รัตน/, พัชรินทร/ ตัญญะ, ปwณฑารีย� แตBประยูร,  อเนก ลิ่มศรีวิไล  และพีระศักด์ิ ศรี
นิเวศน/. แพทโคเอฟฟ}เชี่ยนท/ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล/มน้ํามันในประชากรดูรา x 
ดูรา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือสังคม ครั้งท่ี 26 ปo 
ประจำปo 2559”. 26-29 พฤษภาคม 2559 . โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ .ดใหญL จหา.สงขลา.  หน�า 40-44  

 
 ๓.๕  ภาระงานสอน 
  ๓.๕.๑  ภาระงานสอนในปwจจุบัน  

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง)  

๑ นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร/เพ่ือการประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๒ นวกป ๒๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๓ นวกป ๓๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร ๔(๒-๖-๖) 
 

  ๓.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดBวย 

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  

๑ นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตร/การผลติพืช ๓(๒-๓-๕) 
๒ นวกษ ๒๔๓ ระบบการทําฟาร/มผลติพืชผสมผสาน ๒(๑-๓-๓) 
๓ นวกษ ๒๓๒ หมอดิน ๓(๒-๓-๕) 

 
๓.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๔ 
 

๔. อาจารย� ดร.ปgยะเทพ อาวะกุล 
 ๔.๑  ช่ือ-นามสกุล นายป}ยะเทพ อาวะกุล 

ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
     สังกัด  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานท่ีทํางาน โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔.๒  ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปร.ด. (เกษตรศาสตร/) วิทยาศาสตร/การประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง) วิทยาศาสตร/การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยม
อันดับท่ี ๒ 

ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 ๔.๓  ความชํานาญ / ความเช่ียวชาญ 
  ๑)  ชีววิทยาสัตว/น้ําและพลวัตประชากรสัตว/น้ํา 
  ๒)  นิเวศวิทยาแหลLงน้ําจืด 
  ๓)  การวางแผนการทดลองทางด�านการเกษตร และการใช�โปรแกรมภาษา R   
 
 ๔.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ )ปoย�อนหลัง๕ ไมLเกิน  เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo 
๒๕๕๘( 

     หนังสือ / ตํารา  
 - 
     บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย. 

๑)  Avakul P. and Jutagate T. “Effects of water temperature on embryonic 
development, hatching success and survival of larvae of siamese mud crap 
Henicorhynchs siamensis (Sauvage 1881)”, Asian Fisheries Science.  2015; 28(2015): 143-
153.  
๒) Grudpan C., Avakul P., and Kovitvadhi U. “Feeding Selection on Mollusk by the 
Indochinese Molluscivorous Catfish (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) in 
the Mun River, Thailand”, Journal of Fisheries and Environment. 2016; 40(1): 26-38. 

 
 ๔.๕  ภาระงานสอน 
  ๔.๕.๑  ภาระงานสอนในปwจจุบัน  

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๕ 
 

๑ นวกป ๒๔๔  วิทยาศาสตร/เพ่ือการประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๒ นวกป ๒๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๔(๒-๖-๖) 

๓ นวกป ๓๕๑   วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยเีพ่ือการเกษตร ๔(๒-๖-๖) 
 

  ๔.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดBวย 

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  

๑ นวกษ ๑๓๑ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเกษตร 

๒(๑-๓-๓) 

๒ นวกษ ๓๓๒ การวางแผนการทดลองเพ่ือการเกษตร ๓(๒-๓-๕) 
๓ นวนว ๕๐๑ การศึกษาค�นคว�าอิสระ ๒(๑-๓-๓) 

 
๔.๖  อ่ืน ๆ – 
 

๕. อาจารย� ดร.จุฑารัตน� แสงกุล  
 ๕.๑  ช่ือ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล 

ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ - 
     สังกัด  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานท่ีทํางาน โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๕.๒.  ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoท่ีสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)   
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปWท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วท.ม.(วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม) วิทยาศาสตร/สิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท .บ. (วิทยาศาสตร/การประมง) วิทยาศาสตร/การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 ๕.๓.  ความชํานาญ / ความเช่ียวชาญ 

      ๑. Marine Science, Coral Ecology 
      ๒. Radioactivity and pesticide in the environment. Fate and transport of pollution on 

Environmental (soil, sediment, water, aquatic organism) 
      ๓. Use organism for bioindicator to risk assessment. 

  
๕.๔.  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ )๕ไมLเกิน  ปoย�อนหลัง เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo 
๒๕๕๘( 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๖ 
 

     หนังสือ / ตํารา  
 - 
     บทความทางวิชาการ / บทความวิจัย 

    ๑ .Saengkul C., Pakkong P., Pachana K., and Sawang wong P. “1 3 7 Cs adsorption and 
desorption on marine sediments from the upper gulf of Thailand”, Advanced Materials 
Research 2013; 770: 339-342.  
      ๒ . Saengkul C., Pakkong P., and Sawangwong P. “Effect of sediment characteristics on 
sorption of 1 3 7 Cs at the sediment-water interface”, IOSR Journal of Environmental science, 
toxicology and food technology. 2013; 4(5):122-125. 

  
 ๕.๕.  ภาระงานสอน 

  ๕.๕.๑  ภาระงานสอนในปwจจุบัน  

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ช่ือรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหนLวยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง)  

๑ นวปก ๑๔๔ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และวิถี
ชีวิตชุมชน 

๓(๓-๐-๖) 

๒ นวกป ๑๔๕  ฐานทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการ
ประกอบการ 

๓(๓-๐-๖) 

๓ นวสธ ๓๐๖ อนามัยสิ่งแวดล�อม ๓(๓-๐-๖) 
 

  ๕.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบดBวย 

ท่ี รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

ชื่อรายวิชา  
(ภาษาไทย)  

จํานวนหน8วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)  

๑ นวกษ๒๓๓ วิทยาศาสตร/การผลติสตัว/ ๓(๒-๓-๕) 
๒ นวกษ๑๔๒ ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร ๒(๑-๓-๓) 

 
๕.๖.  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
 

 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๗ 
 

ข.  รายช่ืออาจารย�พิเศษ 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 
๑. ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน/ Ph.D. (Agronomy)  

University of Illinois, USA, ๒๕๒๓ 
วท.ม. พันธุศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๗ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๔ 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 

๒ 
 

ดร.สมพงษ/ จันแก�ว ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๗ 
วท.ม. พืชไรLนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกLน 

๓ ดร.ปรเมษฐ/ ชุLมยิ้ม ปร .ด .เทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
William Rice University, USA, ๒๕๕๖ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหLงชาต ิ

๔ ดร.ภัทรารตัน/ เทียมเกLา ปร .ด. เทคโนโลยีชีวภาพ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
๒๕๕๗ 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

๕ ผศ.ดร.พัชรินทร/ ตญัญะ ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๘ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๑ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๘ 
 

๖ ดร.เอนก ลิม่ศรีวิไล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ/พืช)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘ 
ปริญญาวิทยาศาสตร/มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิชาพืชไรL) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๕ 

ประธานห�างหุ�นสLวนจํากัดโกลเด�น
เทอเนอรLา 

๗ นายรณกร มงคลวุฒิชาต ิ วท.ม.การจัดการโซLอุปทานแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย/ 
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

เจ�าของกิจการกฤตอินคา 

๘ รศ.ดร.เอมอร อังศุรตัน/ Ph.D. (Agricultural Economics) 
Tokyo University of Agriculture, ๒๕๔๒ 
วท.ม. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๗ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๒ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 

๙ นายธนากร จันหมะกสติ วท.ม. ความปลอดภัยของอาหาร (ผลผลติปศุ
สัตว/) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓ 
วท.บ. เกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙ 

บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด 

๑๐ ดร.กุหลาบ เหลLาสาธิต ปร .ด .การปรับปรุงพันธุ/พืช  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘ 
วท.ม. เกษตรศาสตร/ (พืชไรL) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓ 
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดบั ๑) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐ 

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/ 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๓๙ 
 

๑๑ ผศ.ดร.อ่ิมเอิบ พันสด PhD (Bioscience in Food science) 
University of Strathclyde, Scotland, UK 
๒๕๕๘ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, 
๒๕๔๓ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร) 
ม. เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร/ 
บางพระ, ๒๕๓๖ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/ และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภฏั นครสวรรค/  

๑๒ นายชัยสิทธ์ิ นพเสถียร ร.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๖ 

หนLวยงานอิสระ 

๑๓ ดร.ยิ่งลักษณ/ เขมโชติกูร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลยัขอนแกLน, ปoท่ีจบการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
บช.ม. มหาวิทยาลยัเชียงใหมL, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลยัขอนแกLน 

๑๔ ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน/วัฒน Ph.D. (Fisheries Management) Edith 
Cowan University, ปoท่ีจบการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๕๒ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร/, ปoท่ีจบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ปoท่ีจบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 

๑๕ นางสาวจามรี เครือหงษ/ วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoท่ี
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลยัขอนแกLน, ปoท่ี
จบการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๐ 
 

๑๖ นางสาวสุรภี ประชุมพล วท.บ. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, ปoท่ีจบการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.ม. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง, ปoท่ีจบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค/ 

๑๗ นายกิตติชัย ไชยสีดา Ph.D., Chemistry 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐ 
M.S., Chemistry 
University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, 
Nebraska, USA 2009 
M.S., Chemistry 
University of Montana, Missoula, 
Montana, USA 2004 
B.S., Chemistry 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, 
USA 2000 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ/  
๒๕๕๙ - ป�จจุบัน 

๑๘ ดร.พันธ/ณภัทร/ เศวตภาณุวงศ วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๕ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๖ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๐ 

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๙ ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร Ph.D. (Computer Science) 
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ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๑ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
          ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๕๒ 
          ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ . ๒๕๕๖ 
          ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ .ศ . ๒๕๕๘ 

ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๔) พ .ศ . ๒๕๕๘ 
          ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๕) พ .ศ . ๒๕๕๙ 

ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๖) พ .ศ . ๒๕๖๐ 
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๗) พ .ศ . ๒๕๖๐ 
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขBอบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวขBองทางดBานการศึกษา 
ขBอบังคับ/ประกาศท่ีเก่ียวกับการศึกษาของส8วนงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๒ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๓ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๔ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๕ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๖ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๗ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๘ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๔๙ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๐ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๑ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๒ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๔ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๖ 
 

 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๗ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๕๙ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๐ 
 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๔ 
 

 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๕ 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๖ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๗ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๘ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๖๙ 
 

 



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๗ 
 

คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  
หรือผูBรับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของส8วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ระดบัปรญิญา     ตร ี         โท         เอก                                   คณะ /วทิยาลัย  โครงการจัดตั �งวทิยาเขตนครสวรรค ์

มคอ.๒   หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรกรปราชญเ์ปรื)อง  ภาควชิา -  
 

๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๘ 
 

เอกสารเก่ียวกับความร8วมมือ 
กับหน8วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)   

(ไมLม)ี 
 
 
 
 


