มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญเปรื่อง
Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer
หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

สารบัญ
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓

ภาคผนวก ๔
ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธ/การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ/ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย/
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินผลและปรับปรุง การดําเนินการของหลักสูตร

แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU : Template for Degree Profile)
ผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร และผลลัพธ/การเรียนรูยLอย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ตารางแสดงความสัมพันธ/ เปรียบเทียบผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร )PLOs(
กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของชาติ
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ
ระดับ ๒- ปริญญาตรี ระดับ ๔- ปริญญาโท ระดับ ๖- ปริญญาเอก
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ/การเรียนรู
ระดับหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping)
รายละเอียดอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย/ประจํา
และอาจารย/พิเศษ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ .ศ.๒๕๕๒
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๖
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๕๘
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๕๘
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๕) พ .ศ.๒๕๕๙
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๖) พ .ศ.๒๕๖๐
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
๑

หนBา
๓
๑๒
๑๖
๗๗
๘๒
๘๔
๘๖
๑๐๐
หนBา
๑๐๔
๑๑๓
๑๑๖

๑๑๙
๑๒๗
๑๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ตรี (ฉบับที่ ๗) พ .ศ.๒๕๖๐
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับ/ประกาศที่เกีย่ วของทางดานการศึกษา
ขอบังคับ/ประกาศที่เกีย่ วกับการศึกษาของสLวนงาน
ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘
ภาคผนวก ๙

คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของสLวนงาน
เอกสารเกี่ยวกับความรLวมมือกับหนLวยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ไมL
มี)
เอกสารเขารLวมประชุม สกอ 30 มิถุนายน 2561

๒

๑๗๑
๑๗๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรกรปราชญเปรื่อง
หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/

หมวดที่ ๑. ขBอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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. จํานวนหน8วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมLนอยกวLา 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 แบบบูรณาการเนนการลงมือปฏิบัติของผูเรียนเพื่อจบไป
ประกอบอาชีพดานการเกษตร
๕.๓ ภาษาที่ใชB
การจัดการเรียนการสอนเปnนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการสอนและตําราเปnนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเขBาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตLางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปnนอยLางดี
ดําเนินการคัดเลือกตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ทั้งหมด ๕ รอบ

๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๕.๕ ความร8วมมือกับสถาบันอื่น
เปnนหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แตL
ประสานงานกับหนLวยงานอื่นในเรื่องความรูพิเศษเฉพาะดาน และการประสานความรLวมมือระหวLางอาจารย/ผูสอนใน
บางรายวิชา กับหนLวยงานตLาง ๆ ไดแกL
๑) สLวนงานภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

๑) คณะวิทยาศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) คณะสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) สLวนงานภายนอก
๑ (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

๒ (มูลนิธิสรรพสิ่ง
๓ (บริษัทเดรี่โฮม
๔ (บริษัทออริจิไรซ/
๕ฟาร/มโชคชัย (
๖) ภาควิชาพืชศาสตร/และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร/ มหาวิทยาลัยขอนแกLน
๗) ภาควิชาพืชไรLนา และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ วิทยาเขตกําแพงแสน
๘) ศูนย/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ วิทยาเขตกําแพงแสน จนครปฐม.
๙) เครือขLายหอการคาจังหวัดนครสวรรค/
๑๐) เครือขLายหอการคาจังหวัดอุทัยธานี
๑๑) สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค/
๑๒) สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
๑๓) สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี
๑๔) สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
๑๕) สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ/
๑๖) เครือขLายขาวอินทรีย/ภาคเหนือตอนลLาง
๑๗) เครือขLายผูประกอบการจากโครงการพัฒนาผูประกอบการใหมL Start Up ๒๕๖๐
๑๘) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ/การเกษตร
๕.๖ การใหBปริญญาแก8ผูBสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปnนหลักสูตรใหมL พ.ศ. ๒๕๖๑
๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๖.๒ เริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปoการศึกษา ๒๕๖๑ เปnนตนไป
๖.๓ คณะกรรมการนโยบายประจํ าโครงการจั ด ตั้ งวิ ท ยาเขตนครสวรรค/ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล พิ จ ารณา
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๔ คณะกรรมการนโยบายประจํ าโครงการจั ด ตั้ งวิ ท ยาเขตนครสวรรค/ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล พิ จ ารณา
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล อนุมัติหลักการของหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐/๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๖.๖ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับสLวนงาน พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้ง
ที่
๑ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖.๗ ที่ประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรอง
หลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๑ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๑
๖.๘ ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่
วันที่
๖.๙ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
วันที่
๗. ความพรBอมในการเผยแพร8หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรLวLาเปnนหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ ภายในปoการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากการเป}ดสอนแลว ๔ ปo)
- หลักสูตรมีความพรอมขอรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ/คุณภาพของ AUN-QA
ในปoการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากการเป}ดสอนแลว ๔ ปo) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดBหลังสําเร็จการศึกษา
๑) เปnนผูประกอบการอิสระดานการเกษตรโดยสามารถผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคLาสินคา และจําหนLายสินคา
ไดดวยตนเอง
๒) นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน เชLน กรมวิชาการเกษตร และกรมสLงเสริมการเกษตร
เปnนตน
๓) เจาหนาที่สLงเสริมการการเกษตรในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน
๔) พนักงานสLงเสริมการขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรที่เปnนมิตรตLอสิ่งแวดลอม

๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก
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๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕
ปW ของอาจารยผูBรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหน8ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล
๑

๑

นางสาวศศิมา วรหาญ
๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx

อาจารย/

๒

นายสมสุข พวงดี
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx

อาจารย/

๓

นางสาวป•ณฑารีย/ แตประยูร
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx

อาจารย/

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปWที่สําเร็จการศึกษา

*ผลงานทางวิชาการ

ล8าสุดในรอบ ๕ ปW
วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, Woraharn S., Lailerd N.,
พ.ศ. ๒๕๕๘
Sivamaruthi B. S.,
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Wangcharoen W.,
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๙
Sirisattha S., Peerajan S.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
and Chaiyasut C.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Evaluation of factors that
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๖
influence the L-glutamic
acid and γ-aminobutyric
acid production during
Hericium erinaceus
fermentation by lactic
acid bacteria”, Cytajournal of food. 2015;
14)1(: 47–54.
ปร.ด. (สัตวศาสตร/) สาขา Animal Genetic Puangdee S., Duangjinda
and Breeding
M., Boonkum W., Buaban
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙
S., and Katawatin S.
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
“Effect of milk fat to
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เคี้ยวเอื้อง
protein ratio on genetic
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔
variance for milk yield in
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสัตวศาสตร/
Thai Tropical Holstein
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐
cattle”, Canadian Journal
of Animal Science. 2016;
96(3): 410-415.
ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช)
Taeprayoon P., Tanya P.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ .ศ.๒๕๕๘
Kang Y. J., Limsrivilai A.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
Lee S.-H. and Srinives P.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Genome-wide SSR
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐
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

๕

นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล

อาจารย/

ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓

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.
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
ระบุผลงานทางวิชาการปoลLาสุด ๑ ผลงาน และระบุรายละเอียดผลงานภายใน ๕ ปoอื่น ๆ ในภาคผนวก

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้นปoที่ ๑
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชั้นปoที่ ๒-๔
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล และแหลLงฝ“กงานภายนอก
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปeนตBองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๑.๑ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหL งชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยึ ด หลั ก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปnนศูนย/กลางการพัฒนา” ที่ตLอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
๗
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เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิป•ญญา จึงมีความจําเปnนอยLางยิ่งที่สถาบันการศึกษาและ/หรือหลักสูตรจะชLวย
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ดังกลLาวใหเกิดขึ้น
๑๑.๑.๒ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด/ 4.0” เปnนวิสัยทัศน/เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาล “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ/” ไปสูLสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูLการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค/ และนวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูLการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงภาคเกษตรที่ตองเปลี่ยนการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม ไปสูLการเกษตรสมัยใหมL ที่เนนการบริหารจัดการ และใชเทคโนโลยีเขามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ตองมีชีวิตความเปnนอยูLที่ดีขึ้น และเปnนเกษตรกรแบบเปnนผูประกอบการ (Entrepreneur) (เกษตร ๔.๐) ดังนั้น จึงมี
ความจําเปn น อยL างยิ่ งที่ ห ลั กสู ตรจะตองผลิ ตบั ณ ฑิ ตใหจบไปเปnน เกษตรกรแบบเปn น ผูประกอบการ (Entrepreneur)
(เกษตร ๔.๐) ภายใตกรอบแนวคิด “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ผลิตได ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
๑๑.๑.๓ ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม เปnนแหลLงผลิตอาหารของคนทั้งประเทศและของโลก
แตLถูกจัดอยูใL นกลุLมประเทศที่มีรายไดปานกลาง เนื่องจากการเกษตรของไทยสLวนใหญLอยูLในภาคผลิต ไมLมีการเพิ่มมูลคLา
ใหกับสินคาเกษตร ไมLมีชLองทางการตลาด ไมLสามารถจําหนLายสินคาไดโดยตรงจนถึงมือผูบริโภค
๑๑.๑.๔ การแขL งขั น สิ น คาเกษตรและการกี ด กั น ทางการคาสL งผลกระทบตL อภาคการเกษตรและ
เกษตรกรโดยตรง
๑๑.๑.๕ จํานวนประชากรโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และกําลังเขาสูLสังคมผูสูงอายุ
(Aging Society) และกระแสคนรักสุขภาพที่หันมาบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๒.๑ แรงงานภาคเกษตรสLวนใหญLเปnนผูสูงวัยและมีภาระหนี้สิน สLวนใหญLทําเกษตรแบบดั้งเดิม ไมL
ใชเทคโนโลยี อีกทั้งคนรุLนใหมLทีมีพLอแมLอยูLในภาคเกษตรไมLสนในอาชีพเกษตรเนื่องจากเห็นวLาเปnนอาชีพที่เหนื่อยตองใช
ความอดทนสูงและผลตอบแทนไมLคุมคLาเหนื่อยจึงเกิดทัศคติเชิงลบตLออาชีพเกษตรกรรม
๑๑.๒.๒ ป• จ จุ บั น ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมของสั งคมโลกมี เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงถึ งขั้ น
กLอใหเกิดภัยพิบัติอยLางรุนแรง อีกทั้งความจําเปnนในการใชพลังงานอยLางประหยัดคุมคLาทําใหสังคมให ความสําคัญตLอ
การอนุรักษ/ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สLงผลใหกระบวนการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
๑๑.๒.๓ ประเทศไทยเขาสูLภาวะสังคมผูสูงวัย และกระแสคนรักสุขภาพ ที่เนนบริโภคอาหารปลอดภัย
และอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นในป•จจุบัน สLงผลโดยตรงตLออาชีพเกษตรกรรมที่เนนผลิตอาหาร
๑๑.๒.๔ ความตื่นตัวดานความปลอดภัยทางอาหารและการรักษาสุขภาพ มีผลตLอการกําหนดและการ
กํากับดูแล กฎหมายอาหาร และกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/อาหาร
๑๑.๒.๕ กระแสสังคมและการพัฒนาชนบทที่เนนใหชุมชนมีการรวมกลุLมและมีสLวนรLวมในการบริหาร
จัดการป•ญหาตLาง ๆ โดยใชองค/ความรูหรือภูมิป•ญญาทองถิ่นผนวกเขากับองค/ความรูที่ไดจากการคิดคนวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและลดความขัดแยงระหวLางสังคมในระดับที่แตกตLางกัน
๘
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๑๑.๒.๖ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) และการเปnน “ผูประกอบการเพื่อสังคม” (Social
Entrepreneur) มี แ นวคิ ด การเปn น องค/ ก รที่ มุL งแสวงหาผลกํ าไร แตL เปn น กํ าไรที่ วั ด กั น จากหลายดั ช นี เชL น เม็ ด เงิ น
คุณภาพชีวิต ระบบหรือโครงสรางสังคมที่ดีขึ้น ฯลฯ และยังเปnนกําไรที่ไมLใชLเฉพาะผูถือหุนหรือเจาของคนใดคนหนึ่งได
ประโยชน/แตLเพียงฝ–ายเดียว หากแตLเปnนกําไรของผูมีสLวนไดสLวนเสีย (Stakeholder) ทั้งหมด ซึ่งไดแกL ผูบริโภค บริษัท
คนงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีหัวใจสําคัญคือเมื่อการดําเนินธุรกิจมีกําไร บริษัทและชุมชนก็จะสามารถ
พึ่งพาตนเองได ไมLตองรอความชLวยเหลือจากรัฐบาลหรือหวังพึ่งแตLเงินบริจาคเพียงอยLางเดียว ทําใหความเปnนอยูLของ
ผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๑๑.๒.๗ การจัดการศึกษาที่เปnน Outcome Based Education (OBE) ซึ่งหมายถึง การศึกษาที่เนน
ผลลัพธ/เปnนฐานและเนนความเชื่อมโยงกลยุทธ/การสอน การวัด และประเมินผลเปnนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหบรรลุผล
ลัพธ/การเรียนรูที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่เห็นไดชัดในตัวหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม ผูเรียน และสามารถแขLงขันไดอยLางแทจริง
๑๑.๒.๘ การเปลี่ย นแปลงการจั ด การเรี ยนการสอนที่ เนนผู เรี ยนเปn น สํ าคั ญ เนนการลงมื อปฏิ บั ติ
เพื่ อใหเกิ ดทั กษะในทุ กๆ ดานที่ จําเปn น ตLอการประกอบอาชี พ ตลอดจนเปn น ผูมีความสามารถในการสื่อสาร ทํางาน
รLวมกับผูอื่นได มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตLอสังคม
๑๒. ผลกระทบจาก ขBอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขBองกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ/ทางเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปnนที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
๑๒.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรใหเปnนที่ยอมรับของหนLวยงานทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
๑๒.๑.๓ พัฒนาหลักสูตรโดยการสรางผูประกอบการอิสระดานการเกษตรใหมีแนวคิดการทํา“ธุรกิจ
เพื่อสังคม” (Social Enterprise) และการเปnน “ผูประกอบการเพื่อสังคม” (Social Entrepreneur)
๑๒.๑.๔ พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยฯ มุL งเนนใหเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ตL อ ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected
Learning Outcomes) ของผู เรี ย น บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ความเขาใจและสามารถประยุ ก ต/ ในสถานการณ/ จ ริ ง ได มี
กระบวนการคิดวิเคราะห/ มีคุณธรรมจริยธรรมในสาขาอาชีพ สามารถสื่อสารและทํางานรLวมกับผูอื่นได
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๒.๒ ความเกี่ยวขBองกับพันธกิจของสถาบัน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน/ คือ เพื่อเปnนสถาบันปฏิรูป
การศึกษาชั้นนําบูรณาการสูLการพัฒนาสังคมในภูมิภาค โดยมีพันธกิจหลักเพื่อสรางคุณประโยชน/ ๓ ดาน คือ ๑. ดาน
การแพทย/-สาธารณสุข ๒. ดานวิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม-ฐานทรัพยากร และ ๓. ดานวิทยาศาสตร/การเกษตร-ความ
มั่นคงทางอาหาร มุLงเนนภูมิภาคเหนือลLางกลางบนครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัด ไดแกL นครสวรรค/ อุทัยธานี ชัยนาท
กําแพงเพชร ตาก พิจิตร และเพชรบูรณ/ ซึ่งมีพื้นฐานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปnนหลัก ดังนั้น หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่องจึงถูกสรางขึ้นเพื่อใหตอบสนองตLอนโยบายของประเทศเพื่อสLงเสริมการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการสําคัญ
คือ ๑) นอมนําและประยุกต/ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๒) คนเปnนศูนย/กลางของการพัฒนาอยLางมีสLวน
รLวม นอกจากนี้ยังตอบสนองประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และสอดคลองกับยุทธศาสตร/ทั้ง ๔ ดานของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะอยL า งยิ่ ง ยุ ท ธศาสตร/ ๒ Excellence in outcome-based education for globallycompetent graduates และยุ ท ธศาสตร/ ๓ Excellence in professional services and social engagement
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มุLงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตLอผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) โดยเนนการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและมุLงสรางบัณฑิต/กําลังคนของประเทศ ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักดิ์ศรีแหLง
วิชาชีพเกษตรกรรม มีจิตสํานึก รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดลอม และคํานึงถึง “เกษตรปลอดภัย” พรอมจบออกไปเพื่อ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมยั่งยื น และสามารถพึ่ งพาตนเองไดโดยการนอมนํ าและประยุ กต/ ห ลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ นอกจากนี้ บัณฑิตจะมีความรูดานวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/
มนุษยศาสตร/ และสังคมศาสตร/ รวมถึงองค/ความรูดานการจัดการและการตลาด เพื่อใหสามารถบรรลุเป˜าหมายของ
หลักสูตรไดคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART farmer) ผลิตได ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปgดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑.๑ คณะศิ ล ปศาสตร/ คณะสั งคมศาสตร/ และมนุ ษ ยศาสตร/ และวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร/ แ ละ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป}ดทําการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในชั้นปoที่ ๑ จํานวน ๗
รายวิชา (๑๘ หนLวยกิต)
๑๓.๑.๒ คณะวิท ยาศาสตร/ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล วิทยาเขตศาลายา ในชั้ น ปo ที่ ๑ เป} ด ทํ าการสอน
รายวิชาเฉพาะพื้นฐาน ในชั้นปoที่ ๑ จํานวน ๔ รายวิชา (๑๐ หนLวยกิต)
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปgดสอนใหBนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน
สําหรับรายวิชาบางวิชาทั้งหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรไดเป}ดสอนสําหรับ
นั กศึ กษาปริญ ญาตรีของหลั กสู ต รอื่ น โดยใชรหั ส วิ ช าเรี ย นของโครงการจั ด ตั้ งวิท ยาเขตนครสวรรค/ (NWNWxxx)
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจารย/ผูสอนมีการปรับเนื้อหาใหสอดคลองความตองการของนักศึกษาแตLละหลักสูตร
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ แตLงตั้งอาจารย/ผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับหนLวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาควิชาของคณะ และระหวLางคณะหรือหนL วยงานอื่น ที่รLวมกันจัด การเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในการพิ จารณา
ขอกําหนด จุดมุLงหมายของรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ และการประเมินผล
๑๓.๓.๒ ขอความรLวมมืออาจารย/ในสังกัดและผูเชี่ยวชาญรับเชิญในเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนรู
ใหมีความสอดคลองกับจุดมุLงหมายรายวิชา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค/
๑๓.๓.๓ จัดประชุม ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชากLอนและหลังการสอน รวมทั้งการตัดเกรด
ของนักศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา และของหลักสูตร
๑๓.๓.๔ มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ / หรือ ผูรับผิดชอบหลักสูตร โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการะบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
เปnนไปตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตร
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๒. ขBอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรกรปราชญ/ เปรื่ อง (SMART Farmer) ถู กสรางขึ้ น เพื่ อ ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับที่ 12 โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการสําคัญ คือ
1) นอมนําและประยุกต/ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) คนเปnนศูนย/กลางของการพัฒนาอยLางมีสLวน
รLวม นอกจากนี้ยังตอบสนองตLอ “ไทยแลนด/ 4.0” “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค/” รวมถึงภาคการเกษตรที่ตองเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูLการเกษตร
สมัยใหมL (เกษตร 4.0) ที่เนนการบริหารจัดการ และใชเทคโนโลยีเขามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอง
มีฐานะความเปnน อยูLที่ดีขึ้น และเปn นเกษตรกรแบบที่ เปnน ผูประกอบการ (Entrepreneur) และยังสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตร/ทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะอยL างยิ่ง ยุ ทธศาสตร/ 2 Excellence in outcome-based
education for globally- competent graduates และยุทธศาสตร/ 3 Excellence in professional services
and social engagement ทั้ งนี้ หลั ก สู ต รฯ มุL งเนนใหเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ตL อผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง (Expected
Learning Outcomes) และเพื่อใหบรรลุเป˜าหมายของหลักสูตรคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer)
ผลิตได-ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
๑.๒ วัตถุประสงค/ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงค/ของหลักสูตร (Program Objectives)
เปiาหมาย / Goals
มุLงสรางบัณฑิต/กําลังคนของประเทศ ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักดิ์ศรีแหLงวิชาชีพ
เกษตรกรรม มีจิตสํานึก รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดลอม คํานึงถึง “เกษตรปลอดภัย” เพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการนอมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใชในการ
ดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ภายใตแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” และ
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค / Objectives
โดยจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังนี้
๑) เปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ/ระหวLางพื้นที่ ชุมชน และฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใตการ
จัดการและการใชประโยชน/อยLางชาญฉลาดและยั่งยืน
๒) เปnนผูรูรอบ มีความรูดานวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเกษตร การบริหาร
จัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอยLางเพียงพอและมีดุลยภาพพรอมที่จะนําไปใชในการประกอบ
สัมมาชีพได
๑๒
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจตLออาชีพเกษตรกรรม และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)
๔) นอมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใชในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพไดอยLางเหมาะสม
๑.๒.๒ ผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
๑) PLO1 ประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเปiาหมายโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
1.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการ
จัดการ ปรับปรุง แกป•ญหาพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
1.2 ประยุกต/ความรูการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมขอมูลเพื่อประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1.4 วิเคราะห/ขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบริบทพื้นที่เกษตร
เป˜าหมาย
๒) PLO2 วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
2.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรใน
การวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.2 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.3 นอมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.4 วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมไดและวิเคราะห/
ขอมูลดวยตนเอง
2.5 วางแผนบริ ห ารความเสี่ ย งในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ/ ท างการเกษตรไดเหมาะสมกั บ
สถานการณ//บริบท
๓) PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัยไดBตามแผนการผลิต
3.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ขอมูลที่ไดจากการ
วางแผนเพื่อผลิตและแกป•ญหาการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตรปลอดภัยที่เปnนมิตรตLอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
3.2 นอมนําและประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.3 เลือกและใชป•จจัยการผลิตไดอยLางเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.4 เลือกและใชกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัยตามมาตรฐานใดมารตรฐานหนึ่ง ไดแกL GAP PGS Organic IFOAM และ/หรือ อื่นๆ
3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใชเครื่องมือไดถูกตองและเหมาะสมกับงาน
ดานการเกษตร และลงมือปฏิบัติงานดานการเกษตรได
๔) PLO4 วางแผนการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑทางการเกษตร บนพื้นฐานหลักการเปeน
ผูBประกอบการสังคม (Social entrepreneur)
4.1 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและแกป•ญหา
การขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตรปลอดภัย
4.2 ใชเทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายไดอยLางเหมาะสม
๑๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

4.3 ขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรที่เปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดลอมอยLางมีธรรมาภิบาล
๕) PLO5 สื่อสารและนําเสนอขBอมูลวิชาการดBานการเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8มเกษตรกร ผูBบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย และบุคคล
ทั่วไปไดBอย8างเหมาะสม
5.1 สื่อสารและนําเสนอผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรไดตรงกลุLมเป˜าหมายโดยใชขอมูลที่เปnนจริง
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผูบริโภคและบุคคลทั่วไปในสถานการณ/ที่
แตกตLางกันไดอยLางเหมาะสม
5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
5.4 รูเทLาทันและใชสื่อออนไลน/อยLางมีวิจารณญาณ
๖) PLO6 แสดงออกคุณลักษณะของเกษตรกรปราชญเปรื่อง (SMART Farmer Characters)
และทํางานร8วมกับผูBอื่นไดB
6.1 แสดงบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่น อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
สถานการณ/ตLางๆ
6.2 ทํางานรLวมกับผูอื่นไดอยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
6.3 สรางและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได
6.4 ทํางานรLวมกับผูอื่นและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบ8งชี้
๑. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐาน ๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีการเปรียบเทียบ ๑. หลักสูตรไดรับการรับรองจาก
ไมLต่ํากวLาที่ สกอ. กําหนด และให หลักสูตร
สกอ.
สอดคลองกับเกณฑ/มาตรฐาน
๒. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน ๒. หลักสูตร (มคอ.๒) สอดคลองกับ
AUN-QA
มามีสวL นรLวมในการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐาน AUN-QA
๓. นําขอมูลจากผูมีสLวนไดสLวนเสียมาใชใน
การพัฒนาหลักสูตร
๔. ประสานความรLวมมือกับสถาน
ประกอบการ/ฟาร/ม ในการจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนในการฝ“ก
ประสบการณ/ วิชาชีพและการฝ“กงาน
๕. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยLาง
ตLอเนื่อง
๑๔

ระดับปริญญา
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒. พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการและ
เปnนที่ยอมรับของหนLวยงานทั้ง
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน

๓. การพัฒนานักศึกษา

๔. เนนการลงมือปฏิบัติ
(Learning by doing) โดยใช
Project / Problem based
learning (PBL)

๑. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน
มามีสLวนรLวมในการพัฒนาหลักสูตร
๒. นําขอมูลจากผูมีสLวนไดสLวนเสียมาใชใน
การพัฒนาหลักสูตร
๓. ประสานความรLวมมือกับสถาน
ประกอบการ/ฟาร/ม ในการจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนในการฝ“ก
ประสบการณ/ วิชาชีพและการฝ“กงาน
๔. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยLาง
ตLอเนื่อง

๑. รายงานผลการประเมิน ความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
๒. ผูใชบัณฑิตมีความพึง พอใจใน
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
๓. รายงาน / เอกสารการประชุม
๔. รายงานผลการฝ“กงาน ในรายวิชา
ฝ“กงาน
๕. นักศึกษาผLานเกณฑ/อยLางนอยรอย
ละ ๙๐ ผLานการฝ“กปฏิบัติ
ประสบการณ/ และการฝ“กงาน
๑. จัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรให
๑. จํานวนกิจกรรม และ/หรือ coสอดคลอง MU Graduate
curriculum และ socially
Attributes คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
contributing ที่สLงเสริมให
ประสงค/ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให
นักศึกษามีความเปnนผูนําและ
สอดคลองกับวิสัยทัศน/ของ
ผูรLวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ/
มหาวิทยาลัย
๒. จํานวนกิจกรรม และ/หรือ co๒. มีกิจกรรม และ/หรือ co-curriculum
curriculum และ socially
และ socially contributing ที่
contributing ที่สLงเสริมให
สLงเสริมใหนักศึกษามีความเปnนผูนํา
นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม
และผูรLวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ/
๓. มีกิจกรรม และ/หรือ co-curriculum
และ socially contributing ที่
สLงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑. มีรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการ
๑. จํ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ มี ชั่ ว โ ม ง
๒. มีรายวิชาฝ“กงาน
ปฏิบัติการมากกวLารอยละ ๕๐
๓. การเรียนแบบบูรณาการผLานโครงการ ๒. มีรายวิชาฝ“กงานในชLวงป}ดภาคฤดู
(Project) แล ะมี รายวิ ช าป ริ ญ ญ า
รอนจํานวน ๒ ครั้ง
นิพนธ/
๓. มีรายวิชาปริญญานิพนธ/

หมวดที่ ๓.
๑๕
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 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรBางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึกษาแบบหนLวยกิต ทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการฝ“กงานในภาคฤดูรอน แตLลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติหลังจากฝ“กงานเสร็จแลว
๑.๓ การเทียบเคียงหนLวยกิตในระบบทวิภาค ………….………………………
ไมLมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาตน
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน พฤษภาคม – กรกฎาคม (รายวิชาฝ“กงาน)
๒.๑.๒ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ในวัน-เวลาราชการ
๒.๑.๓ งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร/-อาทิตย/และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล เวนแตLมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร/-อาทิตย/ ตามความจําเปnนในแตLละรายวิชา
และไดรับการอนุญาตใหมีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเปnนครั้งคราวจากสLวนงาน/คณะ
๒.๒ คุณสมบัติของผูBเขBาศึกษา
กลุLมที่ ๑ เปnนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
กลุLมที่ ๒ เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลุLมที่ ๓* เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุLมที่ ๔* เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทLา *
กลุLมที่ ๕* เปnนผูที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรและมีผลงานเชิงประจักษ/*
หมายเหตุ*
สําหรับกลุLมที่ ๓ ๔ และ ๕ มีการแตLงตั้งคณะกรรมการเปnนผูพิจารณา
๒.๓ ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา
- ป•ญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดแกL การใชชีวิตความเปnนอยูLรLวมกับเพื่อนใหมL และสังคมใหมL
- ป•ญหาและขอจํากัดในการเรียน ไดแกL ความรูพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห/ และการแกป•ญหาของ
นักศึกษาไมLเพียงพอ และ/หรือไมLเทLากัน
๑๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

- ป•ญหาความรูดานภาษาตLางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมLเพียงพอ
- ป•ญหาของผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย/
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกBไขปwญหา / ขBอจํากัดของนักศึกษาในขBอ ๒.๓
ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา
๑. ป•ญหาการปรับตัวของผูเรียน ไดแกL การ
ใชชีวิตความเปnนอยูLรLวมกับเพื่อนใหมL และ
สังคมใหมL การจัดสรรเวลา

กลยุทธในการดําเนินการแกBไขปwญหา
๑. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป˜าหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบLงเวลา
๒. จัดใหนักศึกษาไดเขารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใช
ชีวิตอยูLรLวมกับผูอื่นในมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
๓. จัดใหมีระบบอาจารย/ที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสLองดูแล ตักเตือน
ใหคําปรึกษาแกLนักศึกษา
๔. มีคณะกรรมการฝ–ายกิจการนักศึกษาใหความชLวยเหลือแกLอาจารย/ที่
ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบ
ระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผูปกครอง เปnนตน
๕. มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวการเรียน
๖. มีกิจกรรมพี่ชLวยนอง โดยรุLนพี่คอยใหความชLวยเหลือและคอยให
คําแนะนําแกLรุLนนองในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๒. ป•ญหาและขอกําจัดในการเรียน ไดแกL
๑. กําหนดใหมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาที่สอบผLานเกณฑ/การ
ความรูพื้นฐาน ทักษะ การคิดวิเคราะห/ และ ประเมินความรูและความสามารถพื้นฐาน
การแกป•ญหาของนักศึกษาไมLเพียงพอ และ/ ๒. จัดใหมีการเตรียมและปรับความรูพื้นฐานของนักเรียนกLอนเขาศึกษา
หรือไมLเทLากัน
และ/หรือระหวLางการศึกษา ตามความเหมาะสม
๓. จัดใหมีการปฐมนิเทศ และสรางความเขาใจถึงปรัชญาและ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรใหนักศึกษาใหมLและผูปกครอง
๕. จัดใหมีอาจารย/ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ
และอื่นๆ เปnนประจํา
๖. จัดทําระบบการคนควาดวยตัวเองผLานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ (elearning)
๗. มีกิจกรรมพี่ชLวยนอง โดยรุLนพี่คอยใหความชLวยเหลือและคอยให
คําแนะนําแกLรุLนนองในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๑๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปwญหาของนักศึกษาแรกเขBา
๓. ความรูดานภาษาตLางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไมLเพียงพอ

๔. ผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย/

กลยุทธในการดําเนินการแกBไขปwญหา
๑. จัดใหมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา รวมถึงใชสื่อการ
สอนภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆในหลักสูตร
๒. เชิญอาจารย/พิเศษชาวตLางชาติรLวมสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
๓. จัดใหมีอาจารย/ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการ
และอื่นๆ เปnนประจํา
๔. จัดทําระบบการคนควาดวยตัวเองผLานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ (elearning)
๕. มีกิจกรรมพี่ชLวยนอง โดยรุLนพี่คอยใหความชLวยเหลือและคอยให
คําแนะนําแกLรุLนนองในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๑. ทุน กยศ.
๒. ทุนอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๑๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูBสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปW
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปoที่ ๑

จํานวนนักศึกษาแต8ละปWการศึกษา
๒๕๖๑
๔๐

ชั้นปoที่ ๒

๒๕๖๒
๔๐

๒๕๖๓
๔๐

๒๕๖๔
๔๐

๒๕๖๕
๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๖๐
๑๖๐

๑๖๐
๑๖๐

ชั้นปoที่ ๓
ชั้นปoที่ ๔
รวม

๔๐

๘๐

๑๒๐

คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ดBานการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุBมทุนความคุBมค8า/
 รายรับตLอคน/ตลอดหลักสูตร
๗๔,๗๕๐.๐๐ บาท
 คLาใชจLายตLอคน/ตลอดหลักสูตร
๓๗๔,๓๗๕.๐๐ บาท
 จํานวนนักศึกษานอยสุดที่คุมทุน จํานวน ๒๐๐ คน
 จํานวนนักศึกษาที่คาดวLาจะรับ จํานวน ๔๐ คน
หลักสูตรที่ไม8คุBมทุนแต8เกิดความคุBมค8า
ประเทศไทยเปnนประเทศเกษตรกรรมที่สามารถผลิตอาหารไดพอเพียงกับประชากรภายในประเทศ และยังสามารถ
สLงออกไปจําหนLายยังตLางประเทศได ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญตLอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะ
กLอใหเกิดรายไดแลว คนสLวนใหญLของประเทศยังมีอาชีพทําการเกษตร แตLเพราะเหตุใดผูคนในภาคเกษตรโดยเฉพาะ
อยLางยิ่ง เกษตรกรรายยLอย จึงชLวยตนเองไมLไดและอLอนแอ ทั้งนี้ จากการสํารวจขอมูลและไดพูดคุยกับกลุLมผูมีสLวนได
สLวนเสีย ไดแกL เกษตรกรกลุLมตัวอยLาง ผูบริโภค และบุคคลทั่วไป พบวLา
๑. มีทัศนคติเชิงลบตLออาชีพเกษตรกรรม เชLน เหนื่อย งานหนัก ยากจน เปnนหนี้ ไมLมีเกียรติ
๒. ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และสLวนใหญLเปnนผูสูงวัย
๓. เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจทางวิทยาศาสตร/และเกษตรศาสตร/ จึงทําการเกษตรตามยถากรรม ทําตามที่
ตนเองเคยทํา
๔. เกษตรกรขาดทักษะดานการบริหารจัดการ การตลาดและการจําหนLาย
๕. เกษตรกรผลิตได (ปลอดภัยหรือมีมาตรฐานหรือไมL ไมLรูและ/หรือไมLสนใจ) แตLขายไมLเปnน ไมLรูชLองทา
การตลาดและการจําหนLาย เพิ่มมูลคLาไมLได
๑๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๖. สุขภาพเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมี
๗. ผูบริโภคตองการอาหารปลอดภัย และ/หรือ มีมาตรฐาน
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีเป˜าหมายเพื่อสรางบัณฑิตและพัฒนากําลังคนของประเทศใหจบออกไปเปnน “เกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ที่สามารถ ผลิตได-ขายเปnน” เปnนเกษตรกรรมยั่งยืน ที่มุLงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูแบบ
บูรณาการหลายศาสตร/ ไมLเพียงประสานและเชื่อมโยงองค/ความรูทางวิทยาศาสตร/และเกษตรศาสตร/เทLานั้น แตLผูเรียน
จะตองมีความรูในเรื่องของการบริหารจัดการผลผลิตครบวงจร ตั้งแตLเริ่มตนการผลิต สํารวจตลาด ไปจนกระทั่งการ
จําหนLาย โดยอยูLบนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปnนตนทุนทางทรัพยากรในทองถิ่นที่ตนเองมีอยูL ดังนั้น
เมื่อบัณฑิต/ผูเรียนจบการศึกษาจะมีความพรอมสามารถจบออกไปเปnน SMART Farmer และสามารถพึ่งพาตนเองได
ภายใตคําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB-ขายเปeน ปลอดภัย ยั่งยืน” พรอมนอมนําและประยุกต/ใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพไดอยLางเหมาะสม สรางความเขมแข็งใหตนเอง ครอบครัว
ชุมชน นําสูLการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรของประเทศ

๒๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค8าใชBจ8ายในการผลิตบัณฑิต (ตLอปoการศึกษา/บาท)
๑) ประมาณการคLาใชจLายในการผลิตบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายจ8าย
เงินเดือนอาจารย/ประจําหลักสูตร (21
คน)
เงินเดือนนักธุรการหลักสูตร (1 คน)
เงินเดือนนักวิชาการเกษตร (1 คน)
คLาตอบแทนวิทยากร
โครงการพัฒนาอาจารย//บุคลากร
คLาหองเรียนศาลายา และบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ (วิทยาเขตนครสวรรค/)
งบลงทุนโรงเรือนและอาคารประกอบ
ครุภณ
ั ฑ/และอุปกรณ/
คLาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (หอง
แลป และพื้นที่การเกษตร)
คLาใชจLายในการศึกษาดูงานภาคสนาม
คLาใชจLายในการนิเทศก/นักศึกษา
คLาเดินทาง คLาเชLารถ คLาเชื้อเพลิง
คLาสาธารณูปโภค
คLาดําเนินการใชสอยอื่นๆ
คLาเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ/
รวม

2561

2562

2563

2564

รวม

1,827,000

1,827,000

1,827,000

1,827,000

7,308,000

228,000
228,000
72,000
33,750

228,000
228,000
72,000
33,750

228,000
228,000
72,000
33,750

228,000
228,000
72,000
33,750

912,000
912,000
288,000
135,000

385,000

385,000

385,000

385,000

1,540,000

300,000
200,000

300,000
200,000

300,000
200,000

300,000
200,000

1,200,000
800,000

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

100,000
80,000
60,000
50,000
15,000
15,000
3,743,750

100,000
80,000
60,000
50,000
15,000
15,000
3,743,750

100,000
80,000
60,000
50,000
15,000
15,000
3,743,750

100,000
80,000
60,000
50,000
15,000
15,000
3,743,750

400,000
320,000
240,000
200,000
60,000
60,000
14,975,000

๒) ประมาณการรายไดจากคLาธรรมเนียมการศึกษา/คLาหนLวยกิต/อื่นๆ (บาท/คน)
ลําดับ

2561
ชั้นปWที่ 1
1,750.00

รายไดB

1 คLาธรรมเนียมแรกเขา
2 คLาหนLวยกิต

10,400.00

3 คLาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร (4,500/ภาคการศึกษา)

9,000.00

รวม

21,150.00

ประมาณการรายรับทั้งสิ้นต8อนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร

74,750.00

๒๑

2562
ชั้นปWที่ 2

2563
2564
ชั้นปWที่ 3 ชั้นปWที่ 4
ไมLมี
ไมLมี
ไมLมี

10,400.00 11,200.00
9,000.00

9,000.00

5,000.00
9,000.00

19,400.00 20,200.00 14,000.00

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓) การวิเคราะห/คLาใชจLายตLอหัว จุดคุมทุน และสLวนตLางระหวLางคLาใชจLายในการผลิตบัณฑิต
คLาธรรมเนียมการศึกษา และคLาหนLวยกิต
ลําดับ

รายการ

1

คLาใชจLายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต 1 รุLน (40 คน)

2

ประมาณการรายรับทั้งสิ้นตLอนักศึกษา 1 คน ตลอดหลักสูตร

3

จุดคุมทุนหลักสูตรรับนักศึกษาอยLางนอย (1 / 2)

4

จํานวนนักศึกษาที่คาดวLาจะรับ

5

ประมาณการรายรับ จากจํานวนนักศึกษาในแตLละรุLน (40 คน/รุLน) (2 x 40 คน)

6

สLวนตLางคLาใชจLายฯ ตลอดหลักสูตร (40 คน/รุLน) (1 – 5)

7

สLวนตLางคLาใชจLายฯ (บาท/รุLน/ปo) (6 / 4 ปo)

จํานวน

หน8วย

14,975,000.00

บาท

74,750.00

บาท

200

คน

40

คน

2,990,000.00

บาท

11,985,000.00

บาท

2,996,250.00

บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผLานสื่อสิ่งพิมพ/เปnนหลัก
 แบบทางไกลผLานสื่อแพรLภาพและเสียงเปnนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส/เปnนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร/เนต
 แบบนอกชั้นเรียน (สัมผัสและปฏิบัติการ)
 อื่นๆ
๒.๘ การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขBามมหาวิทยาลัย (ถBามี)
ไมLมี
๓. หลักสูตรและอาจารยผูBสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน8วยกิต จํานวนหนLวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมLนอยกวLา ๑๒๙ หนLวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรBางหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม8นBอยกว8า ๓๐ หน8วยกิต
๑. กลุ8มวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๖ หน8วยกิต
๑) กลุLมวิชาสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/
๗
หนLวยกิต
๒) กลุLมวิชาภาษา
๙
หนLวยกิต
๒. กลุ8มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกําหนด
๑๔ หน8วยกิต
๒๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑) กลุLมวิชาสังคมศาสตร/และมนุษยศาสตร/
๒) กลุLมวิชาภาษา
๓) กลุLมวิชาสุขภาพและนันทนาการ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ8มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๒. กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

๒
๘
๔
๙๓
๔๔
๔๙
๖

หนLวยกิต
หนLวยกิต
หนLวยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค/ ประกอบดวยสัญลักษณ/ ๗ ตัว ประกอบดวยตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ แบLงเปnน ๒ สLวน
ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้
๑) อักษร ๒ ตัวแรก
หมายถึง
เปn น อั กษรยL อชื่ อ คณะ/สถาบั น ที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การ
เรียนการสอน ไดแกL
มม (MU)
หมายถึง
รายวิชาที่จัดรLวมระหวLางทุกคณะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ (LA)
หมายถึง
คณะศิลปะศาสตร/
วท (SC)
หมายถึง
คณะวิทยาศาสาตร/
วก (SP)
หมายถึง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการกีฬา
นว (NW)
หมายถึง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) อักษร ๒ ตัวหลัง
หมายถึง
เปn นอั กษรยL อของภาควิช า/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
นว (NW)
หมายถึง
รายวิชาเลือกเสรี ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/
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/

๒๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย8อของรายวิชา
๑) เลขตัวแรก (หลักรBอย) หมายถึง ระดับชั้นปW ที่กําหนดใหBศึกษารายวิชานั้น ๆ
๑
หมายถึง
ระดับชั้นปoที่ ๑
๒
หมายถึง
ระดับชั้นปoที่ ๒
๓
หมายถึง
ระดับชั้นปoที่ ๓
๔
หมายถึง
ระดับชั้นปoที่ ๔
๒) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) หมายถึง หมวดวิชา
๐-๒ หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 ลําดับที่การเปgดรายวิชาในแต8ละหมวดหมู8 ของรายวิชา
นั้นๆ เพื่อไม8ใหBตัวเลขซ้ําซBอนกัน
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ8มวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑) กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย/
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/
Arts and Sciences for Human Development

๒๔

๓๐ หน8วยกิต
๑๖ หน8วยกิต
๗ หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒) กลุ8มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
ศศภอ ๑๐๗
LAEN 107
ศศภอ ๑๐๘
LAEN 108

๙ หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)*
Arts of Using Thail Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓(๒-๒-๕)*
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓(๒-๒-๕)*
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓(๒-๒-๕)*
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓(๒-๒-๕)*
English Level 4
ภาษาอังกฤษระดับ ๕
๓ (๒-๒-๕)*
English Level 5
ภาษาอังกฤษระดับ ๖
๓ (๒-๒-๕)*
English Level 6

* วิชากลุLมภาษา วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หนLวยกิต จัดกลุLมการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปnนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
ข. กลุ8มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกําหนด
๑) กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
นวกษ ๑๑๑
NWSF 111

ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต
King Bhumibol's Science and Ways of Life

๒) กลุ8มวิชาภาษา
นวกษ ๒๐๑
NWSF 201
นวกษ ๓๐๑
NWSF 301

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง
Experiential English
ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
English for Smart Farmer
๒๕

๑๔ หน8วยกิต
๒
หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๒(๑-๓-๓)

๘ หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

นวกษ ๔๐๑
NWSF 401
นวกษ ๔๐๒
NWSF 402

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
ภาษาอังกฤษชํานาญการ
Proficiency English

๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)

๓) กลุ8มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

๔ หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๒(๑-๒-๓) *

วกศท xxx
สุขภาพและนันทนาการ
SPGE xxx
xxxxxxxxxxxxx
นวกษ ๑๒๑
สุขภาพหนึ่งเดียวเบื้องตน
๒(๑-๒-๓)
NWSF 121
Introduction to One Health
*วิชากลุLมสุขภาพและนันทนาการ รหัส วกศทxxx จํานวน ๑ รายวิชา เลือกจากรายวิชาที่กําหนดตLอไปนี้
วกศท ๑๒๐
จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
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•กตะกรอ
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
๒๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

วกศท ๑๔๑
SPGE 141
วกศท ๑๔๒
SPGE 142
วกศท ๑๔๓
SPGE 143
วกศท ๑๔๔
SPGE 144
วกศท ๑๔๕
SPGE 145
วกศท ๑๔๖
SPGE 146

วLายน้ําเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Swimming for Health and Recreation
แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Aerobic for Health and Recreation
โยคะเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Yoga for Health and Recreation
ลีลาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Social Dance for Health and Recreation
ศิลปะการตLอสูป˜องกันตัวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Arts of Self-defense for Health and Recreation
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
Table Tennis for Health and Recreation

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ8มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคม ๑๐๗
SCCH 107
วทคณ ๑๑๗
SCMA 117
นวกษ ๑๓๑
NWSF 131
นวกษ ๑๔๑
NWSF 141
นวกษ ๑๔๒
NWSF 142

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๙๓ หน8วยกิต
๔๔ หน8วยกิต
หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๒(๒-๐-๔)

ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร/
Mathematics
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Computer and Information Technology for Agriculture
เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
Overview in Agriculture for SMART Farmer
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร
Natural Resource and Agroecology
๒๗

๑(๐-๓-๑)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๓-๑)
๓(๓-๐-๖)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

นวกษ ๒๓๑
NWSF 231
นวกษ ๒๓๒
NWSF 232
นวกษ ๒๓๓
NWSF 233
นวกษ ๒๓๔
NWSF 234
นวกษ ๒๓๕
NWSF 235
นวกษ ๒๓๖
NWSF 236
นวกษ ๒๔๑
NWSF241
นวกษ ๒๓๗
NWSF 237
นวกษ ๒๕๑

เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพื่อการเกษตร
Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture
หมอดิน
Soil Doctor
วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/
Animal Production Sciences
วิทยาศาสตร/การผลิตพืช
Crop Production Sciences
จุลชีววิทยาประยุกต/เพื่อการเกษตร
Applied Microbiology for Agriculture
พันธุศาสตร/ที่เปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร
Beneficial Genetics for Agriculture
ความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตร
Agrobiodiversity
สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
การตลาดเพื่อการประกอบการและ
การจัดการฟาร/มสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
NWSF 251 Entrepreneurial Marketing and
Farm Management for SMART Farmer
๒. กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ
๔๙

นวกษ ๒๔๒
NWSF 242
นวกษ ๒๔๓
NWSF 243
นวกษ ๒๔๔
NWSF 244
นวกษ ๒๔๕
NWSF 245
นวกษ ๓๓๑

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)

๔(๓-๓-๗)

หน8วยกิต

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
๓(๒-๓-๕)

ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง
Neo Animal Farm for SMART Farmer
ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน
Integrated Crop Production in Farming System
ภูมิป•ญญาสรางสรรค/บนวิถีการเกษตร
Creative Wisdom for Agriculture Ways
ระบบการเกษตรยั่งยืน
Sustainable Agricultural Systems
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๑
๒๘

๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

NWSF 331
นวกษ ๓๓๒
NWSF 332
นวกษ ๓๓๓
NWSF 333
นวกษ ๓๓๔
NWSF 334
นวกษ ๓๓๕
NWSF 335
นวกษ ๓๓๖
NWSF 336
นวกษ ๓๓๗
NWSF 337
นวกษ ๓๕๑
NWSF 351
นวกษ ๓๕๒
NWSF 352
นวกษ ๓๕๓
NWSF 353
นวกษ ๓๖๑
NWSF 361
นวกษ ๓๗๑
NWSF 371
นวกษ ๔๖๑
NWSF 461
นวกษ ๔๘๑
NWSF 481

Agricultural Products Processing and Development I
การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปราชญ/เปรื่อง ๔.๐
Technology for Smart Agriculture 4.0
อาหารเพื่อสุขภาพ
Functional Food
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๒
Agricultural Products Processing and Development II
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพื่อการเกษตรยั่งยืน
Standard and Product Quality Control for Agriculture
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
Environmental Management for Sustainable Agriculture
การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer
เกษตรกรปราชญ/เปรื่องสูLการเปnนผูประกอบการ
Smart Farmer as Entrepreneur
เครือขLายและการจัดชุมชน
Network and Community Organizing
สัมมนา ๑
Seminar I
การฝ“กงานฟาร/ม
Farm Practicum
สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/
SMART Farmer Fair
ปริญญานิพนธ/
Senior Project

๒๙

๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๔(๓-๓-๗)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๑(๐-๓-๑)
๔(๐-๑๒-๔)
๒(๐-๖-๖)
๖(๐-๑๘-๖)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ปWที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕
LAEN 103-105
วทชว ๑๒๔
SCBI 124
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทคม ๑๐๓
SCCH 103
วทคณ ๑๑๗
SCMA 117
นวกษ ๑๓๑
NWSF 131

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย/
๒(๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/
๓(๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/
๒(๑-๒-๓)*
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)*
Arts of Using Thail Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓(๒-๒-๕)**
English Level I-III
ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒(๒-๐-๔)
General Biology I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
๑(๐-๓-๑)
Biology Laboratory I
เคมีทั่วไป
๓(๓-๐-๓)
General Chemistry I
คณิตศาสตร/ประยุกต/
๓(๓-๐-๖)
Applied Mathematics
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
๒(๑-๓-๓)
Computer and Information Technology for Agriculture
รวม ๑๙ หน8วยกิต

หมายเหตุ

* เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด
หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้
** เปeนรายวิชากลุ8มภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๑-๓ ทีจ่ ัดกลุ8มการเรียนการสอนตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๓๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๒-๑๐๔
LAEN 102-104
วกศท xxx
SPGE xxx
วทคม ๑๐๗
SCCH 107
นวกษ ๑๑๑
NWSF 111
นวกษ ๑๒๑
NWSF 121
นวกษ ๑๔๑
NWSF 141
นวกษ ๑๔๒
NWSF 142

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย/
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
English Level II-IV
สุขภาพและนันทนาการ
xxxxxxxxxxxxx
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต
King Bhumibol's Science and Ways of Life
สุขภาพหนึ่งเดียวเบื้องตน
Introduction to One Health
เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
Overview in Agriculture for SMART Farmer
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร
Natural Resource and Agroecology

๒(๑-๒-๓)*
๓(๒-๒-๕)*
๒(๑-๒-๓)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)**
๒(๑-๒-๓) ***
๑ (๑-๓-๐)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)

รวม ๒๐ หน8วยกิต
หมายเหตุ

* เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด
หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้
** เปe น รายวิ ช ากลุ8 ม ภาษา วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ระดั บ ๒-๔ ที่ จั ด กลุ8 ม การเรี ย นการสอนตามระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
***เปeนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ8มสุขภาพและนันทนาการ เลือกจากรายวิชาที่กําหนดใหB
๓๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกษ ๒๐๑
NWSF 201
นวกษ ๒๓๑
NWSF 231
นวกษ ๒๓๒
NWSF 232
นวกษ ๒๓๓
NWSF 233
นวกษ ๒๓๔
NWSF 234
นวกษ ๒๓๕
NWSF 235
นวกษ ๒๔๑
NWSF241

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง
Experiential English
เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพื่อการเกษตร
Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture
หมอดิน
Soil Doctor
วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/
Animal Production Sciences
วิทยาศาสตร/การผลิตพืช
Crop Production Sciences
จุลชีววิทยาประยุกต/เพื่อการเกษตร
Applied Microbiology for Agriculture
ความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตร
Agrobiodiversity

๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)

รวม ๒๐ หน8วยกิต

๓๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกษ ๒๐๑
NWSF 201
นวกษ ๒๓๖
NWSF 236
นวกษ ๒๓๗
NWSF 237
นวกษ ๒๔๒
NWSF 242
นวกษ ๒๔๓
NWSF 243
นวกษ ๒๔๔
NWSF 244
นวกษ ๒๔๕
NWSF 245
นวกษ ๒๕๑
NWSF 251

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง
Experiential English
พันธุศาสตร/ที่เปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร
Beneficial Genetics for Agriculture
สถิติพื้นฐาน
Basic Statistics
ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง
Neo Animal Farm for SMART Farmer
ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน
Integrated Crop Production in Farming System
ภูมิป•ญญาสรางสรรค/บนวิถีการเกษตร
Creative Wisdom for Agriculture Ways
ระบบการเกษตรยั่งยืน
Sustainable Agricultural Systems
การตลาดเพื่อการประกอบการและ
การจัดการฟาร/มสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
Entrepreneurial Marketing and
Farm Management for SMART Farmer

๒(๑-๓-๓)*
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)

๔(๓-๓-๗)

รวม ๑๘ หน8วยกิต
หมายเหตุ

* เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด
หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้

๓๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกษ ๓๐๑
NWSF 301
นวกษ ๓๓๑
NWSF 331
นวกษ ๓๓๒
NWSF 332
นวกษ ๓๓๓
NWSF 333
นวกษ ๓๓๔
NWSF 334
นวกษ ๓๕๑
NWSF 351
นวกษ ๓๗๑
NWSF 371
นวนว xxx
NWNW xxx

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
English for SMART Farmer
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๑
Agricultural Products Processing and Development I
การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปราชญ/เปรื่อง ๔.๐
Technology for Smart Agriculture 4.0
อาหารเพื่อสุขภาพ
Functional Food
การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกรปราดเปรื่อง
Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer
การฝ“กงานฟาร/ม
Farm Practicum
รายวิชาเลือกเสรี
Selective subject

๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๔(๓-๓-๗)
๔(๐-๑๒-๔)*
๒ หนLวยกิต**

รวม ๒๒ หน8วยกิต
หมายเหตุ

* นักศึกษาฝ•กงานในช8วงปWที่ ๒ ภาคฤดูรBอน แต8ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
** นักศึกษาตBองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่กําหนดไวBในแผนการศึกษา

๓๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกษ ๓๐๑
NWSF 301
นวกษ ๓๓๕
NWSF 335
นวกษ ๓๓๖
NWSF 336
นวกษ ๓๓๗
NWSF 337
นวกษ ๓๕๒
NWSF 352
นวกษ ๓๕๓
NWSF 353
นวกษ ๓๖๑
NWSF 361
นวนว xxx
NWNW xxx

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
English for SMART Farmer
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร ๒
Agricultural Products Processing and Development II
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพื่อการเกษตรยั่งยืน
Standard and Product Quality Control for Agriculture
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
Environmental Management for Sustainable Agriculture
เกษตรกรปราชญ/เปรื่องสูLการเปnนผูประกอบการ
Smart Farmer as Entrepreneur
เครือขLายและการจัดชุมชน
Network and Community Organizing
สัมมนา
Seminar
รายวิชาเลือกเสรี
Selective subject

๒(๑-๓-๓)*
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๑(๐-๓-๑)
๒ หนLวยกิต**

รวม ๑๖ หน8วยกิต
หมายเหตุ

* เปeนรายวิชาที่มีการเรียนตลอดปWการศึกษา (ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒) แต8ไม8คิด
หน8วยกิตรวมในภาคการศึกษานี้
** นักศึกษาตBองลงทะเบียนในหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่กําหนดไวBในแผนการศึกษา

๓๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ปWที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
นวกษ ๔๐๑
NWSF 401
นวกษ ๔๘๑
NWSF 481
นวนว ๕๐๑
NWNW 501

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
ปริญญานิพนธ/
Senior Project
การศึกษาคนควาอิสระ
Selected topic

๒(๑-๓-๓)
๖(๐-๑๘-๖)
๒(๑-๓-๓)

รวม ๑๐ หน8วยกิต
ปWที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
นวกษ ๔๐๒
NWSF 402
นวกษ ๔๖๑
NWSF 461

หนLวยกิต (ทฤษฏี – ปฏิบัติ - คนควา)
ภาษาอังกฤษชํานาญการ
Proficiency English
สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/
SMART Farmer Fair

๒(๑-๓-๓)
๒(๐-๖-๒)

รวม ๔ หน8วยกิต

๓๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร (PLOs) สู8รายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-คนควาดวยตนเอง)

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุ8มวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
เงื่อนไข:
ความหมาย ความสําคั ญ และความสัมพั น ธ/ของวิช าศึกษาทั่ วไปกั บ วิช าชีพ / วิช าเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพั น ธ/ระหวLางพฤติ กรรมกับ คุณ สมบั ติของจิ ตใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห/ สังเคราะห/ อยL างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค/ การวิเคราะห/เหตุป•จจัยและผลกระทบของเหตุการณ/ / สถานการณ//ป•ญหาและการ
สังเคราะห/แนวทางแกไข ป˜องกันป•ญหา หรือปรับปรุง พัฒนาเหตุการณ/ / สถานการณ/ เพื่อคุณประโยชน/ตLอตนเอง
ผูอื่น และสังคม การประยุกต/ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขป•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 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
เงื่อนไข:
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสถานการณ/ / เหตุการณ/ / ป•ญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ/สําคัญในประวัติศาสตร/ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห/เหตุป•จจัยและผลกระทบของเหตุการณ/ /สถานการณ/ / ป•ญ หา และการสังเคราะห/แนว
ทางแกไข ป˜องกันป•ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/ / สถานการณ/ / เพื่อคุณประโยชน/ตLอตนเอง ผูอื่น และ
สังคม การประยุกต/ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขป•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
๓๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
เงื่อนไข:
มนุษยภาพในอดีต ป•จจุบัน และอนาคต เหตุการณ/ / สถานการณ/ / ป•ญ หาเกี่ยวกับวิวัฒ นาการที่สําคัญ
ทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห/เหตุป•จจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ/ / สถานการณ/ / ป•ญหา และการสังเคราะห/แนวทางแกไข ป˜องกันป•ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ/ / สถานการณ/ / เพื่อคุณประโยชน/ตLอตนเอง ผูอื่น และสังคม การประยุกต/ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไข
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 ศิลปะการใชBภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication
เงื่อนไข:
ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด การฟ•ง การอLาน การเขียน และการคิดเพื่อ
การสื่อสารไดอยLางถูกตอง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for
accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
เงื่อนไข:

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
-

๓ (๒-๒-๕)

๓๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

โครงสราง ไวยากรณ/ และศัพท/ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใน
ลักษณะของบูรณาการทักษะการฟ•ง พูด อLาน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ/ในการอLานบทความ การเขียนใน
ระดับประโยค การฟ•งเพื่อจับใจความสําคัญ 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
เงื่อนไข:
คําศัพท/ สํานวน ไวยากรณ/ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมป•จจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุLม
ยLอย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ/ตLาง ทักษะการเขียนในระดับยLอหนา 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
เงื่อนไข:
การอLานขอความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับยLอหนาที่เกี่ยวกับ สัดสLวน ความถี่ และความนLาจะ
เปnน รูปรLาง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบตLาง คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอยLางมีเอกภาพ การใช
คําเชื่อม การฟ•งเพื่อจับใจความสําคัญ การฟ•งเพื่อรายละเอียดจําเพาะ 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
เงื่อนไข:
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝ“กอLานขLาว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อ
ความเขาใจและคิดอยLางวิเคราะห/ จากแหลLงตLางๆโดยเนนประเด็นซึ่งชLวยใหนักศึกษารูเกี่ยวกับสังคมโลก ฝ“กการฟ•ง
๓๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ขLาว การบรรยายและสุนทรพจน/จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร/เน็ต การสนทนาในสถานการณ/ตLางๆ รวมทั้งการฝ“กพูด
ในที่ชุมชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝ“กการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชการอางอิงและบรรณานุกรม
ทั้งนี้รวมทั้งการฝ“กทักษะยLอย เชLน ไวยากรณ/ การออกเสียงและคําศัพท/ในบริบทที่เหมาะสม
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 กลุ8มวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกําหนด
๑.๒.๑ กลุ8มวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
นวกษ ๑๑๑ ศาสตรพระราชากับวิถีชีวิต
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 111 King Bhumibol's Science and Ways of Life
เงื่อนไข:
ปรั ช ญา เครื่ อ งมื อ และกระบวนการเรี ย นรู ของศาสตร/ พ ระราชา แนวคิ ด และหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี ในการปฏิบัติในชีวิต ชุมชน/องค/กร และ
สังคม ตลอดจนการประกอบสัมมาชีพเพื่อการพัฒนาอยLางยั่งยืน
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูBในชีวิตจริง
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 201 Experiential English
เงื่อนไข:
ศศภอxxx ภาษาอังกฤษระดับx
LAENxxx English Level x
ศึกษาคําศัพท/และหลักการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการฟ•ง การพูด การอLาน และการเขียนขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การติดตLอทางโทรศัพท/ การกลLาวขอบคุณ การกลLาวคําเชิญ การแสดง
ความยินดี การบรรยายถึงวัตถุ บุคคลและสถานที่ การฟ•งขLาว เพลง และชมภาพยนตร/ภาคภาษาอังกฤษ บูรณาการ

๔๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ทักษะภาษาอังกฤษที่ใชสากลในการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ/ตLางๆ การบรรยายเหตุการณ/และประสบการณ/
รวมไปถึงการสรางความตระหนักในการสื่อสารตLางวัฒนธรรม
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
NWSF 301
เงื่อนไข:

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง
๒ (๑-๓-๓)
English for Smart Farmer
นวกษ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูBในชีวิตจริง
NWSF 201 Experiential English
ศึกษาความหมายของคําศัพท/ คําศัพท/เฉพาะ สํานวน จากเอกสารเกี่ยวกับเกษตรปราชญ/เปรื่องจากสื่อตLาง ๆ
เชLนจากหนังสือพิมพ/ บทความธุรกิจเกษตรจากนิตยสาร ขอมูลทางธุรกิจจากอินเตอร/เนท เพื่อนําไปใชในการสนทนา
โตตอบ อLานและฟ•งเรื่องราวเนื้อหาดานการเกษตร สรุปความในรูปแบบของบันทึกยLอ สามารถนําเสนอขอมูลทั้งใน
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
NWSF 401
เงื่อนไข:

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๒ (๑-๓-๓)
Academic English
นวกษ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง
NWSF 301 English for Smart Farmer
ศึกษาทักษะทางภาษาทั้ง ๔ ทักษะเนนดานภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง สามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการเรียนรูและเพิ่มพูนความรูทางการเกษตรและการทํากิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุLงหมายของรายวิชา ดานการอLาน
มุLงใหผูเรียน สามารถอLานบทความวิชาการทางการเกษตร และสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อLานได ดานการเขียนสามารถ
สรุ ป และอางอิ ง ดานการการฟ• งและพู ด สามารถฟ• งบรรยายและนํ า เสนอเปn น ภาษาอั งกฤษ ตอบขอซั ก ถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยLางเหมาะสม

๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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
NWSF 402
เงื่อนไข:

ภาษาอังกฤษชํานาญการ
๒ (๑-๓-๓)
Proficiency English
นวกษ ๔๐๑ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
NWSF 401 Academic English
พั ฒ นา ๔ ทั กษะดานภาษาอั งกฤษเชิ งวิช าการสํ าหรับ เกษตรปราชญ/ เปรื่อง เพื่ อใหผูเรีย นสามารถฟ• งการ
บรรยายภาษาอังกฤษในการประกอบการของตนได สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
สามารถพูดสรุปความจากการอLานได สามารถอภิปราย และนําการอภิปรายได สามารถนําเสนอผลงานปากเปลLา และ
ตอบขอซักถามไดอยLางมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนรายงานรูปแบบตLางๆ ในสาขาวิชาของตนได โดยใชขอมูลที่ไดจาก
การอLาน การทดลอง ฯลฯ โดยใชวิธีการเขียนที่เนนกระบวนการ และใชแหลLงอางอิงไดอยLางมีประสิทธิภาพ สําหรับ
เตรียมสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตราฐาน
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 สุขภาพหนึ่งเดียวเบื้องตBน
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 121 Introduction to One Health
เงื่อนไข:
ศึกษาความเชื่ อมโยงระหวLางสิ่งแวดลอม สั ตว/ และมนุ ษย/ในดานสุขภาพที่ มีสั มพั น ธ/กับ อาชีพเกษตรกรรม
บูรณาการองค/ความรูทางวิทยาศาสตร/จากสาขาอาชีพตLางๆ เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคม พืช สัตว/
และสิ่ งแวดลอมโดยเฉพาะที่จะสLงผลกระทบตLออาชีพเกษตรกรรม และแนวทางการแกป•ญ หาเชิงบรูณ าการโดยใช
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

๔๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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 เลือกจากรายวิชาที่กําหนดต8อไปนี้
วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 120
Bike for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในการขี่จักรยาน การเตรียมความพรอมทางรLางกายและจิตใจ
ของนั กป•Ÿ น จั กรยาน การดู แลรักษาจั ก รยานและอุ ป กรณ/ ประโยชน/ หลั กการพื้ น ฐาน ทั กษะการขี่ จั กรยาน ความ
ปลอดภั ย กฎ กติ กา มารยาทในการขี่ จั ก รยาน ระเบี ย บปฏิ บั ติ ในการใชเสนทางจั ก รยานเพื่ อ การทL อ งเที่ ย วและ
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
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช การเตรียมความพรอมทางรLางกายและจิตใจของการออกกําลัง
กายแบบกายและจิต ประโยชน/ หลักการพื้นฐานของการฝ“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.

๔๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

วกศท ๑๒๒ การออกกําลังกายกลุ8ม
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 122
Group Exercise
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใช การเตรียมความพรอมทางรLางกายและจิตใจของการออกกําลัง
กายแบบกิจกรรมกลุLม ประโยชน/ หลักการพื้นฐานของการฝ“กแบบกิจกรรมกลุLม ทักษะการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการ
ออกกําลังกายกลุLม ความปลอดภัย และกิจกรรมกลุLมรูปแบบตLางๆ เชLน บอลครึ่งลูก, ชก, เตะ, กระโดด, การโดดเชือก,
บูทแคมป¡, 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
เงื่อนไข:
ประวัติ ประโยชน/ หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในกีฬากรีฑาลูL การเตรียมความพรอมทาง
รL า งกายและจิ ต ใจของนั กกรี ฑ าประเภทลูL การวิ่ งในลูL วิ่ ง การวางเทา การจั ด ลํ า ตั ว ในทL า ออกตั ว จั ด ระบบการ
เคลื่อนไหวเพื่อทักษะในการวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม การเปnนเจาหนาที่จัดการแขLงขัน 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
เงื่อนไข:
ประวัติ ประโยชน/ หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในกีฬาเซป•กตะกรอการเตรียมความพรอม
ทางรLางกายและจิตใจของผูเลLน ทักษะพื้นฐานการเลLนเซป•กตะกรอ ทักษะพื้นฐานตLางๆ ประกอบดวย การเคลื่อนที่
รูปแบบตLางๆ การเดาะลูกดวยเทา เขLา หัว การเสิร/ฟ การชง การเลLนขางเทาดานใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด
การสกัดกั้น การรุก การรับ การเลLนทีม กติกา มารยาทในการแขLงขันการป˜องกันความเสี่ยงตLอการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยรวมทั้งการเก็บรักษาอุปกรณ/

๔๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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
เงื่อนไข:
ประวัติ ประโยชน/ หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในกีฬาเปตอง การเตรียมความพรอมทาง
รLางกายและจิตใจของผูเลLน สนามและอุปกรณ/ กติกาการแขLงขัน ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง เชLน การจับลูก การโยนลูก
การยืน การทรงตัว การเขาเกาะ การตีกระทบ การแขLงขันประเภทเดี่ยว 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
เงื่อนไข:
หลั ก วิ ท ยาศาสตร/ ก ารกี ฬ าและการประยุ ก ต/ ใชในเทนนิ ส ประวั ติ ประโยชน/ อุ ป กรณ/ กฎ และกติ ก า
สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐาน ไดแกL การตีลูกหนามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูกกลางอากาศ การเสิร/ฟลูก และ
เทคนิคการเลLนแบบตLางๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคูL การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเลLนกีฬาเทนนิส รวมทั้งความรู
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร/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
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในฟุตบอล ประวัติ โดยยLอของฟุตบอล ประโยชน/ อุปกรณ/ กฎ
และระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื้นฐานของการเตะ การสLง การโหมLง การเลี้ยงลูก การทุLมบอล และการเลLนเปnนทีม
๔๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

การเก็บรักษาอุปกรณ/ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเลLนฟุตบอลเพื่อการออกกําลังกาย 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
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในบาสเกตบอล ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย และ
ความปลอดภัยในการเลLน ทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนที่ 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 วอลเลยบอล
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 133
Volleyball
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในวอลเลย/บอล ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย และ
ความปลอดภัยในการเลLน ทักเบื้องตนในการเคลื่อนที่ การเลLนลูกมือลLาง การเลLนลูกมือบน การเสิร/ฟ การสกัดกั้น
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 ว8ายน้ําเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 141
Swimming for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในการออกกําลังกายดวยการวLายน้ําเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
ประโยชน/ ความปลอดภัย มารยาท การแตLงกาย ทักษะเบื้องตนในการวLายน้ํา เชLน การลงน้ํา การลอยตัว การหายใจใน
๔๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

น้ํา การใชแขน 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 แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 142
Aerobic for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน/ หลักการพื้นฐานของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ทักษะ
การเคลื่อนไหวในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ เชLน แอโรบิกใน
น้ํา ศิลปะการตLอสูประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ และบูท แคมป¡ และการเตนแอโรบิก
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 โยคะเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 143
Yoga for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในการออกกําลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพและนัน ทนาการ
ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุ ปกรณ/ และประโยชน/ของการฝ“กโยคะ การเตรียมพรอมของรLางกาย การยื ด
เหยียดขอตLอและกลามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเนื้อ 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.

๔๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 144
Social Dance for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลั ก วิ ท ยาศาสตร/ ก ารกี ฬ าและการประยุ ก ต/ ใชลี ล าศในการออกกํ า ลั งกายเพื่ อ สุ ข ภาพและนั น ทนาการ
ประโยชน/ กติกา มารยาท การแตLงกาย ความปลอดภัย และทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศ เชLน จังหวะวอลซ/ คิวบันรัมบา 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 ศิลปะการต8อสูBปiองกันตัวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 145
Arts of Self-defense for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชศิลปะการตLอสูป˜องกันตัวในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน/ ความหมาย ความปลอดภัย ทั กษะเบื้ องตนในการตLอสู ป˜องกันตั ว เชLน การลม การมวนตั ว
ดานหนา-หลัง การตLอย การทุLม การควบคุมและการแกไขจากการถูกควบคุม
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 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 146
Table Tennis for Health and Recreation
เงื่อนไข:
หลักวิทยาศาสตร/การกีฬาและการประยุกต/ใชในกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพและนัน ทนาการ ประโยชน/
กติกา มารยาท การแตLงกายและความปลอดภัยในการเลLน ทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนที่ของเทา การจับไม การตี
ลูกหนามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิร/ฟ การตีลูกหมุน และการแขLงขันประเภทเดี่ยวและคูL 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.

๔๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ8มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๒.๑.๑ กลุ8มวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
วทชว ๑๒๔ ชีววิทยาทั่วไป ๑
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 124
General Biology I
เงื่อนไข
แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร/บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่
ของเซลล/ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล/ การสังเคราะห/ดวยแสง 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
เงื่อนไข:
ปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศน/ โครงสรางและหนาที่ของเซลล/ 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 เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 103 General Chemistry
เงื่อนไข:
ปริมาณสารสัมพันธ/ โครงสรางอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมี เคมีของธาตุในหมูLหลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย/
เคมีนิวเคลียร/ เคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding theory, representative and transition
metal elements, organic chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry.

๔๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 107 General Chemistry Laboratory
เงื่อนไข:
เทคนิคทั่วไปทางเคมี และ การทดลองที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป: อุณหเคมี จลนศาสตร/เคมี ไฟฟ˜า
เคมี การสังเคราะห/สารอินทรีย/ การสังเคราะห/สารอนินทรีย/ การวิเคราะห/เชิงปริมาณ ปฏิกิริยากรดเบสและการไทเทรต
ของแข็ง และ การจําลองโมเลกุล การฝ“กทักษะการสื่อสารความรูทางเคมี การฝ“กทักษะการทํางานรLวมกับผูอื่น
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
เงื่อนไข:
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร/ การฝ“กทักษะการคณนา การใหเหตุผล การฝ“กแกป•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/แยกกันไดและสมการเชิงอนุพันธ/เชิงเสนอันดับหนึ่ง
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 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 131 Computer and Information Technology for Agriculture
เงื่อนไข:
ระบบคอมพิวเตอร/ เทคโนโลยีดานฮาร/ด แวร/ เทคโนโลยีดานซอฟต/ แวร/ ระบบเครือขLายเบื้องตน หลักและ
วิธีการสืบคนขอมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน/
๕๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ในยุคดิจิตอล จริยธรรมและความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมสเปรดชีต
โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล รวมทั้งโปรแกรมประยุกต/เพื่อการเกษตร
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
NWSF 231
เงื่อนไข:

เคมีวิเคราะหและชีวเคมีเพื่อการเกษตร
๓ (๒-๓-๕)
Analytical Chemistry and Biochemistry for Agriculture
รายวิชาที่ตBองเรียนมาก8อน
วทคม ๑๐๓ เคมีทั่วไป
SCCH 103 General Chemistry และ
วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป SCCH 107 General Chemistry Laboratory
โครงสรางคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางชีววิทยาของงงสารชีวโมเลกุล ไดแกL คาร/โบไฮเดรตโปรตีน

ไขมันกรดนิวคลีอิกเอนไซม/และป•จจัยรLวม พลังงานเซลลูลLาร/และการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของคาร/โบไฮเดรตโปรตีน
ไขมันกรดนิวคลีอิกการแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน การสังเคราะห/แสง หลักการพื้นฐานทาง
เคมีวิเคราะห/ ชนิดของสารเคมีและการเก็บรักษาสารเคมี การสุLมตัวอยLาง สมดุลเคมี การคํานวณสมดุลเคมีอยLางมีระบบ
การวิเคราะห/ความผิดพลาดในเชิงสถิติ หลักการวิเคราะห/แบบปริมาณโดยการวัดปริมาตรไดแกL การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบปฏิ กิริยารีด อกซ/ 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.

๕๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

นวกษ ๒๓๒ หมอดิน
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 232 Soil Doctor
เงื่อนไข:
ความสําคัญของดิน ลักษณะดินทางกายภาพและชีวภาพ การสํารวจดิน ความอุดมสมบูรณ/ของดิน นิเวศวิทยา
ของดิน การวิเคราะห/ธาตุอาหารในดิน ความสัมพันธ/ระหวLางดินและพืช การวินิจฉัยความปกติชองพืชจากธาตุอาหาร
ตลอดจนศึกษาปุ¢ยเคมี ปุ¢ยชีวภาพ มลพิษในดินตLอพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม ระบบขอมูลสารสนเทศ และ
ฐานขอมูลดิน เพื่อการนําไปสูLการอนุรักษ/และใชประโยชน/ในการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรกรรมอยLางยั่งยืนได
อยLางถูกตองเหมาะสม
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 วิทยาศาสตรการผลิตสัตว
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 233 Animal Production Sciences
เงื่อนไข:
ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร/ของสัตว/: การถLายทอดพันธุกรรม กระบวนการแบLงเซลล/ การทํางานของยีน
กระบวนการสังเคราะห/โปรตีน ระบบการสืบพันธุ/ กระบวนการตกไขL การแสดงการเปnนสัด กระบวนการปฏิสนธิ การ
พัฒนาการของตัวอLอน อาหาร ระบบยLอยและกระบวนการยLอยอาหาร การสรางพลังงานในเซลล/ การผลิตความรอน
และการควบคุมความรอนในรLางกาย การจัดการของเสีย หลักพื้นฐานในการป˜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 วิทยาศาสตรการผลิตพืช
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 234 Crop Production Sciences
เงื่อนไข:
การจําแนกพืชไรLและพืชสวน ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ การวางแผนโครงสรางของสวน หลักการปลูกพืช
การเลือกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดลอม การดูแลและบํารุงรักษาพืช การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การ

๕๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ขยายพันธุ/พืชเบื้องตน โครงสรางและหนาที่สLวนตLางๆของพืช กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในพืชที่มีผลตLอการดํารงชีวิต
การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช และสภาพแวดลอมและป•จจัยที่มีผลตLอพัฒนาการของพืช
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 จุลชีววิทยาประยุกตเพื่อการเกษตร
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 235 Applied Microbiology for Agriculture
เงื่อนไข:
การศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การแยก การเพาะเลี้ ย งและการจํ า แนกชนิ ด จุ ลิ น ทรี ย/ เบื้ อ งตน การใช
ประโยชน/จากจุลินทรีย/เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว/ เชLน การประยุกต/ใชผลิตภัณฑ/น้ําหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรเพื่อ
ปราบวัชพื ชและแมลงศั ตรูพืช เปn นตน การศึกษาจุลิน ทรีย/ ที่เปn นสาเหตุ ของโรคพื ชและสั ตว/ กลไกการเกิดโรค การ
วินิจฉัย การแพรLกระจายเชื้อสาเหตุของโรคและการป˜องกันโรค การศึกษาจุลินทรีย/ในดินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงดิน
โดยใชจุลินทรีย/ ตลอดจนศึกษาการเสื่อมเสียของอาหารที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย/ 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 พันธุศาสตรที่เปeนประโยชนสําหรับการเกษตร
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 236 Beneficial Genetics for Agriculture
เงื่อนไข:
ความสําคัญของพันธุศาสตร/กับการเกษตร การศึกษาพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล เซลล/และโครโมโซมของ
พืชและสัตว/ การควบคุมการแสดงออกของยีน การใชประโยชน/ทางพันธุกรรม การสังเคราะห/โปรตีน ความรูพันธุศาสตร/
ของประชากรเบื้องตนของยีนหนึ่งตําแหนLง: การประมาณความถี่ยีนของประชากร สมดุลของ Hardy-Weinberg และ
ป•จจัยที่ผลกระทบตLอความถี่ยีน ความรูพันธุศาสตร/ของประชากรเบื้องตนของยีนหลายตําแหนLง: การทํางานของยีน

๕๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หลายตําแหนLงกับลักษณะเชิงปริมาณ คLาอัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ํา และ หลักการคัดเลือกและการตอบสนองการ
คัดเลือกทางพันธุกรรม การใชประโยชน/ทางพันธุกรรมในเชิงการคา และการใชเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร/
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 สถิติพื้นฐาน
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 237 Basic Statistics
เงื่อนไข:
สถิติศาสตร/พื้น ฐาน ระดับการวัดของตัวแปร การสุLมตัวอยLางและการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา
(การแจกแจงความถี่ อัตราสLวน สัดสLวน รอยละ อัตรา) การวัดแนวโนมเขาสูLสLวนกลาง (คLาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน
เปอร/เซ็นไทล/) การวัดการกระจายของขอมูล (พิสัย ความแปรปรวน ความแปรปรวนรLวม สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วัดความเบ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด คLาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน การกระจายแบบปกติ) สถิติเชิง
อนุ มาน (การประมาณคL า การทดสอบสมมติ ฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห/ ความแปรปรวน การวิเคราะห/
สหสัมพันธ/เพียร/สัน การวิเคราะห/การถดถอยแบบงLาย) สถิตินอนพาราเมตริก (การทดสอบแบบไค-สแควร/ การทดสอบ
แมนวิทนี่ การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบครัสคาล-วอลลิส) การฝ“กปฏิบัติ การวิเคราะห/ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
for Windows การเตรี ย มขอมู ล เพื่ อ การประมวลผล (การลงรหั ส การบรรณาธิ ก ร การแปรสภาพขอมู ล ) การ
ประมวลผลขอมูลที่สอดคลองกับภาคบรรยาย (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)

๕๔
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มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๑.๒ กลุ8มวิชาเกษตรศาสตร และทรัพยากร
นวกษ ๑๔๑ เกษตรปริทัศนสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 141 Overview in Agriculture for SMART Farmer
เงื่อนไข:
คนหาแรงบันดาลใจเพื่อเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ประวัติความ
เปnนมาและวัตถุประสงค/ของการทําการเกษตร สถานการณ/การเกษตรของไทย ความสัมพันธ/ระหวLางเศรษฐกิจสังคม
การเมือง นโยบาย และวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน/สังคม ศาสตร/พระราชากับวิถีการเกษตร เกษตรอาเซียน รูปแบบ
และระบบการเกษตร ความยั่ งยื น และการใชประโยชน/ จ ากฐานทรั พ ยากรและความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ
การเกษตร เทคโนโลยีกับการเกษตร ธุรกิจกับการเกษตร มาตรฐานการผลิตในระบบการเกษตรและการจัดการ การ
ควบคุมคุณภาพและการผลิตอาหารปลอดภัย การสรางมูลคLาเพิ่มและอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน 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
เงื่อนไข:
ประเภท บทบาท ความสํ าคัญ และประโยชน/ที่ห ลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความแตกตLางระหวLาง
ระบบนิเวศธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองกับระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร องค/ประกอบและโครงสรางหลักของระบบนิเวศ การ
หมุ น เวีย นพลั งงานและธาตุ อาหารผL านระบบนิ เวศ ความสั มพั น ธ/ รูป แบบตL างๆในระบบนิ เวศ การประยุ กต/ความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาเพื่อใชประโยชน/และแกป•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.
๕๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

นวกษ ๒๔๑ ความหลากหลายทางชีวภาพดBานการเกษตร
๓ (๒-๓-๕)
NWSF241
Agrobiodiversity
เงื่อนไข:
ความหลากหลายและอนุ กรมวิธ านของของสิ่ งมี ชี วิ ตในภาพรวม ระดั บ ของความหลากหลายทางชี ว ภาพ
พฤติกรรมและความสัมพันธ/ของสิ่งมีชีวิตในแหลLงที่อยูLอาศัยตามธรรมชาติและในพื้นที่เกษตร การประยุกต/ใชความรู
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชประโยชน/และแกป•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 การตลาดเพื่อการประกอบการและการจัดการฟารมสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง ๔ (๓-๓-๗)
NWSF 251 Entrepreneurial Marketing and Farm Management for SMART Farmer
เงื่อนไข:
ความหมายและหลั ก ทั่ ว ไปของเศรษฐศาสตร/ แ ละพุ ท ธเศรษฐศาสตร/ วL า ดวยมู ล คL า ราคา และการจั ด สรร
ทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรมการผลิต โครงสรางตลาดสินคาเกษตรและป•จจัย
การผลิต การประกอบการกับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง หลักการตลาด โอกาสทางการตลาดและแผนการตลาดสําหรับ
ผูประกอบการ หลักการจัดการฟาร/ม เครื่องมือตLางๆ เพื่อสรางประสิทธิการผลิต บัญชีฟาร/ม บัญ ชีกิจการ 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.

๕๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๒ กลุ8มวิชาเฉพาะบังคับ
๒.๒.๑ กลุ8มวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตร ๑
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I
เงื่อนไข:
ประโยชน/และความสําคัญ ของการแปรรูป และพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ/ ทางการเกษตรเบื้ องตน การเสื่ อมเสี ยของ
ผลผลิตพืชและสัตว/และการควบคุมการเสื่อมเสีย การประยุกต/ใชกระบวนการแปรรูปทางกายภาพ เคมี และชีวภาพใน
การสรางผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรเพื่อกLอใหเกิดผลิตภัณฑ/ที่มีคุณประโยชน/และมูลคLาเพิ่มขึ้น สุขอนามัยของผูสัมผัส
อาหาร หลักสุขาภิบาลสถานที่ผลิตอาหาร หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ/ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ/เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา หลักการเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ/ที่เปnนมิตรกับสิ่งแวดลอม หลักการฆLาเชื้อและทําความสะอาดระหวLางการบรรจุ
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/แปรรูปเบื้องตน โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ผLานโครงงานการแปรรูปที่นักศึกษาสนใจ และการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจริงดานการแปรรูปทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง 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 การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 332 Experimental Designs for Agriculture
เงื่อนไข:
นวกษ ๒๓๗ สถิติพื้นฐาน NWSF 237 Basic Statistics
นิยาม คําศัพท/ การวางแผนการทดลอง และวิธีการทดลองที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งสามารถตั้งขอสมมติ
ฐาน และแปรผลจากการวิเคราะห/การทดลอง ซึ่งจะนําไปสูLการประยุกต/ใชสําหรับการประเมินผลผลิตทางการเกษตรไดอยLาง
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.

๕๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

นวกษ ๓๓๓ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปราชญเปรื่อง ๔.๐
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 333 Technology for Smart Agriculture 4.0
เงื่อนไข:
ความสํ า คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร/ แ ละเทคโนโลยี สํ า หรั บ การเกษตรปราชญ/ เปรื่ อ ง การใชวิ ท ยาศาสตร/ แ ละ
เทคโนโลยีในการเกษตร จากผลิตสูLขาย (กระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธุ/ เก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป
ผลผลิ ต ทางการเกษตร บรรจุ ภั ณ ฑ/ และการขนสL ง) เกษตรกรรมความแมL น ยํ าสู ง สภาพภู มิอ ากาศอั จ ฉริ ย สํ า หรั บ
การเกษตร การควบคุมทางเดินของเครื่องจักรกลการเกษตร ระบบระบุตําแหนLงบนพื้นโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/
อินเทอร/เน็ตของสรรพสิ่ง การใชเทคโนโลยีในการเกษตรที่เกี่ยวของ
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 อาหารเพื่อสุขภาพ
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 334 Functional Food
เงื่อนไข:
นิยามและผลของอาหารเพื่อสุขภาพตLอการเกษตรและสุขภาพ ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร/ของสารออก
ฤทธิ์ชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพ พรีไบโอติคและโพรไบโอติค ไขมัน และผลตLอสุขภาพ เสนใยอาหารและผลทาง
สรีรวิทยาในรLางกาย สารตานอนุมูลอิสระและผลตLอสุขภาพ การวัดปริมาณสารอาหาร ความปลอดภัยและกฎหมาย
อาหารที่เกี่ยวของ
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
NWSF 335
เงื่อนไข:

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตร ๒
Agricultural Products Processing and Development II
รายวิชาที่ตBองเรียนมาก8อน
นวกษ ๓๓๑ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑการเกษตร ๑
NWSF 331 Agricultural Products Processing and Development I

๕๘

๒(๑-๓-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ประโยชน/และความสําคัญของการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง การแปร
รูป ทางกายภาพ เคมี และชี วภาพโดยใชเทคโนโลยี ขั้น สู งเพื่ อสรางผลิต ภั ณ ฑ/ ทางการเกษตรที่ มีคุณ ประโยชน/ และ
มูลคLาเพิ่มขึ้น การประเมิ นผลิ ตภัณ ฑ/ ทางประสาทสัมผั ส การวิเคราะห/ โภชนาการอาหาร รวมถึงอายุการเก็บ รักษา
ผลิตภัณฑ/ โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงผLานโครงงานการแปรรูปที่
นักศึกษาสนใจ ประกอบกับการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตจริงดานการแปรรูปทางกายภาพ เคมี และชีวภาพโดยใช
เทคโนโลยีขั้นสูง 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 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการเกษตรยั่งยืน
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 336 Standard and Product Quality Control for Agriculture
เงื่อนไข:
ประโยชน/และความสําคัญของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ/
อาหารตามกฎหมาย เชLน เครื่องหมาย อย., มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ/ ชุมชน (มผช.), มาตรฐานผลิต ภั ณฑ/ อุตสาหกรรม
(มอก.), มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal), และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร (Q Mark) เปnนตน
การประกันคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพ เชLน การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP), หลักเกณฑ/
และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP), มาตรฐานการผลิตขั้นตน (Primary GMP), ระบบการการวิเคราะห/อันตราย,
จุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย/ (Organic Agricultural Standard)
เปn น ตน การควบคุมคุณ ภาพในการผลิตอาหาร การสุLมตัวอยL างและการใชสถิติในการควบคุมคุ ณภาพ การควบคุ ม
คุณภาพผลิตภัณฑ/ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/ผLานโครงงาน
ที่นักศึกษาสนใจ 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;
๕๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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 การจัดการสิ่งแวดลBอมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 337 Environmental Management for Sustainable Agriculture
เงื่อนไข:
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม (คุณภาพน้ํา อากาศ ดิน และการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรม)
ระดับของการจัดการสิ่งแวดลอม กิจกรรมการเกษตรกับการผลิตของเสีย ประเภทของเสียทางการเกษตร (ของเสีย
อินทรีย/และของเสียอนินทรีย/) ลักษณะของเสียทางการเกษตร (ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย) และการจัดการ
หลัก 5 R’s สูLการปลอดขยะ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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 ฟารมสัตวแนวใหม8สําหรับเกษตรปราชญเปรื่อง
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 242 Neo Animal Farm for SMART Farmer
เงื่อนไข:
การวิเคราะห/ตลาดผลิ ตภัณ ฑ/จ ากสัต ว/ การเลี้ยงสัตว/ในระบบเชิงเดี่ยวและเชิงนิ เวศ การวางแผนผสมพั น ธุ/
(Mating) การประเมิ น คุ ณ คL าผสมพั น ธุ/ การคั ด เลื อกโดยใชเครื่อ งหมายพั น ธุ ก รรม เทคโนโลยี การขยายพั น ธุ/ การ
ประกอบสูตรอาหารสัตว/ การถนอมอาหารสัตว/ การใชเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อเปnนอาหารสัตว/ การจัดการความ
รอนหรือความเครียดใหสัตว/สุขสบาย การจัดการสิ่งแวดลอม สุขภาวะหนึ่งเดียว และการผลิตสัตว/อื่น ๆ
Market analysis for animal products; comparative animal production in monocrop and agroecological, 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
NWSF 243
เงื่อนไข:

ระบบการทําฟารมผลิตพืชผสมผสาน
๒ (๑-๓-๓)
Integrated Crop Production in Farming System
นวกษ ๒๓๔ วิทยาศาสตรการผลิตพืช NWSF234 Crop Production Sciences
๖๐
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) ง ภาควิชา -

ระบบการปลูกพืช การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การผลิตเมล็ดพันธุ/พืช
การปรั บ ปรุ งพั น ธุ/ พื ช การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช ระบบการใหน้ํ า เครื่ องจั ก รกลและเครื่ อ งทุL น แรงทางการเกษตร
วิทยาการจัดการกLอนและหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวนและพืชไรL สรีรวิทยาของพืชภายใตสภาวะแวดลอมวิกฤต การ
ผลิตพืชภายใตสภาพแวดลอมที่ไมLเหมาะสม 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 ภูมิปwญญาสรBางสรรคบนวิถีการเกษตร
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 244 Creative Wisdom for Agriculture Ways
เงื่อนไข:
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับนิยาม ความหมาย ความสําคัญของภูมิป•ญญาที่เกี่ยวของกับการเกษตร การประยุกต/ใช
ประโยชน/จากภูมิป•ญญาทองถิ่น การปรับตัวของภูมิป•ญญาภายใตกระแสโลกาภิวัตน/ ความหลากหลายของภูมิป•ญญา
สรางสรรค/ในมิติตLาง ๆ รวมทั้งการตLอยอดภูมิป•ญญาทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค/
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 ระบบการเกษตรยั่งยืน
๒ (๑-๓-๓)
NWSF 245 Sustainable Agricultural Systems
เงื่อนไข:
ความเปnนมาของการเกษตรแบบยั่งยืน นิยามและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบยั่งยืน
รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย (วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหมL เกษตรอินทรีย/และ
เกษตรธรรมชาติ) ความแตกตLางระหวLางอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบเกษตรยั่งยืน เสนบรรจบของความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงานกับเกษตรยั่งยืน ผลของระบบการเกษตรแบบยั่งยืนตLอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
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

๖๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์
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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 การจัดการธุรกิจฟารมยั่งยืนสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง
๔ (๓-๓-๗)
NWSF 351 Sustainable Farm Business Management for SMART Farmer
เงื่อนไข:
ความหมายและวิธีการของเศรษฐศาสตร/มหภาคและพุทธเศรษฐศาสตร/ที่เกี่ยวของกับฟาร/มและภาคเกษตร
ระบบการเงิน การคาระหวLางประเทศ นโยบายการเกษตร ตลาดกลาง ตลาดพันธะสัญญา ตลาดสินคาเกษตรลLวงหนา
แหLงประเทศไทย การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่ งยืน การสรางมู ลคLาเพิ่มในสิ นคาเกษตร หLวงโซL อุป ทาน มาตรฐานสิ นคา
เกษตร การสรางภูมิคุมกันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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 เกษตรกรปราชญเปรื่องสู8การเปeนผูBประกอบการ
๓ (๒-๓-๕)
NWSF 352 Smart Farmer as Entrepreneur
เงื่อนไข:
การจั ด การทั่ วไป การตลาด บั ญ ชี การเงิน ทรั พยากรบุ คคล เศรษฐศาสตร/ หL วงโซL อุป ทาน คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม กฎหมาย การสื่อสารอยLางมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เขียนแผนธุรกิจ
อยLางงLายเสนอขอสินเชื่อ ผูประกอบการนวัตกรรม ผูประกอบการธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดยLอม ผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตรเพื่อสังคม
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
NWSF 353
เงื่อนไข:

เครือข8ายและการจัดชุมชน
Network and Community Organizing
๖๒

๒ (๑-๓-๓)
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พุทธเศรษฐศาสตร/กับการพัฒ นาองค/รวมและกลไกชุมชน ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม โครงสรางสังคมและ
เครือขLาย ทุนสังคม พลวัตของชุมชน ความเปnนมาของการจัดชุมชน กระบวนการจัดชุมชนดวยการสรางความสัมพันธ/
เรื่องเลLาเราพลัง กลยุทธ/ และการลงมือปฏิบัติเพื่อการสรางเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรกรรมยั่งยืน
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
เงื่อนไข:
การศึกษาคนควาขอมูล การอภิปรายงานวิจัย โครงการ บทความ ป•ญหา และ/หรือสถานการณ/การ แนวโนม
ดานการเกษตร การวิเคราะห/สถานการณ/ ป•ญหา และอุปสรรค แนวทางการแกไขป•ญหา การพูดในที่สาธารณะ การ
เตรียมความพรอมสูLการเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ป•จจัยสูLความสําเร็จในการเปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง ทักษะที่
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 สมารท ฟารมเมอร แฟร
๒ (๐-๖-๒)
NWSF 461 Smart Farmer Fair
เงื่อนไข:
นวกษ ๓๖๑ สัมมนา NWSF 361 Seminar
การวางแผนการตั้งแตLการผลิตสูLการจําหนLาย การวางแผนการดําเนินงาน การเตรียมขอมูลและเรื่องราว การ
จัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน การเตรียมความพรอมสูLการเปnนผูประกอบการธุรกิจเกษตร
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•กงานฟารม
๔ (๐-๑๒-๔)
NWSF 371 Farm Practicum
เงื่อนไข:
ศึกษากระบวนงาน และฝ“กปฏิบัติงานในสถานที่ฝ“กงานที่เกี่ยวของกับการเกษตร (งานฟาร/ม) ไมLนอยกวLา ๒๔๐
ชั่วโมง การบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติสูLการฝ“กงาน ฝ“กงานในหนาที่ตLางๆ ตามภารกิจของสถานที่ฝ“กงาน
การแกไขป•ญหาเบื้องตน และการนําเสนอผลการฝ“กประสบการณ/พรอมสLงรายงาน
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 ปริญญานิพนธสําหรับเกษตรกรปราชญเปรื่อง
๖ (๐-๑๘-๖)
NWSF 481 Senior Project for SMART Farmer
เงื่อนไข:
หัวขอโครงงานตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาภายใตกรอบแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน” เกษตรครบวงจรจากผลิตสูLขาย แผนธุรกิจ วางแผน ออกแบบ กําหนดพื้นที่และขอบเขตการ
ทําการเกษตร / งานฟาร/ม การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเพิ่มมูลคLาผลิตผลทางการเกษตร บรรจุภัณฑ/ การขนสLง การตลาด
และการจําหนLาย การลงมือปฏิบัติเพื่อสรางสรรค/แปลงเกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน การเก็บและบันทึกขอมูล การ
วิเคราะห/ขอมูลและสรุปผลการเขียนรายงาน โดยอยูLในความดูแลและคําแนะนําของอาจารย/ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/
และ/หรือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ นักศึกษาตองสรุปและนําเสนองานเปnนรูปเลLมกLอนจบการศึกษา
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.
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยผูBรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตําแหน8ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล
๑

๑ นางสาวศศิมา วรหาญ
๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx

อาจารย/

๒ นายสมสุข พวงดี
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx

อาจารย/

๓ นางสาวป•ณฑารีย/ แตประยูร
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx

อาจารย/

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปWที่สําเร็จการศึกษา

*ผลงานทางวิชาการ

ล8าสุดในรอบ ๕ ปW
วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, Woraharn S., Lailerd N.,
พ.ศ. ๒๕๕๘
Sivamaruthi B. S.,
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Wangcharoen W.,
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๙
Sirisattha S., Peerajan S.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
and Chaiyasut C.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Evaluation of factors that
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๖
influence the L-glutamic
acid and γ-aminobutyric
acid production during
Hericium erinaceus
fermentation by lactic
acid bacteria”, Cytajournal of food. 2015;
14)1(: 47–54.
ปร.ด. (สัตวศาสตร/) สาขา Animal Genetic Puangdee S., Duangjinda
and Breeding
M., Boonkum W., Buaban
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙
S., and Katawatin S.
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
“Effect of milk fat to
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เคี้ยวเอื้อง
protein ratio on genetic
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔
variance for milk yield in
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสัตวศาสตร/
Thai Tropical Holstein
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐
cattle”, Canadian Journal
of Animal Science. 2016;
96(3): 410-415.
ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช)
Taeprayoon P., Tanya P.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ .ศ.๒๕๕๘
Kang Y. J., Limsrivilai A.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
Lee S.-H. and Srinives P.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Genome-wide SSR
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐
marker development in oil
palm by Illuminar HiSeq
for parental selection”,
Plant Genet. Resour. C.
๖๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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

๕ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล

อาจารย/

ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓

หมายเหตุ : :

ที่

๑

ประธานหลักสูตร

๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ประจําตัวบัตรประชาชน

๒

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.
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.

เลขานุการหลักสูตร

ตําแหน8ง
ทางวิชาการ

๑

นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน/ดํารง
๓-๖๐๑๑-๐๐๙๙x-xxx

อาจารย/

๒

นายสมสุข พวงดี
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx

อาจารย/

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปWที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Entomology)
University of Nebraska-Lincoln, U.S.A., 2006
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร/)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๔๐
ปร.ด. (สัตวศาสตร/) สาขา Animal Genetic and Breeding
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เคี้ยวเอื้อง
๖๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓

นางสาวศศิมา วรหาญ
๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx

๔

นางสาวป•ณฑารีย/ แตประยูร
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx

๕

นายป}ยะเทพ อาวะกุล
๑-๑๗๙๙-๐๐๐๒x-xxx

๖

นางสาววรรณา ประยุกต/วงศ/

๗

นายวีระเดช มีอินเกิด

๘

นายเอกลักษณ/ คันศร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสัตวศาสตร/
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐
อาจารย/
วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๕๘
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๙
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๖
อาจารย/
ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ .ศ. ๒๕๕๘
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐
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
รอง
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร/)
ศาสตราจารย/ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
ศ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๔๐
วศ.บ. (ชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๒๗
ผูชLวย
ปร.ด. (ชีววิทยา)
ศาสตราจารย/ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.ม. (นิเวศวิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/, พ.ศ. ๒๕๕๑
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.
๒๕๔๒
อาจารย/
วท.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๕๗
วบ.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๗
ทษ.บ. (การจัดการภูมิทัศน/และอนุรักษ/สิ่งแวดลอม)
๖๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๙

นางสาวสุภาภรณ/ คําเรืองฤทธิ์

อาจารย/

๑๐ นางสาวพรพิรัตน/ คันธธาศิริ

อาจารย/

๑๑ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล

อาจารย/

๑๒ นายศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร

อาจารย/

๑๓ นายกิตติคุณ หมูLพยัคฆ/

อาจารย/

๑๔ นางสาวภัสรา วิจิตรวราศานต/

อาจารย/

๑๕ นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ/

อาจารย/

๑๖ นายทวีศักดิ์ ชูมา

อาจารย/

มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๒
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร/)
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร/)
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๑
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร/)
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๘
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๔๗
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๔๐
ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.
๒๕๔๓
ปร.ด. (เคมีอินทรีย/)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๓
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตร, พ.ศ. ๒๕๔๕
วท.ด. (ปรสิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. เกียรตินิยมลําดับที่ ๒ (เทคนิคการแพทย/)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๙
ปร.ด. (เทคโลโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๙
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ พ.ศ. ๒๕๕๑
ปร.ด.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘
วท.บ.(ชีววิทยาเชิงอนุรักษ/)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
๖๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๗ นางสาวสุจิตรา เตโช

๑๘ นายฤทธิรงค/ พันธุ/ดี

๑๙ นางสาววรารัตน/ หนูวัฒนา

๒๐ นางสาวเกศศิรินทร/ มัธยทรัพย/

๒๑ นายสิทธิพงษ/ วงศ/วิลาศ

๒๒ นายภาสกร ภมรคุณานนท/

มหาวิทยาลัยศิลปากร, กําลังศึกษาอยูL
M.A. (English)
University of Mysore, India, 2001
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๒
อาจารย/
ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ/ธรรมชาติ )
จุฬาลงกรณ/ มหาวิทยาลัย (กําลังศึกษา)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
มหาวิทยาลัยแมLโจ พ.ศ. ๒๕๕๒
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยแมLโจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูชLวยอาจารย/ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร/ (สุขศาสตร/อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.บ. สาธารณสุขศาสตร/ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูชLวยอาจารย/ วท.ม. สาธารณสุขศาสตร/ (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๖
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร/ (โภชนวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๕๒
ผูชLวยอาจารย/ M.F.A. History of Art, Visva Bharati University, India, 2011
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโท
ประวัติศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. ๒๕๔๙
นักวิชาการ วท.ด. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, กําลังศึกษาอยูL
วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๓
กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. ๒๕๔๕
วท.บ. (เกษตรศาสตร/)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. ๒๕๔๓
นักวิชาการ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, พ.ศ. ๒๕๕๕
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/, พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๒.๓ อาจารยประจําจากคณะต8าง ๆ ดังนี้
๖๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ไมLมี
๓.๒.๔ อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

๑.

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน/

๒

ดร.สมพงษ/ จันแกว

๓

ดร.ปรเมษฐ/ ชุLมยิ้ม

๔

ดร.ภัทรารัตน/ เทียมเกLา

๕

ผศ.ดร.พัชรินทร/ ตัญญะ

คุณวุฒิ
Ph.D. (Agronomy)
University of Illinois, USA, ๒๕๒๓
วท.ม. พันธุศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๗
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๔
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๗
วท.ม. พืชไรLนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐
ปรเทคโนโลยีชีวภาพ .ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
William Rice University, USA, ๒๕๕๖
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙
ปรเทคโนโลยีชีวภาพ .ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
๒๕๕๗
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๘
วท.บ. เกษตรศาสตร/ (เกียรตินยิ มอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๑

๗๐

สังกัด
คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกLน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหLงชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๖

ดร.เอนก ลิม่ ศรีวไิ ล

๗

นายรณกร มงคลวุฒิชาติ

๘

รศ.ดร.เอมอร อังศุรตั น/

๙

นายธนากร จันหมะกสิต

๑๐

ดร.กุหลาบ เหลLาสาธิต

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ/พืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘
ปริญญาวิทยาศาสตร/มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาพืชไรL)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๕
วท.ม.การจัดการโซLอุปทานแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย/
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ph.D. (Agricultural Economics)
Tokyo University of Agriculture, ๒๕๔๒
วท.ม. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๗
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๒
วท.ม. ความปลอดภัยของอาหาร (ผลผลิตปศุ
สัตว/)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘
วท.ม. เกษตรศาสตร/ (พืชไรL)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐

๗๑

ประธานหางหุนสLวนจํากัดโกลเดน
เทอเนอรLา

เจาของกิจการกฤตอินคา

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๑

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

๑๒

นายชัยสิทธิ์ นพเสถียร

๑๓

ดร.ยิ่งลักษณ/ เขมโชติกูร

๑๔

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน/วัฒน

๑๕

นางสาวจามรี เครือหงษ/

PhD (Bioscience in Food science)
University of Strathclyde, Scotland, UK
๒๕๕๘
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
๒๕๔๓
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร)
ม. เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร/
บางพระ, ๒๕๓๖
ร.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑
บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๖
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่จบการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoทจี่ บการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
Ph.D. (Fisheries Management) Edith
Cowan University, ปoที่จบการศึกษาพ.ศ.
๒๕๕๒
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๐
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗
วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่
จบการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔

๗๒

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/ และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค/

หนLวยงานอิสระ

มหาวิทยาลัยขอนแกLน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖

นางสาวสุรภี ประชุมพล

๑๗

นายกิตติชัย ไชยสีดา

๑๘

ดร.พันธ/ณภัทร/ เศวตภาณุวงศ

๑๙

ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

วท.บ. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
วท.ม. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
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
วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๕
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๖
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ˜าสื่อสาร
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๐
Ph.D. (Computer Science)
University of Southampton, UK
พ.ศ.๒๕๕๗
วท.ม. Computer Science
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๙
วท.บ. Computer Science
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ/
๒๕๕๙ - ป•จจุบัน

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝ•กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถBามี)
นักศึกษามีการฝ“กงานตามที่หลักสูตรกําหนด จํานวน ๔ หนLวยกิต ไดแกL รายวิชา นวกษ ๓๗๑ การฝ“กงาน
ฟาร/ม โดยนักศึกษาจะตองมีจํานวนชั่วโมงฝ“กงานไมLนอยกวLา ๒๔๐ ชั่วโมง (ไมLเกิน ๖ ชั่วโมง/วัน) ในหนLวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน สถานที่ประกอบการ และ/หรือฟาร/มเกษตร เพื่อฝ“กประสบการณ/การทํางานดานการเกษตร
ภายใตการดูแลของอาจารย/ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยงโดยมีวัตถุประสงค/เพื่อเพิ่มพูนความรู
๗๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ประสบการณ/ และเปnนการฝ“กเพื่อใหเกิดทักษะที่จําเปnนใหแกLนักศึกษา รวมทั้งฝ“กการประยุกต/ใชความรู
ความสามารถทางทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติงานจริง
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูBของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝ“กงาน
๔.๑.๒ ซื่อสัตย/ ตรงตLอเวลา อดทน
๔.๑.๓ มีความรูและทั กษะในการใชเครื่องมื ออุป กรณ/ ที่เกี่ ยวของกับ งาน หรือเทคนิ ควิธีการ
ทํางานในสถานที่ฝ“กงาน
๔.๑.๔ สามารถใชความรูเพื่อเสนอแนะวิธีการแกป•ญหาในสถานการณ/จริง
๔.๑.๕ สามารถทํางานรLวมกับผูอื่น
๔.๑.๖ มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะห/ประมวลผล
๔.๒. ช8วงเวลา
๔.๒.๑ รายวิชา นวกษ ๓๗๑ การฝ“กงานฟาร/ม นักศึกษาฝ“กงานชLวงป}ดภาคฤดูรอนชั้นปoที่ ๒ ขึ้น
ชั้นปoที่ ๓ และลงทะเบียนชั้นปoที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทํางานของหนLวยงาน/สถานที่ ที่เขาฝ“กงาน โดยใหไดเวลาการฝ“กงานอยLางนอย ๒๔๐ชั่วโมง
(ไมLเกิน ๖ ชั่วโมง/วัน)
๔.๔ การประเมินการเรียนการสอน
การประเมินการฝ“กงานภาคสนาม ประเมินโดยครูพี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยง และคณาจารย/ประจํา
หลักสูตร โดยจะเนนการพัฒนาการดานตLางๆ ของนักศึกษา เชLน พัฒนาการดานทักษะเกษตร การเพิ่มพูนความรู การมี
ไหวพริบและประยุกต/ใชความรูที่มีในการแกป•ญหา/พัฒนาพื้นที่เกษตร การปรับตัวเขากับสังคมและเพื่อนรLวมงาน โดย
แบLงเกณฑ/การประเมินดังนี้
น้ําหนักการประเมินผล
(รอยละ)
70
30

ผูBประเมิน
ครูพี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยง
คณาจารย/ประจําหลักสูตร

๕. ขBอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถBามี)
การทําปริญญานิพนธ/ ตามรายละเอียดตามรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/สําหรับเกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง โดยนําความรูเกี่ยวกับการประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย การวางแผนการผลิตและผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
การวางแผนการตลาดและขายผลิตภัณฑ/ทาง
การเกษตรบนพื้นฐานหลักการเปnนผูประกอบการสังคม (Social entrepreneur) การสื่อสารและนําเสนอ
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรกับผูบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย การปรับตัวในการทํางานรLวมกับ
๗๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ผูอื่นและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัย มาประยุกต/ใชในการทําปริญญานิพนธ/
โดยทําปริญญานิพนธ/เปnนรายบุคคล ตามโจทย/ที่นักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารย/ที่ปรึกษาและครู
พี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยง นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและวาจา มีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน
และตองผLานการประเมินผลงานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยย8อ
การทําปริญญานิพนธ/ ตามรายละเอียดตามรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/สําหรับเกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง โดยการบูรณาการความรูและทักษะตLางๆ จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในการทําปริญญานิพนธ/ โดยทําปริญญานิพนธ/เปnนรายบุคคล ตามโจทย/ที่
นักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารย/ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยง นําเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบรายงานและวาจา มีการจัดนิทรรศการเสนอผลงานที่ปรากฏในรายวิชา นวกษ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/ม
เมอร/ แฟร/ และตองผLานการประเมินผลการทําปริญญานิพนธ/
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูB
รายละเอียดปรากฏในรายวิชา นวกษ ๔๘๑ ปริญญานิพนธ/ และ
๕.๒.๑ ประยุกต/ใชองค/ความรูในการทําปริญญานิพนธ/
๕.๒.๒ แกไขป•ญหาโดยวิธีการวิจัย
๕.๒.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
๕.๒.๔ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร/ในการวิเคราะห/ผลทางสถิติ
๕.๒.๕ ปรับตัวทํางานรLวมกับผูอื่น
๕.๒.๖ สื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูดเชิงวิชาการโดยใชเครื่องมือเหมาะสมกับวัตถุประสงค/และ
กลุLมเป˜าหมาย
๕.๓ ช8วงเวลา
ลงทะเบียน ชั้นปoที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
เริ่มทําปริญญานิพนธ/ชLวงชั้นปoที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ โดยใชพื้นที่ในการฝ“กงานหรือพื้นที่ที่นักศึกษาสนใจ
และเลือกโจทย/ในพื้นที่นั้นในการทําปริญญานิพนธ/
๕.๔ จํานวนหน8วยกิต ๖ หนLวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
จัดเตรียมเครือขLาย บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ และสถานที่ประกอบการ/ฟาร/มเกษตร เพื่อใหนักศึกษาได
เรียนรูทั้งองค/ความรู ประสบการณ/ จากผูประกอบการจริง และไดลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ดังนี้
๕.๕.๑ อาจารย/ทําหนาทําหนาที่เปnนโคช โดยใหคําแนะนําแกLนักศึกษา
๕.๕.๒ อาจารย/ติดตามการทํางานของนักศึกษาและจัดตารางนิเทศ
๕.๕.๓ จัดเตรียมเครือขLาย บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ และสถานที่ประกอบการ/ฟาร/มเกษตร ใหเพียงพอ

๗๕
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัยโดยอาจารย/ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยง/เกษตรกรพี่เลี้ยง
๕.๖.๒ ประเมินความกาวหนาในระหวLางการทํางานวิจัย โดยอาจารย/ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยง/
เกษตรกรพี่เลี้ยงจากการสังเกตและจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
๕.๖.๓ ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดขึ้นใน
แตLละขั้นตอน
๕.๖.๔ ประเมินจากผลงาน (ผลผลิต ผลประกอบการ นวัตกรรม) ของนักศึกษารLวมกับการจัด
นิทรรศการในรายวิชานวกษ ๔๖๑ สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/

๗๖
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๔.
ผลลัพธการเรียนรูBของหลักสูตร กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๑. มีทักษะในการบริหารจัดการ - จัดการเรียนรูผLานลงมือปฏิบัติในรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based
ตั้งแตLตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย Learning) บูรณาการกลุLมวิชาดานวิทยาศาสตร/ การเกษตร เศรษฐศาสตร/ และการ
น้ํ า (ผลิ ต แปรรู ป จํ า หนL า ย) จัดการ ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวของ ในลักษณะการลงมือปฏิบัติแบบกลุLม และการ
เปnนเกษตรครบวงจร
ลงมือปฏิบัติแบบรายบุคคล
- จั ด การศึ ก ษาดู งาน (field trip study) บู ร ณาการฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ กั บ
เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวของ
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับที่ซับซอนในแตLละชั้นปo นับตั้งแตL การเรียนรูเชิงรุกในชั้น
เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรูจากกรณี ศึกษา การศึกษาดู
งาน การทดลองในหองปฏิบัติการ
- จัดรายวิชาฝ“กงาน เพื่อเป}ดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกับปราชญ/
เกษตร และ Smart Farmer ในแปลงของเกษตรกรโดยตรง
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพื่อใหนักศึกษาไดวางแผนการทําเกษตรครบวงจร
- การนํ า เสนอผลงานบนเวที นํ า เสนอผู ประกอบวิ ช าชี พ เกษตรกรปราชญ/ เปรื่ อ ง
(SMART Farmer Fair)
๒ . น อ ม นํ า ห ลั ก ศ า ส ต ร/ - จัดรายวิชาศาสตร/พระราชาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ
พระราชาในการดํารงชีวิต และ ผLานกิจกรรมที่หลากหลาย
การประกอบสัมมาชีพ
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผLานกิจกรรมตLางๆ
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพื่อใหนักศึกษาไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต/ใช
๓ . ส า ม า ร ถ ส ร า ง ส ร ร ค/ - จัดการเรียนรูผLานลงมือปฏิบัติในรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based
เกษตรกรรมปลอดภัยและยั่งยืน Learning) บูรณาการกลุLมวิชาดานวิทยาศาสตร/ การเกษตร เศรษฐศาสตร/ และการ
จัดการ ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวของ ในลักษณะการลงมือปฏิบัติแบบกลุLม และการ
ลงมือปฏิบัติแบบรายบุคคล
- จั ด การศึ ก ษาดู งาน (field trip study) บู ร ณาการฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ กั บ
เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนรายวิชาที่เกี่ยวของ
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
๗๗
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คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับที่ซับซอนในแตLละชั้นปo นับตั้งแตL การเรียนรูเชิงรุกในชั้น
เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรูจากกรณีศึกษาของการศึกษา
ดูงาน การทดลองในหองปฏิบัติการ
- จัดรายวิชาฝ“กงาน เพื่อเป}ดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกับปราชญ/
ชาวบาน และ Smart Farmer ในแปลงของเกษตรกรโดยตรง
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ เพื่อใหนักศึกษาไดวางแผนการทําเกษตรครบวงจร
๔. เปnนผูใฝ–รู สามารถปรับปรุง - จัดรูปแบบการเรียนการสอนผLานกิจกรรมหลากหลาย (Various Activities) โดย
และพั ฒ นาคุ ณ ภ าพสิ น คา/ จัดลําดับจากงLายไปสูLระดับที่ซับซอนในแตLละชั้นปo นับตั้งแตL การเรียนรูเชิงรุกในชั้น
ผลิตภัณฑ/ รวมถึงการจําหนLาย เรียน (Active Learning in a classroom) การเรียนรูจากกรณีศึกษาของการศึกษา
ไดอยLางตLอเนื่อง
ดูงาน การทดลองในหองปฏิบัติการ
- การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารเรี ย นรู ดวยตนเอง เชL น การคนควาขอมู ล
สารสนเทศ การทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกษตรหรือรายวิชาปริญญานิพนธ/
๒.

ความสัมพันธระหว8าง ผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐาน
อุดมศึกษาแห8งชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓)

๓.

ผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอน และการประเมินผล

ผลลัพธการเรียนรูBที่คาดหวัง
กลยุทธการสอน
ของหลักสูตร
PLO1 ประเมินบริบทพื้นที่ - การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแกL การ
เกษตรเปiาหมายโดย
บรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษา
คํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
คนควาดวยตนเอง เชLน การเรียนแบบรLวมมือ การเรียน
แบบใชป•ญหาเปnนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
- จัดรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต
PLO2 วางแผนการผลิต
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย สอนและการทํางาน/โครงการ/ปริญญานิพนธ/
- การเรียนรูจากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
หองปฏิบัติการ
- การเรียนรูผLานโครงงาน (project based learning)
ตั้งแตLชั้นปoที่ 1 ภายใตแนวคิด “เกษตรในเมือง” ชั้นปoที่ 2
ภายใตแนวคิด “ป•จจัยจํากัด” และชั้นปoที่ 3 ภายใตแนวคิด
“better than usual”
- การเรียนรูจากสถานการณ/จริง การฝ“กงานเป}ดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกบั ปราชญ/เกษตร และ
๗๘

กลยุทธสําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุมL
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ
- ประเมินจากการนําเสนอ
- ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบ
ภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝ“กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ผลลัพธการเรียนรูBที่คาดหวัง
ของหลักสูตร

กลยุทธการสอน

Smart Farmer ภายใตแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในชั้นปoที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาได
ประเมินพื้นที่และวางแผนเพื่อการทําเกษตรครบวงจร
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair)
PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑทาง - การเรียนรูผLานโครงงาน (project based learning)
การเกษตร โดยคํานึงถึง
ตั้งแตLชั้นปoที่ 1 ภายใตแนวคิด “เกษตรในเมือง” ชั้นปoที่ 2
เกษตรปลอดภัยไดBตาม
ภายใตแนวคิด “ป•จจัยจํากัด” และชั้นปoที่ 3 ภายใตแนวคิด
แผนการผลิต
“better than usual”
- การเรียนรูจากสถานการณ/จริง การฝ“กงานเป}ดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกบั ปราชญ/เกษตร และ
Smart Farmer ภายใตแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในชั้นปoที่ 4 โดยจัดใหนักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพื่อประเมินพื้นที่และวางแผนเพื่อ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลิตสูLขาย)
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair)
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปริญญานิพนธ/
PLO4 วางแผนการตลาด
- การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแกL การ
และการขาย ผลิตภัณฑทาง บรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษา
การเกษตร บนพื้นฐาน
คนควาดวยตนเอง เชLน การเรียนแบบรLวมมือ การเรียน
หลักการเปeนผูBประกอบการ แบบใชป•ญหาเปnนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
สังคม (Social
- จัดรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิต
entrepreneur)
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปริญญานิพนธ/
- การเรียนรูจากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
หองปฏิบัติการ
- การเรียนรูผLานโครงงาน (project based learning)
ตั้งแตLชั้นปoที่ 1 ภายใตแนวคิด “เกษตรในเมือง” ชั้นปoที่ 2
ภายใตแนวคิด “ป•จจัยจํากัด” และชั้นปoที่ 3 ภายใตแนวคิด
“better than usual”
- การเรียนรูจากสถานการณ/จริง การฝ“กงานเป}ดโอกาสให
๗๙

กลยุทธสําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

- ประเมินจากผลงานรายกลุLม
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ
- ประเมินจากการนําเสนอ
- ประเมินผลการเรียนรูจากการทํา
- รายงานจากสถานการณ/จริง

- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุมL
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ
- ประเมินจากการนําเสนอ
- ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบ
ภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝ“กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ผลลัพธการเรียนรูBที่คาดหวัง
ของหลักสูตร

PLO5 สื่อสารและนําเสนอ
ขBอมูลวิชาการดBาน
การเกษตรและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8ม
เกษตรกร ผูBบริโภคที่
คํานึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัย และบุคคลทั่วไป
ไดBอย8างเหมาะสม
PLO6 แสดงออก
คุณลักษณะของเกษตรกร
ปราชญเปรื่อง (SMART
Farmer Characters) และ
ทํางานร8วมกับผูBอื่นไดB

กลยุทธการสอน
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกบั ปราชญ/เกษตร และ
Smart Farmer ภายใตแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในชั้นปoที่ 4 โดยจัดใหนักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพื่อประเมินพื้นที่และวางแผนเพื่อ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลิตสูLขาย)
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair)
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปริญญานิพนธ/
- จัดรายวิชาสัมมนาในชั้นปoที่3 และ 4
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในชั้นปoที่ 4 โดยจัดใหนักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพื่อประเมินพื้นที่และวางแผนเพื่อ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลิตสูLขาย)
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair)
- สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนและการทํางาน/โครงการ/ปริญญานิพนธ/
- การเรียนรูจากกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การทดลองใน
หองปฏิบัติการ
- การเรียนรูผLานโครงงาน (project based learning)
ตั้งแตLชั้นปoที่ 1 ภายใตแนวคิด “เกษตรในเมือง” ชั้นปoที่ 2
ภายใตแนวคิด “ป•จจัยจํากัด” และชั้นปoที่ 3 ภายใตแนวคิด
“better than usual”
- การเรียนรูจากสถานการณ/จริง การฝ“กงานเป}ดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติกบั ปราชญ/เกษตร และ
Smart Farmer ภายใตแนวคิด “SMART Farmer ผลิตได
ขายเปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”
- จัดรายวิชาปริญญานิพนธ/ในชั้นปoที่ 4 โดยจัดใหนักศึกษา
ทํางานรLวมกันเปnนทีม เพื่อประเมินพื้นที่และวางแผนเพื่อ
การทําเกษตรครบวงจร (จากผลิตสูLขาย)
- การนําเสนอผลงานบนเวทีนําเสนอผูประกอบวิชาชีพ
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer Fair)
๘๐

กลยุทธสําหรับวิธีการวัด
และประเมินผล

- ประเมินจากผลงานรายบุคคลและกลุมL
- ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ
- ประเมินจากการนําเสนอ
- ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบ
ภาคปฏิบตั ิ การทําแบบฝ“กหัด การทํา
รายงานจากสถานการณ/จริง

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๘๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๕.
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหBระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) เปnนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวLาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑ แตBมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของ
ผลคูณ ของหนLวยกิ ตกับ แตมประจําของผลการศึกษาแตLละรายวิชาเปnน ตัวตั้งหารดวยจํ านวนหนLวยกิตรวมของ
รายวิช าที่ ผ ลการศึ ก ษามี แตมประจํ าที่ ศึกษาในภาคการศึ กษานั้ น ๆ ใหมี ทศนิ ย ม ๒ ตํ า แหนL ง โดยป• ด เศษจาก
ตําแหนLงที่ ๓
๑.๒ แตBมเฉลี่ยสะสม ใหคํ านวณจากผลการศึกษาของนั กศึกษาตั้ งแตLเริ่มเขาศึ กษาในมหาวิทยาลัย มหิ ด ล
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนLวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตLละ
รายวิชาเปnนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนLวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนLง โดยป•ดเศษ
จากตําแหนLงที่ ๓
ในกรณี ที่นั กศึกษาลงทะเบี ย นเรีย นซ้ํ า ใหนํ าแตมประจํ าของสัญ ลั กษณ/ ที่ไดรับ การประเมิ น ครั้งสุ ด ทายมา
คํานวณแตมเฉลี่ย
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBขณะนักศึกษายังไม8สําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแตLละรายวิชาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาหนดในแตLละรายวิชา โดยจัดใหมีการประเมินทั้งจากนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา
๒.๑.๒ มีการทวนสอบในรายวิชาตามรายวิชาที่เป}ดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ไดแกL การ
ประเมินแผนการสอน การประเมินขอสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา เปnน
ตน
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูBหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดําเนินการจัดสัมนาหลักสูตร โดยมีผูมีสLวนไดสLวนเสีย (steakholders) เขารLวมสัมนาไดแกL อาจารย/ประจํา
หลักสูตร ผูบริหารหลักสูตร เจาหนาที่ฝ–ายสนับสนุน ศิษย/เกLา ศิษย/ป•จจุบัน และผูใชบัณฑิต(หากมี) โดยเนน
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยใช
ขอมูลเพื่อการประเมินผล ดังนี้
๘๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

- การประกอบอาชีพของบัณฑิต
- การไดงานทําของบัณฑิต
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- รางวัลหรือคําชมเชยที่บัณฑิตไดรับในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ การแกป•ญหา มนุษย
สัมพันธ/ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใชความคิดอยLางมีเหตุมีผล และการใชเทคโนโลยี เปnนตน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑. ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง หลักสูตรใหมL พ.ศ.
๒๔๖๑ ตองสอบผLานใหครบตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลวLาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เรียนครบตามจํานวนหนLวยกิตที่หลักสูตรกําหนด
๓. ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมLต่ํากวLา ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. คะแนนสอบภาษาอังกฤษเปnนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๐
๕. เปnนผูมีความประพฤติดีเหมาสมแกLศักดิ์ศรีแหLงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๔. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี นั กศึ กษามี ขอสงสั ย หรื อของใจ ในเรื่ องกระบวนการเรี ย นการสอนของหลั กสู ต ร รวมถึ งการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในแตLละรายวิชา นักศึกษาสามารถขอพบเจาหนาที่นักวิชาการการศึกษาของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่สงสัยในเบื้องตน
หากไมLสามารถใหคําอธิบายหรือใหคําตอบได เจาหนาที่ฯ จะปรึกษาผูรับผิดชอบรายวิชาที่นักศึกษามีขอสงสัย
หรือนําเรื่องเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

๘๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม8
๑.๑ การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย/ใหมL” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปnนหลักเกณฑ/
ใหอาจารย/ใหมLทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย/มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปnนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ แนะนําอาจารยใหมLใหบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ไดรูจักกัน
๑.๓ ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตรชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
๑.๔ การมอบหมายใหมีอาจารย/พี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปnนที่ปรึกษาในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา กระบวนการสอน การจัดการเรียนการสอน
๑.๕ การมอบหมายใหอาจารย/ใหมLศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือ
หลายหัวขอที่อาจารย/ใหมLมีความรูและถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารย/พี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร
๑.๖ การกําหนดใหอาจารย/ใหมLเขารLวมสังเกตการณ/การสอนของอาจารย/ในหลักสูตร
๑.๗ ใหเขารLวมรับผิดชอบรายวิชา และรLวมเปnนอาจารย/ที่ปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธ/ของนักศึษาเพื่อเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางสLวนในหารดูแลนักศึกษา
๒. การพัฒนาความรูBและทักษะใหBแก8คณาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ สLงเสริมอาจารย/ใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ/ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการสอน
และการวิจัย การผลิตผลงานทางวิชากา และสาขาที่เกี่ยวของกับการบูรณาการกับการเรียนการสอนอยLาง
ตLอเนื่อง โดยสนับสนุนใหเขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ การจัดใหมีการสอนแบบเปnนทีม ซึ่งจะสLงเสริมโอกาสใหอาจารย/ไดมีประสบการณ/การสอน
รLวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปnนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรLวมทีมการสอน
๒.๑.๓ การสLงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ/ดานการจัดการเรียนการ
สอนระหวLางอาจารย/ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพรLในการประชุมวิชาการที่
มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
๒.๑.๔ สนับสุนใหอาจารย/เขารLวมการอบรมดานการเรียนการสอน การเตรียมการสอนและเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหนLวยงานภายนอก
เขารLวมประชุมวิชการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดBานอื่นๆ
๘๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๒.๑ สนับสนุนใหอาจารย/มีสLวนรLวมในกิจกรรมบริการวิชาการตLาง ๆ เชLน การเขารLวมการดําเนินโครงการ
ในการจัดบริการวิชาการ การรับเชิญเปnนเปnนวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุLมในการประชุมวิชาการ การ
บริการวิชาการตLางๆ และสาขาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
๒.๒.๒ สนับสนุนใหอาจารย/ขอทุนสนับสนุนการวิจัยสรางองค/ความรูใหมL และตีพิมพ/บทความทางวิชาการ
และผลงานวิจัย
๒.๒.๓ สนับสนุนใหอาจารย/เขาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอยLางตLอเนื่อง

๘๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
ก. กระบวนการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
๑. แตLงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตใหเปnนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ และเปnนไปตาม
องค/ประกอบและมาตรฐานคุณภาพดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยอิงเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร
นานาชาติ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่งตองทําหนาที่ดังนี้
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูLเสมอ
๑๒. จัดหาและกําหนดอาจารย/ผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรง
ตามรายวิชาที่สอน
๑๓. จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝ“กปฏิบัติ ฝ“กภาคสนาม ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร
๑๔. ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย/ใหมีคุณภาพและ
เปnนไปตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตรและรายวิชา
๑๕. สLงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย/ดวยวิธีการตLางๆ เชLน การจัดประชุมวิชาการ
การสLงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
๒. มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีผูทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปoการศึกษาและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ข. ตัวบ8งชี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง โดยโครงการจัดตั้งวิทยา
เขคตมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตองกํากับมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน
การดําเนินการ
ตัวบ8งชี้
๑. จํานวนอาจารย/ประจําหลักสูตร ๑. สรรหาอาจารย/ประจําหลักสูตร ๑. อาจารย/ประจําหลักสูตรเปnนไป
๒. คุณสมบัติของอาจารย/ประจํา
ใหไดตามที่เกณฑ/กําหนด
ตามที่เกณฑ/กําหนด
หลักสูตร
๒. สรรหาอาจารย/ประจําหลักสูตรที่ ๒. อาจารย/ประจําหลักสูตรทุกคนมี
๓. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มีคุณวุฒิหรือดํารงตําแหนLงทาง
คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนLงทาง
ระยะเวลที่กําหนด
วิชาการใหเปnนไปตามเกณฑ/
วิชาการเปnนไปตามเกณฑ/
มาตรฐานหลักสูตรทุกคน
มาตรฐานหลักสูตร
๓. ปรับปรุงหลักสูตรใหเสร็จและ
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปo
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานในปoที่ ๕
๘๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒. บัณฑิต
ก. คุณภาพบัณฑิตและผลลัพธการเรียนรูB (PLOs)
บัณฑิตมีความรูความชํานาญในเชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติดานการเกษตร นําความรูไปประกอบ
อาชีพไดตามความสามารถ มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยการนอมนําและ
ประยุกต/ศาสตร/พระราชามาใชในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ภายใตคําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB ขาย
เปeน ปลอดภัย ยั่งยืน” อีกทั้งเปnนบัณฑิตที่มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง มีความเปnนผูนํา กลาแสดงออก รูบทบาท
หนาที่ของตนเอง พัฒนาตนเองอยLางตLอเนื่อง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย/ มีจิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบตLอตนเองและสังคม รูจักคิดอยLางมีเหตุผล และสามารถแกไขป•ญหาในสถานการณ/ตLางๆ ไดตามความ
เหมาะสม ดังผลลัพธการเรียนรูB (PLOs) ที่ปรากฏใน มคอ.๒ นี้
ข. ตัวบ8งชี้
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต หลักสูตรฯ ดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้
เกณฑการประเมิน
๑. บัณฑิตบรรลุผลลัพธ/การเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

การดําเนินการ
๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค/ ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบ
ตามที่หลักสูตรกําหนดและสอดคลอง ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมตารฐาน
กับ MU Graduaates Core
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓
Competencies และ MU
และ มคอ.๔ อยLางนอยรอยละ ๒๕
Graduates Attributes
ของรายวิชาที่เป}ดสอนในแตLละปo
การศึกษา
๒ จัดใหมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรกําหนด
๓ จัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
ประสบการณ/การเรียนรูทั้งในลักษณะ
การทํางานกลุLมและรายบุคคลโดยมี
คณาจารย/ทําหนาที่เปnนโคช
(coaching)
๔. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใน
๘๗

ตัวบ8งชี้
๑ อัตราการประกอบอาชีพอิสระหรือ
การไดงานทําของบัณฑิต
๒ ความพึงพอใจของผูมีสLวนไดสLวน
เสีย / ผูใชบัณฑิต (หากบัณฑิตไดงาน
ทํา)
๓ ความไมLพึงพอใจของผูมีสLวนไดสLวน
เสีย / ผูใชบัณฑิต (หากบัณฑิตไดงาน
ทํา)
๔ รอยละของบัณฑิตที่ประเมินผLาน
ผลลัพธ/การเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) ในระดับดี

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

เกณฑการประเมิน

การดําเนินการ
รายวิชาและกิจกรรม
๕. สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะทาง
สังคม
๖. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปnน
สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช
ในการแสวงหาความรู เก็บรวบรวม
และประมวลผลขอมูลและสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศ
๗. จัดทํามาตรฐานของการพัฒนา
การศึกษาโดยความรLวมมือกับ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูรับผิดชอบ
รายวิชา ทั้งเรื่องการเรียนการสอน
สถานที่ฝ“กปฏิบัติ อุปกรณ/และ
เครื่องมือ ครุภัณฑ/ งบประมาณ เพื่อ
การประเมินความเปnนมาตรฐานของ
หลักสูตร

ตัวบ8งชี้

๓. นักศึกษา
ก. กระบวนการสําคัญที่เกี่ยวขBองกับนักศึกษา
๑) ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ/หรือผูรับผิดชอบหลักสูตรภายใตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสววรค/
เพื่อกําหนดแนวทางและสรรหากระบวนการหรือการดําเนินงานการรับนักศึกษา กําหนดเป˜าหมายจํานวนรับ
นักศึกษา เกณฑ/การรับนักศึกษาที่สะทอนคุณภาพนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร เกณฑ/ที่ใชในการคัดเลือก
นักศึกษา คุณสมบัติขั้นตน ความรูพื้นฐาน หรือประสบการณ/ที่จําเปnนตLอการเรียนในหลักสูตร โดยแบLงเปnน ๕
กลุLม ดังนี้
กลุLมที่ ๑ เปnนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
กลุLมที่ ๒ เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลุLมที่ ๓ เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุLมที่ ๔ เปnนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทLา
กลุLมที่ ๕ เปnนผูที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรและมีผลงานเชิงประจักษ/
๒) ขั้นตอนการดําเนินการรับนักศึกษา แสดงในแผนภูมิที่ ๑ แสดงกระบวนการรับนักศึกษา
๘๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓) การเตรียมความพรBอมก8อนเขBาศึกษา
หลักสูตรมีกระบวนการเตรียมความพรอมกLอนเขาศึกษา เพื่อการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปnนคนดี
เกLง ทันตLอการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการปรับกระบวนทัศน/ทางดานทัศนคติและแนวคิด พฤติกรรม กระตุน
ทักษะพื้นฐาน ไดแกL ความพรอมดานวิชาการ ความพรอมดานการใชชีวิต ความพรอมดานการทํางานเปnนทีม
มีกรอบแนวคิดการเปnนผูประกอบการ โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาโครงการและจัดกิจกรรมในหลักสูตร การ
จัดงบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ ฯลฯ ผLานกระบวนจัดทําแผนยุทธศาสตร/ประจําปo และเครื่องมือเหลLานี้
มีทั้งการดําเนินการโดยหลักสูตร และบูรณาการระหวLางหลักสูตรภายในสLวนงานและมหาวิทยาลัย อาทิเชLน
- จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป˜าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบLง
เวลา
- จัดใหนักศึกษาไดเขารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใชชีวิตอยูLรLวมกับผูอื่นในมหาวิทยาลัย
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
- จัดใหมีระบบอาจารย/ที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสLองดูแล ตักเตือน ใหคําปรึกษาแกLนักศึกษา
- มีคณะกรรมการฝ–ายกิจการนักศึกษาใหความชLวยเหลือแกLอาจารย/ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผูปกครอง เปnนตน
- มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวการเรียน
- มีกิจกรรมพี่ชLวยนอง โดยรุLนพี่คอยใหความชLวยเหลือและคอยใหคําแนะนําแกLรุLนนองในเรื่องการเรียน
และกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
๔) การส8งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๔.๑) การสนับสนุนและการใหBคําแนะนํานักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตLงตั้งอาจารย/ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกLนักศึกษาทุกคน เพื่อ
ทําหนาที่ใหคําแนะนาดานการเรียน โดยอาจารย/ที่ปรึกษาหนึ่งคนตLอนักศึกษาประมาณ 10 คน หลักสูตรจัด
ใหมีการนัดพบอาจารย/ที่ปรึกษากับนักศึกษาอยLางเปnนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แตLมีการพบปะ
ระหวLางอาจารย/ที่ปรึกษากับนักศึกษาไดตลอด ทั้งที่มีการนัดลLวงหนาหรือไมLไดนัด ทุกครั้งที่มีขLาว
ประชาสัมพันธ/หรือตองการสื่อสารกัน หรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมตLางๆ
รLวมได ไดแกL
๑. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL แนะนําการวางเป˜าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบLงเวลา
๒. จัดใหนักศึกษาไดเขารLวมกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม เชLน การใชชีวิตอยูLรLวมกับผูอื่นในมหา
วิทยลัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
๓. จัดใหมีระบบอาจารย/ที่ปรึกษาใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกLนักศึกษา
๔. มีคณะกรรมการฝ–ายกิจการนักศึกษาใหความชLวยเหลือแกLอาจารย/ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา เชLน วันแรกพบระหวLางนักศึกษากับอาจารย/ วันพบผูปกครอง เปnนตน
๘๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๕. มีนักวิชาการศึกษาชLวยแนะแนวและใหคําปรึกษาดานการศึกษา
๖. มีกิจกรรมพี่ชLวยนอง โดยรุLนพี่คอยใหความชLวยเหลือและคอยใหคําแนะนําแกLรุLนนองในเรื่อง
การเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
๗. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๒) การอุทธรณของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประกาศหลักเกณฑ/และวิธีการในการอุทรณ/ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาสามารถอุทธรณ/ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ไดทั้งในรูปแบบของการติดตLอดวยตนเองหรือยื่นเปnนเอกสาร หลังจากนั้นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะดําเนินการพิจารณาขออุทธรณ/ดังกลLาว

๙๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

แผนภูมิที่ ๑ แสดงกระบวนการรับนักศึกษา

หลักสูตรวิเคราะห/ความตองการผูมีสLวนไดสLวนเสีย และแนวโนนความตองการทักษะอาชีพในอนาคต
กําหนดเป˜าหมายจํานวนการรับนักศึกษาและจัดทําแผนการรับนักศึกษา
กําหนดเกณฑ/การรับนักศึกษาตาม ปรัชญา วิสัยทัศน/ของหลักสูตร สLวนงาน และมหาวิทยาลัย
การกําหนดคุณสมบัตผิ ูสมัครสอบ
ประชาสัมพันธ/ขอมูลหลักสูตรที่เป}ดรับ
ประชาสัมพันธ/การรับนักศึกษาใหมL คุณสมบัติ ขั้นตอนการดําเนินการการรับนักศึกษา และกําหนดการตLาง ๆ
ดําเนินการคัดเลือกตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System)
ทั้งหมด ๕ รอบ
ประกาศรายชื่อผูผLานการสอบคัดเลือก
การรายงานตัวนักศึกษาใหมL
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพรอมกLอนเขาศึกษา
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาตามกระบวนการและจัดการความรู )KM (
ในกระบวนการดําเนินงานระบบการรับนักศึกษา
นําไปปรับปรุงในกระบวนการวางแผนการรับนักศึกษาครั้งตLอไป

๙๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ข. ตัวบ8งชี้
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการในขอ ก โดยดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้
เกณฑการประเมิน
๑. การรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพรอมกLอนเขาศึกษา
๒. การสLงเสริมและพัฒนานักศึกษา

การดําเนินการ
๑. ดําเนินการตามขอ ก-๑
๒. ดําเนินการตามขอ ก-๒
๓. ดําเนินการตามขอ ก-๓
๔. ดําเนินการตามขอ ก-๔

ตัวบ8งชี้
๑. อัตราการคงอยูLของนักศึกษา
๒. อัตราการสําเร็จการศึกษา
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษา
๔. ผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา

๔. อาจารย
ก. กระบวนการสําคัญที่เกี่ยวขBองกับอาจารย
๑) การรับอาจารยใหม8
การรั บ อาจารย/ ใหมL ใ ชหลั ก เกณฑ/ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยอาจารย/ ใหมL ต องมี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ/ ตรงตามคุณวุฒิ ที่กําหนด มีความสามารถในการสอน ทั กษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเปnนครู โดยมีการ
แตLงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อประเมินคุณสมบัติและประสบการณ/จากหลักฐานการสมัครกLอน จากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรูความสามารถจากการสอบสัมภาษณ/ และนําเสนอผลงานวิชาการ
ตLอคณะกรรมการคัดเลือก และตอบขอซักถามตLางๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับอาจารย/ใหมLกําหนด
ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ/คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และประสบการณ/ที่เปnนประโยชน/ตLอสาขาวิชารวมทั้งมติการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเปnนหลัก
๑.๑ กําหนดคุณสมบัติอาจารย/ใหไดมาตรฐานตามเกณฑ/ในสาขาที่จําเปnนโดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา
และ/หรือ ประสบการณ/การปฏิบัติในสาขาที่ตองการ นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ
การใชสารสนเทศการสื่อสาร เชLน คอมพิวเตอร/และโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
๑.๓ แตLงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดําเนินการคัดเลือกอาจารย/ใหมL โดยสืบคนประวัติและคุณสมบัติของ
ผูสมัครจากแหลLงขอมูลที่เชื่อถือไดอยLางเปnนระบบและมีการตรวจสอบขอมูลอยLางเปnนธรรม
๑.๔ เสนอแตLงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๙๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒) การมีส8วนร8วมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกภาคกการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย/ประจําหลักสูตร
และผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อวางแผนปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
แตLละรายวิชาที่อาจารย/รับผิดชอบเพื่อทบทวนติดตามคุณภาพหลักสูตรและนําขอเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชามาประกอบการพิ จารณาวางแผนเพื่ อการปรับ ปรุงหลักสูตร และหาแนวทางในการใหบรรลุต าม
วัตถุประสงค/และเป˜าหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพตามความตองการ
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัย
๒.๑ อาจารย/รLวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปnนวิชาปฏิบัติบุคลากรผูรLวม
สอนในแหลLงฝ“กรLวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย
๒.๒ อาจารย/รLวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๒.๓ อาจารย/เสนอขอมูลตLอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อรวบรวมและจัดทํารLางการปรับปรุงหลักสูตร
และรLวมประชาพิจารณ/ใหขอคิดเห็น
๓) การแต8งตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารย/ผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย/พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ/
ของผูสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาที่ตLางจากความชํานาญของคณาจารย/ประจําเพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ความรูจากผูมีประสบการณ/เฉพาะดานทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติและนําเสนอตLอผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาอนุมัติกLอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลLาว
๓.๑ การจัดจางอาจารย/พิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
๓.๒ ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปnนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงความตองการ
๓.๓ การจัดจางอาจารย/พิเศษตองวางแผนลLวงหนาเปnนปoการศึกษา
๓.๔ อาจารย/พิเศษจะตองสอนไมLเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
ข. ตัวบ8งชี้
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการในขอ ก โดยดําเนินการตามแนวทางดังตLอไปนี้
เกณฑการประเมิน
การดําเนินการ
ตัวบ8งชี้
๑. การรับอาจารย/ใหมL
๑. ดําเนินการตามขอ ก-๑
๑. อาจารย/ใหมLทุกคน (ถามี) ไดรับ
๒. การมีสLวนรLวมของคณาจารย/ใน
๑.๒ ดําเนินการตามขอ ก-๒
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
การวางแผน การติดตามและทบทวน
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
๒. อาจารย/ประจําทุกคนไดรับการ
๓. การแตLงตั้งคณาจารย/พิเศษ
๑.๓ ดําเนินการตามขอ ก-๓
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยLางนอยปoละ ๑ ครั้ง
๓. อัตราการคงอยูLของอาจารย/
๙๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

เกณฑการประเมิน

การดําเนินการ

ตัวบ8งชี้
๔. ความพึงพอใจของอาจารย/

๕. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๕.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8ง
การรับบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใชหลักเกณฑ/ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนตองมีคุณสมบัติและประสบการณ/ตรงตามคุณวุฒิที่กําหนด มีความสามารถ ทักษะการใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการแตLงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อประเมินคุณสมบัติและประสบการณ/จากหลักฐานการสมัครกLอน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะ
พิจารณาความรูความสามารถจากการสอบสัมภาษณ/และผลงาน และ/หรือสอบปฏิบัติ รวมถึงการตอบขอซักถาม
ตLางๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซึ่งผลการคัดเลือกนั้นยึดเกณฑ/ความเหมาะสมกับตําแหนLงที่กําหนด
และประสบการณ/ที่เปnนประโยชน/ตLอสาขาวิชารวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการคัดเลือกเปnนหลัก
๕.๒ การเพิ่มทักษะความรูBเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหเขารับการฝ“กอบรม การทัศนศึกษา และการดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเปnนครู
ผูชLวยสอนในบางรายวิชาและ/หรือโครงงานตามความรูความสามารถเฉพาะทาง เพื่อสรางบรรยากาศใหเกิดการ
ทํ า งานรL ว มกั น ระหวL า อาจารย/ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และนั กศึ ก ษา อี กทั้ งบุ คลากรสายสนั บ สนุ น เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในและเปnนผลงานสนับสนุนการขอตําแหนLง
๖. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูBเรียน
ก. กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูBเรียน การควบคุมคุณภาพ
๑) การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูBเรียน
ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทําหนาที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนรLวมกับ
คณาจารย/ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยLางตLอเนื่อง
เปiาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
๑. ยกระดับมาตรฐาน
๑. จัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
๑. หลักสูตรที่สามารถอางอิงไดกับ
คุณภาพ หลักสูตร และ
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนดความ
พัฒนาหลักสูตรใหกาวทัน
๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ ทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
กระแสความเปลี่ยนแปลงโดย พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ปo
๒. การพิจารณาเพื่อการปรับปรุง
มีบุคลากรผูสอนที่เปnนผูนํา
๓. กําหนดใหอาจารย/ที่สอนมีคุณวุฒิไมLต่ํา หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ดานการพัฒนาองค/ความรู
กวLาปริญญาโทในสาขาวิชาดานการเกษตร ตอบสนองความตองการของภาครัฐ
และสามารถผลิตบุคลากรที่มี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือเปnนผูมี
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ความรู ทักษะ ที่ตรงตLอความ ประสบการณ/หลายปo และมีจํานวน
๓. จํานวนอาจารย/ที่มีคุณวุฒิไมLต่ํา
๙๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

เปiาหมาย
ตองการของภาครัฐ เอกชน
และรัฐวิสาหกิจ

๒. สLงเสริมการเรียนรูเชิงรุก
กระตุนใหเกิดความใฝ–รูและ
เสริมสรางการคิดวิเคราะห/
เพื่อการแกไขป•ญหา พัฒนา
ระบบองค/ความรูใหคิดอยLาง
สรางสรรค/

๓. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยLางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
คณาจารย/ประจํา ไมLนอยกวLาเกณฑ/
มาตรฐาน
๔. สLงเสริมอาจารย/ประจําหลักสูตรใหไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
๕. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปnนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตร หรือสํารวจความตองการความรู
ทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
ดานการเกษตรเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร
๖. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ผูใชบัณฑิตมามีสLวนรLวมในการพัฒนา
หลักสูตร

การประเมินผล
กวLาปริญญาโท หรือผูมี
ประสบการณ/ที่ไมLนอยกวLาเกณฑ/
มาตรฐาน
๔. การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
๕. การรายงานผลการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงและความตองการ
กําลังคนภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ หรือผลการสอบถาม
หรือผลการสํารวจความตองการ
ความรู ทักษะของบัณฑิต
๖. แบบประเมินผลรายวิชาฝ“กงาน
จากสถานที่ฝ“กงาน
๗. ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้งภาครัฐและเอกชนและผูใช
บัณฑิตมามีสLวนรLวมในการพัฒนา
หลักสูตร
๑. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
๑. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
เปnนสําคัญ กําหนดใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ หรือวิชาเรียนที่มีแนวทางการเรียนรู
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรูหรือ
ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
กิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาเรียนรู
ใหมLไดดวยตนเอง
ประสบการณ/การทํางานในสาขาวิชาชีพ ๒. จํานวนวิชาที่กําหนดกิจกรรม
สามารถคิดวิเคราะห/ เพื่อพัฒนาองค/
สLงเสริมใหเกิดการมีสLวนรLวมใน
ความรูดวยตัวเอง
แผนการเรียนการสอน
๒. ประสานความรLวมมือกับสถานที่ฝ“กงาน ๓. งานวิจัย/โครงงาน ที่เกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ กับสาขาวิชา
ฝ“กงาน
๑. การประเมินหลักสูตรโดย
๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายนอกทุกๆ ๕ ปo
ภายใน และภายนอกทุกๆ ๕ ปo
๒. การจัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา ๒. รายงานการจัดทําฐานขอมูล
๙๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

เปiาหมาย

การดําเนินการ
อาจารย/ อุปกรณ/ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความรLวมมือกับหนLวยงาน
ตLางๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปnนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
๓. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
๔. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตLอรายวิชา และอาจารย/ผูสอนในทุกภาค
การศึกษา

การประเมินผล
ทางดานนักศึกษา อาจารย/ อุปกรณ/
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รLวมมือกับหนLวยงานตLางๆ ที่
เกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเปnนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
๓. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
๔. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ที่มีตLอรายวิชา
และอาจารย/ผูสอนของแตLละภาค
การศึกษา

๕.๒ การบริหารงบประมาณ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/จัดสรรงบประมาณประจําปo ทั้งงบประมาณแผLนดินและเงินรายไดเพื่อ
จัดซื้อจัดหา ตํารา อุปกรณ/ เครื่องมือ ครุภัณฑ/ และสถานที่ ที่จําเปnนตองกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ/ที่ทันสมัยไว
ในหองเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
เอื้อตLอการเรียนรูของนักศึกษา
๗. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูB
๖.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู8เดิม
ความพรอมดานตํารา หนังสือ และการสืบคนผLานฐานขอมูลตLาง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของหลักสูตร โดยมีสํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยฯ หองสมุดของวิทยาเขตฯ และหองสมุดของ
คณะอื่นๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาอยLางเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณ/อื่น ๆ ที่สนับสนุนใหมีการจัดการ
เรียนการสอน การคนควา การจัดทํารายงาน การศึกษาอิสระที่หลักสูตรกําหนดไดอยLางพอเพียง
โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๒ แหLง คือ
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา
พื้นฐานบางรายวิชา สําหรับนักศึกษาชั้นปoที่ ๑ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๙๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ซึ่งเปnนนักศึกษาตั้งแตLชั้นปoที่ ๒ ขึ้นไป
อาคารสถานที่
- อาคารวิทยาศาสตร/อเนกประสงค/ ประกอบดวย อาคาร ๘ หลัง ประกอบดวย
อาคาร ๑ หองธุรการ หองพนักงานรักษาความปลอดภัย สํานักงานวิชาการ หองสมุด ศูนย/ประสานงาน
เครือขLาย รานถLายเอกสาร หองเรียนบรรยาย หองประชุม หองพักอาจารย/
อาคาร ๒ หองปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab)
อาคาร ๓ หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ หอง
อาคาร ๔ หองปฏิบัติการงานวิจัย (Research Lab) และโรงอาหาร
อาคาร ๕ หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ หอง และ หองเรียนพยาบาล จํานวน ๒ หอง
อาคาร ๖ หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๒ หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ และหองเรียน Smart Classroom
อาคาร ๗ หองเรียนปฏิบัติการ จํานวน ๔ หอง
อาคาร ๘ หองปฏิบัติการกายวิภาค และหองจัดนิทรรศการ/หองประชุม
- อาคารเรียน (อาคารกลางน้ํา และอาคารกลางนา) รองรับนักศึกษาได ๕๐ คน จํานวน ๒ หลัง
- อาคารเรียน (อาคารปลายเนิน) รองรับนักศึกษาได หลังละ ๘๐ คน จํานวน ๑ หลัง
- อาคารหองสมุดชั่วคราว จํานวน ๑ หลัง
- อาคารหอพักหญิง ป–าสัก ๑ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ หอง หองละ ๔ คน รวม ๗๖ คน
- อาคารหอพักหญิง ป–าสัก ๒ จํานวน ๑ หลัง มี ๑๙ หอง หองละ ๔ คน รวม ๗๖ คน
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ หอง หองละ ๔ คน รวม ๓๒ คน
- อาคารหอพักหญิง จํานวน ๘ หอง หองละ ๒ คน รวม ๑๖ คน
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๑๒ หอง หองละ ๓ คน รวม ๓๖ คน
- อาคารหอพักชาย จํานวน ๔ หอง หองละ ๒ คน รวม ๘ คน
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร (หอตนสน) จํานวน ๑๖ หอง หองละ ๑ คน
- อาคารหอพักสําหรับบุคลากร จํานวน ๖ หอง หองละ ๑ คน
- โรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง
- สนามกีฬาอเนกประสงค/
เทคโนโลยี
- ระบบเครือขLายของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
- เทคโนโลยีเครือขLายไรสาย (Wireless LAN Technology)
- เครื่องมือวิทยาศาสตร/ที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๙๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

- เทคโนโลยีที่เกิดจากการทํางานรLวมกับชุมชนและเครือขLาย
อุปกรณที่สําคัญ
- ครุภัณฑ/หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร/
- ครุภัณฑ/โสตทัศนูปกรณ/
- อุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําหองเรียน และหองประชุม
- ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/สําหรับบุคลากรและนักศึกษา
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับองค/กร เครือขLาย เพื่อหาสถานที่ใหนักศึกษาไดฝ“กปฏิบัติภาคสนามตามรายวิชา และ/หรือ
โครงงานตามที่กําหนด โดยความรับผิดชอบของโคงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ อาจารย/ผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย/ผูเกี่ยวของ และครูพี่เลี้ยง

๙๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีคณะกรรมการและเจาหนาที่ประจําหองสมุด ในการกําหนดแผนการดําเนินงาน และการประสานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของตําราและหนังสือ แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือขLาย WIFI เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ/ เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของ
อาจารย/ และประเมินความเพียงพอตลอดจนความตองการใชสื่อของอาจารย/ นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้น การเรียนการ
สอนในแตLละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน ความ
เพียงพอของตําราและหนังสือ เพื่อคณะจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงตLอไป
๘. ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบLงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวน ๑๒ ตัวบLงชี้
ที่
๑

๒
๓

๔

๕

๖

๗

ตัวบ8งชี้และเปiาหมาย
อาจารย/ประจําหลักสูตรอยLางนอยรอยละ ๘๐ มี
สLวนรLวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหLงชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
อยLางนอยกLอนการเป}ดสอนในแตLละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปoการศึกษา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปoการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ อยLาง
นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เป}ดสอนในแตLละ
ปoการศึกษา
มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ/การสอน หรือผลการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน

สอดคลBองกับการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก

ปWการศึกษา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

๙๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๘
๙
๑๐

๑๑

๑๒

มคอ.๗ ปoที่แลว
อาจารย/ใหมLทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารย/ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพอยLางนอยปoละ ๑ ครั้ง
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมLนอยกวLา รอยละ ๕๐
ตLอปo
ระดับความพึงพอใจนักศึกษาปoสุดทาย บัณฑิต
ใหมLที่มีตLอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมLนอยกวLา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตLอบัณฑิต
ใหมL เฉลี่ยไมLนอยกวLา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

หมายเหตุ : เพิ่มตัววัดผลการดําเนินงานที่แสดงไวใน หมวดที่ ๗ ขอ ๑ – ขอ ๖

๑๐๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หมวดที่ ๘.
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
๑.๑.๑ กระบวนการที่จะใชในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดย
อาจารย/ผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวLามีความเขาใจหรือไมL โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย
เชLน การทดสอบยLอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลLาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวLา
ผูเรียนมีความเขาใจหรือไมL หากวิธีการที่ใชไมLสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
๑.๑.๒ การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวLาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมLในเนื้อหา
ที่ไดสอนไป หากพบวLามีป•ญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตLอไป
๑.๑.๓ จัดใหมีการประชุมรLวมของอาจารย/ประจําหลักสูตร และอาจารย/ผูสอน เพื่อพิจารณาผลการประเมิน
และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชBแผนกลยุทธการสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแตLละรายวิชาของหลักสูตร
๑.๒.๒ สังเกตการณ/โดยผูรับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร และ / หรืออาจารย/ผูรLวมสอนภายใน
หลักสูตร หรือคณาจารย/จากภายนอกหลักสูตร
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทําเมื่อนักศึกษาตองออกปฏิบัติงานในรายวิชาฝ“กงาน และ
รายวิชาปริญญานิพนธ/ ซึ่งจะเปnนชLวงเวลาที่อาจารย/จะไปนิเทศก/นักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรู
ของนักศึกษาวLาสามารถปฏิบัติงานไดหรือไมL มีความรับผิดชอบ และยังอLอนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแตLละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
พิจารณาจากผลการประเมินจากสถานที่ฝ“กงานที่นักศึกษาไดฝ“กปฏิบัติงาน นอกจากนั้นการประเมินหลักสูตร
ยังรวมไปถึงการรับฟ•งขอคิดเห็นจากบุคคลทุกกลุLมที่เกี่ยวของดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผูทรงคุณวุฒิ
๑๐๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒.๔ ผูประเมินคุณภาพในระดับสาขาวิชาฯ และ/หรือ ภาควิชาฯ และ/หรือ ระดับคณะฯ และ/หรือ ระดับ
วิทยาเขตฯ และ/หรือ ระดับมหาวิทยาลัย และจากผูประเมินจากภายนอก
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปo ตามดัชนีบLงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตLงตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปnนระยะ ๆ อยLางนอยทุก ๆ ๓ ปo และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยLางตLอเนื่องทุก ๕ ปo
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห/ทบทวนขอมูลตLาง ๆ ที่ไดจากการรวบรวม เสนอแนะ และการประเมินผล โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ/หลักสูตร
ดังนั้น จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบป•ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตLละ
รายวิชา กรณีที่พบป•ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปnนการ
ปรับปรุงยLอย ในการปรับปรุงยLอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบป•ญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้น จะกระทําทุก ๕ ปo ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

๑๐๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวกแสดงในเล8มหลักสูตร (๒.มคอ)
หลักสูตรใหม8 พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ๑
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔

ภาคผนวก ๕
ภาคผนวก ๖

แบบรายงานขอมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล(MU Degree Profile)
ผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร และผลลัพธ/การเรียนรูยLอย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ตารางแสดงความสัมพันธ/ เปรียบเทียบผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร )PLOs(
กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ )TQF) ของชาติ
 เปรียบเทียบกับระดับวุฒิการศึกษา คือ ระดับ ๒- ปริญญาตรี
๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ/การเรียนรู
ระดับหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงดวยสัญญลักษณ I, R, P, M
๔๒.* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงดวยสัญญลักษณ  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง O
* หมายเหตุ: แสดงภาคผนวก ๔.๒ เฉพาะ
กรณีที่สภาวิชาชีพ หรือ สมาคมวิชาการของสาขาวิชา
ยังกําหนดใหใชมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ ในรูปแบบเดิม
รายละเอียดอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย/ประจําหลักสูตร
และอาจารย/พิเศษ
๖.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ .ศ.๒๕๕๒
๖.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๖
๖.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๕๘
๖.๔ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๕๘
๖.๕ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๕) พ .ศ.๒๕๕๙
๖.๖ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๖) พ .ศ.๒๕๖๐
๖.๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๗) พ .ศ.๒๕๖๐
๖.๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วLาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๙ ขอบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวของทางดานการศึกษา
๑๐๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๗
ภาคผนวก ๘

๖.๑๐ ขอบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษาของสLวนงาน
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบ
กระบวนการกลั่นกรองหลักสูตรของสLวนงาน
เอกสารเกี่ยวกับความรLวมมือกับหนLวยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) (ไมLมี)

๑๐๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๑

แบบรายงานขBอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

แบบรายงานขBอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
๑๐๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science Program in SMART Farmer
2. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกรปราชญ/เปรือ่ ง)
ชื่อยLอ : วท.บ. (เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง)
(ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (SMART Farmer)
ชื่อยLอ : B.Sc. (SMART Farmer)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
จํานวนหนLวยกิต
ไมLนอยกวLา 128 หนLวยกิต
ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบ
4 ปo
หลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและ
หลักสูตรเป}ดใหมL กําหนดเป}ดสอน ปoการศึกษา 2561
กําหนดการเป}ดสอน
การใหปริญญา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว (Single Degree)
สถาบันผูประสาทปริญญา
เปnนหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ความรLวมมือกับสถาบันอื่น)
องค/กรที่ใหการรับรอง
มาตรฐาน
ขBอมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป˜าหมาย / วัตถุประสงค/ เปiาหมาย / Goals
Purpose / Goals /
มุLงสรางบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคLา เกียรติและศักดิ์ศรีแหLงวิชาชีพเกษตรกรรม มีจติ สํานึก
Objectives
รับผิดชอบตLอสังคม สิ่งแวดลอม คํานึงถึง “เกษตรปลอดภัย” เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการนอมนําและประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
และประกอบสัมมาชีพ ภายใตคําขวัญ “SMART Farmer ผลิตไดB ขายเปeน ปลอดภัย ยั่งยืน” และมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค/ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค / Objectives
โดยจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิตมีความรูความสามารถ ดังนี้
1) เปnนเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนบนความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ/ระหวLางพื้นที่ ชุมชน และฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตการจัดการและการใชประโยชน/อยLางชาญฉลาดและยั่งยืน
2) เปnนผูรูรอบ มีความรูดานวิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของกับการเกษตร การ
บริหารจัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอยLางเพียงพอและมีดุลยภาพพรอมที่จะนําไปใชในการ
ประกอบสัมมาชีพได
๑๐๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร
Distinctive Features

ระบบการศึกษา

3) มีทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจตLออาชีพเกษตรกรรม และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong Learning)
4) นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพไดอยLางเหมาะสม
เปnนหลักสูตรทีผ่ สมผสานความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/
เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการเขาดวยกัน มุLงเนนการปฏิบัตจิ ริงเพื่อใหบรรลุเป˜าหมายการเปnน
เกษตรกรปราชญ/เปรื่องที่ ผลิตได-ขายเปnน โดยคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สังคม และ
สิ่งแวดลอม
ระบบการศึกษาแบบหนLวยกิต ทวิภาค
มีการฝ“กงานในภาคฤดูรอน แตLลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปกติ

เสBนทางความกBาวหนBาของผูBสําเร็จการศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได

การศึกษาตLอ

1) เปnนผูประกอบการอิสระดานการเกษตรโดยสามารถผลิต แปรรูปเพือ่ เพิ่มมูลคLาสินคา และจําหนLาย
สินคาไดดวยตนเอง
2) นักวิชาการ/นักวิจัย ในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน เชLน กรมวิชาการเกษตร และกรมสLงเสริม
การเกษตร เปnนตน
3) เจาหนาที่สLงเสริมการการเกษตรในหนLวยงานภาครัฐและเอกชน
4) พนักงานสLงเสริมการขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรทีเ่ ปnนมิตรตLอสิ่งแวดลอม
ศึกษาตLอระดับหลังปริญญาในสาขาเกษตรศาสตร/ วิทยาศาสตร/เกษตร เกษตรและสิ่งแวดลอม หรือสาขา
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวของ รวมถึงสาขาการบริหารจัดการ

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ถูกสรางขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ ฉบับที่ 12 โดยยึดตามกรอบแนวคิดและหลักการ
สําคัญ คือ 1) นอมนําและประยุกต/ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) คนเปnนศูนย/กลางของ
การพัฒนาอยLางมีสLวนรLวม นอกจากนี้ยังตอบสนองตLอ “ไทยแลนด/ 4.0” “Value–Based Economy”
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค/” รวมถึงภาคการเกษตรที่ตองเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูLการเกษตรสมัยใหมL (เกษตร 4.0) ที่เนนการบริหารจัดการ และใชเทคโนโลยี
เขามาชLวย (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมีฐานะความเปnนอยูLที่ดีขึ้นและเปnนเกษตรกรแบบที่เปnน
ผูประกอบการ (Entrepreneur) และยังสอดคลองกับยุทธศาสตร/ทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยLางยิ่ง ยุทธศาสตร/ 2 Excellence in outcome-based education for globally- competent
graduates และยุทธศาสตร/ 3 Excellence in professional services and social engagement
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มุLงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตLอผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
และเพื่อใหบรรลุเป˜าหมายของหลักสูตรคือ “เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART Farmer) ผลิตได-ขาย
เปnน ปลอดภัย ยั่งยืน”

๑๐๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองโดยใชวิธีการที่หลากหลาย
และมีคณาจารย/ (coaching) คอยใหคําแนะนํา ชLวยเหลือ ชี้แนะแนวทางและโอกาสทีผ่ ูเรียนมองไมLเห็น
ดวยตนเอง พัฒนาและคนหาศักยภาพในตัวผูเรียน และผลักดันผูเรียนสูLความสําเร็จและใชชีวิตอยLาง
สมดุล
1. จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาพัฒนาคุณลักษณะสอดคลองกับ MU Graduates Core
Competencies ตลอดหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีประสบการณ/การเรียนรูทั้งในลักษณะการทํางานกลุLมและรายบุคคลโดยมี
คณาจารย/ทําหนาที่เปnนโคช (coaching)
3. นักศึกษาไดฝ“กประยุกต/ใชความรู/ทักษะ ทั้งในสถานการณ/จําลองและสถานที่ทํางานจริง
4. จัดการเรียนรูแบบมีสLวนรLวม (Participatory Learning : PL) ที่เนนผูเรียนเปnนศูนย/กลาง
5. การเรียนรูผLานการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ทั้งในหองปฏิบัติการและสถานที่จริง โดยฝ“ก
ปฏิบัติกับปราชญ/เกษตรหรือผูเชี่ยวชาญ
6. การเรียนรูแบบบูรณาการหลายศาสตร/ (วิทยาศาสตร/ เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ การตลาดและ
การบริหารจัดการ) เพื่อเชื่อมโยงองค/ความรูสูLการปฏิบตั ิผLาน Project based
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปnนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใชในการแสวงหาความรู เก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอมูล นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ ตั้งแตLชั้นปoที่ 1 - 4
8. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาตั้งแตLชั้นปoที่ 1 - 4
กลยุทธ/ / แนวปฏิบัติ
มีกลยุทธ/การประเมินผลที่หลากหลายขึ้นอยูLกับวัตถุประสงค/ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน โดย
ในการประเมินผลการเรียนรู - ประเมินจากการสอบหลากหลายวิธีการ (เชLน MCQ, MEQ, oral examination)
ของนักศึกษา
- ประเมินจากการปฏิบตั ิ (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ“กงาน สถานการณ/จําลองและจริง)
- ประเมินจากการนําเสนอ รายงาน โครงงาน ผลการดําเนินงาน และ/หรือ ชิ้นงาน
- ประเมินจากการถอดบทเรียน (การทําโครงงาน การทําฟาร/ม การฝ“กงาน สถานการณ/จําลองและจริง)
สมรรถนะที่เสริมสรBางใหBนักศึกษาของหลักสูตร
Generic Competences
สอดคลองกับ MU Graduates Core Competencies และ MU Graduates Attributes ซึ่งสอดคลอง
กับสมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) ของหลักสูตร ดังนี้
1. แสดงออกการมีจติ สํานึกทีเ่ ปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะห/ สังเคราะห/ ประเมินขอมูลและความคิดจากหลากหลายทัศนมิติ (Critical thinking)
3. สื่อสารกับกลุLมเป˜าหมายในสถานการณ/ที่แตกตLางกันโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Communication)
4. เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่น (Interpersonal skills) และรับผิดชอบตLอ
สังคม
5. ทํางานรLวมกับผูอื่นไดอยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
(Interpersonal skills)
6. อดทนอดกลั้นในการทํางานและในสถานการณ/ตLางๆ
7. เลือกและใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital literacy) อยLางเขาใจและตระหนักในการสื่อสาร และประเมิน
บริบทพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย วางแผน ผลิต และขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรปลอดภัย
๑๐๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

8. กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ สรางสรรค/สิ่งใหมLในทางที่ถูกตอง (Creativity innovation)
Subject-specific
Competences

1. ประยุกต/ความรูภาคทฤษฏีและปฏิบัติ (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการ) ในการทําการเกษตร ผลิตและขายผลิตภัณฑ/เกษตร
ปลอดภัย
2. วางแผนและจัดการกระบวนการ (Process management) เพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ/ทาง
การเกษตรดานเกษตรปลอดภัยที่เปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดลอม
3. ทําวิจัยเบื้องตนเพื่อแกป•ญหา พัฒนา และ/หรือสรางสรรค/สิ่งใหมLดานเกษตรปลอดภัย
4. เปnนผูประกอบการสังคม (Social entrepreneur) ดานเกษตรปลอดภัย
5. มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใชเครื่องมือไดถูกตองและเหมาะสมกับงานดานการเกษตร
และลงมือปฏิบัติงานดานการเกษตรได

ผลลัพธการเรียนรูBของบัณฑิต
PLOs
PLO1 ประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเปiาหมายโดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
1.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการ
จัดการ ปรับปรุง แกป•ญหาพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
1.2 ประยุกต/ความรูการบริหารจัดการความเสีย่ งในพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมขอมูลเพื่อประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1.4 วิเคราะห/ขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบริบทพื้นที่เกษตร
เป˜าหมาย
PLO2 วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัย
2.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรในการ
วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.2 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.3 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.4 วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมไดและวิเคราะห/ขอมูล
ดวยตนเอง
2.5 วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรไดเหมาะสมกับสถานการณ//
บริบท
PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตรปลอดภัยไดBตามแผนการผลิต
3.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร
เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ขอมูลที่
ไดจากการวางแผนเพื่อผลิตและแกป•ญหาการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตร
ปลอดภัยทีเ่ ปnนมิตรตLอสังคมและสิง่ แวดลอม
3.2 ประยุกต/ศาสตร/พระราชาในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.3 เลือกและใชป•จจัยการผลิตไดอยLางเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.4 เลือกและใชกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน
๑๐๙
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และความปลอดภัยตามมาตรฐานใดมารตรฐานหนึ่ง ไดแกL GAP PGS Organic IFOAM
และ/หรือ อื่นๆ
3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใชเครื่องมือไดถูกตองและเหมาะสมกับงานดาน
การเกษตร และลงมือปฏิบตั ิงานดานการเกษตรได
PLO4 วางแผนการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑทางการเกษตร บนพื้นฐานหลักการเปeน
ผูBประกอบการสังคม (Social entrepreneur)
4.1 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและแกป•ญหา
การขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตรปลอดภัย
4.2 ใชเทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายไดอยLางเหมาะสม
4.3 ขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรที่เปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดลอมอยLางมีธรรมาภิบาล
PLO5 สื่อสารและนําเสนอขBอมูลวิชาการดBานการเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตร กับ
นักวิชาการเกษตร กลุ8มเกษตรกร ผูBบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย และบุคคลทั่วไปไดB
อย8างเหมาะสม
5.1 สื่อสารและนําเสนอผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรไดตรงกลุมL เป˜าหมายโดยใชขอมูลที่เปnนจริง
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผูบริโภคและบุคคลทั่วไปในสถานการณ/ที่
แตกตLางกันไดอยLางเหมาะสม
5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
5.4 รูเทLาทันและใชสื่อออนไลน/อยLางมีวิจารณญาณ
PLO6 แสดงออกคุณลักษณะของเกษตรกรปราชญเปรื่อง (SMART Farmer Characters) และ
ทํางานร8วมกับผูBอื่นไดB
6.1 แสดงบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่น อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
สถานการณ/ตLางๆ
6.2 ทํางานรLวมกับผูอื่นไดอยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
6.3 สรางและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได
6.4 ทํางานรLวมกับผูอื่นและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได
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ภาคผนวก
1. ขBอกําหนด : คุณสมบัติอาจารยผูBรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหน8ง
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
๑

๑ นางสาวศศิมา วรหาญ
๓-๔๑๙๙-๐๐๕๐x-xxx

อาจารย/

๒ นายสมสุข พวงดี
๓-๖๐๐๑-๐๐๕๖x-xxx

อาจารย/

๓ นางสาวป•ณฑารีย/ แตประยูร
๑-๖๐๐๑-๐๐๐๒x-xxx

อาจารย/

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปWที่สําเร็จการศึกษา

*ผลงานทางวิชาการ

ล8าสุดในรอบ ๕ ปW
วท.ด.(เภสัชศาสตร/)มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, Woraharn S., Lailerd N.,
พ.ศ. ๒๕๕๘
Sivamaruthi B. S.,
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Wangcharoen W.,
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๙
Sirisattha S., Peerajan S.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
and Chaiyasut C.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Evaluation of factors that
มหาวิทยาลัยแมLโจ, พ.ศ. ๒๕๔๖
influence the L-glutamic
acid and γ-aminobutyric
acid production during
Hericium erinaceus
fermentation by lactic
acid bacteria”, Cytajournal of food. 2015;
14)1(: 47–54.
ปร.ด. (สัตวศาสตร/) สาขา Animal Genetic Puangdee S., Duangjinda
and Breeding
M., Boonkum W., Buaban
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, พ.ศ. ๒๕๕๙
S., and Katawatin S.
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
“Effect of milk fat to
สาขาโภชนศาสตร/อาหารสัตว/เคี้ยวเอื้อง
protein ratio on genetic
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๔
variance for milk yield in
วท.บ. (เกษตรศาสตร/) สาขาสัตวศาสตร/
Thai Tropical Holstein
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, พ.ศ. ๒๕๔๐
cattle”, Canadian Journal
of Animal Science. 2016;
96(3): 410-415.
ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช)
Taeprayoon P., Tanya P.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ .ศ.๒๕๕๘
Kang Y. J., Limsrivilai A.,
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
Lee S.-H. and Srinives P.
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
“Genome-wide SSR
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, พ.ศ. ๒๕๕๐
marker development in oil
palm by Illuminar HiSeq
for parental selection”,
Plant Genet. Resour. C.
2015; 1-4.
๑๑๑
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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

๕ นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล

อาจารย/

ปร.ด. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม. (วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ. (วิทยาศาสตร/การประมง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. ๒๕๔๓

หมายเหตุ : :

๑

ประธานหลักสูตร

๒

เลขานุการหลักสูตร

๑๑๒

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.
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.
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2. Alignment between PLOs & Higher Education TQF Level 2
TQF Level 2 / TQF1 Graduates Competencies/Skills/LOs
Competency/skill 1: Moral
(Ethics and Moral)
1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย/สจุ ิต เสียสละ จิตสํานึกตLอสังคมและสิ่งแวดลอม ตระหนักใน
คุณคLาวัฒนธรรมอันดี
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพโดยการ
ประกอบอาชีพอยLางมีธรรมาภิบาล
Competency/skill 2: Knowledge
2.1 มีความรูในศาสตร/ที่เปnนพื้นฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและ
ความเปnนมนุษย/ที่สมบูรณ/ อาทิ สังคมศาสตร/ มนุษย/ศาสตร/ และภาษา เพื่อใหสามารถ
ใชชีวิตในสังคมได
2.2 มีความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการ
บริหารจัดการ เพื่อสรางสรรค/การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
2.3 มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค/ความรูใหมL
Competency/skill 3: Cognitive
3.1 สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใชแกป•ญหา
ในบริบทตLางๆ ได
3.2 สามารถประยุกต/ความรูและประสบการณ/ รวมทั้งบูรณาการความรูดาน
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการ
สําหรับใชในการวิเคราะห/ป•ญหาและสังเคราะห/แนวทางหรือวิธีการ เพื่อปรับปรุงและ
แกไขป•ญหาทั้งในดานวิชาการและการประกอบอาชีพได
Competency/skill 4: Communication
(Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีมนุษยสัมพันธ/ที่ดีทั้งกับผูรLวมงานในองค/กร และผูอื่นโดยตระหนักในคุณคLาของ
ความเปnนมนุษย/ กลุLม ชุมชน และสังคมไดอยLางราบรื่น
4.2 สามารถปฏิบัติงานกลุLมไดอยLางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค/ทั้งในฐานะผูนําหรือ
สมาชิกของกลุLม
4.3 มีความรับผิดชอบตLองานที่ไดรับมอบหมาย และพัฒนาการเรียนรูอยLางตLอเนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
Competency/skill 5: ICT
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology)
5.1 สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร/และสถิติที่เกี่ยวของไดอยLางเหมาะสมในการศึกษา
คนควา วิเคราะห/ และเสนอแนะแนวทางในการแกป•ญหาดานเกษตรปลอดภัย
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู เก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอมูล นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสื่อสารไดอยLางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด ฟ•ง และการเขียน

๑๑๓
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✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ภาคผนวก ๒

ผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูBย8อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
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ตารางภาคผนวก ๒.๑ ผลลัพธ/การเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ/การเรียนรูยLอย (SubPLOs)
PLOs

SubPLOs

PLO1 ประเมินบริบทพื้นที่เกษตร 1.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรสูLการจัดการ
เป˜าหมายโดยคํานึงถึงเกษตร
ปรับปรุง แกป•ญหาพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
ปลอดภัย

1.2 ประยุกต/ความรูการบริหารจัดการความเสีย่ งในพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย
1.3 สํารวจ เก็บ รวบรวมขอมูลเพื่อประเมินบริบทพื้นที่เกษตรเป˜าหมาย โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
1.4 วิเคราะห/ขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจและวางแผนจัดการบริบทพื้นที่เกษตร
เป˜าหมาย

PLO2 วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ/ 2.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ และฐานทรัพยากรในการวาง
ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตร แผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
ปลอดภัย

2.2 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการวางแผนการผลิต
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
2.3 ประยุกต/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการ
เกษตร
2.4 วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมไดและวิเคราะห/
ขอมูลดวยตนเอง
2.5 วางแผนบริหารความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรไดเหมาะสมกับ
สถานการณ//บริบท

PLO3 ผลิต ผลิตภัณฑ/ทาง

3.1 ประยุกต/ความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ ฐานทรัพยากร

การเกษตร โดยคํานึงถึงเกษตร
ปลอดภัยไดตามแผนการผลิต

เศรษฐศาสตร/ การตลาดและการบริหารจัดการในการสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห/ขอมูลที่
ไดจากการวางแผนเพื่อผลิตและแกป•ญหาการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตร
ปลอดภัยทีเ่ ปnนมิตรตLอสังคมและสิง่ แวดลอม
3.2 ประยุกต/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.3 เลือกและใชป•จจัยการผลิตไดอยLางเหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร
3.4 เลือกและใชกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร โดยคํานึงถึงคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัยตามแนวทางของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(Good Agriculture Practices : GAP)
3.5 มีทักษะเกษตร (Farm skills) ในการเลือกใชเครื่องมือไดถูกตองและเหมาะสมกับงาน
ดานการเกษตร และลงมือปฏิบัติงานดานการเกษตรได

PLO4 วางแผนการตลาดและการ 4.1 ประยุกต/ความรูเศรษฐศาสตร/ การตลาด และการบริหารจัดการในการขายและ
ขาย ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร บน แกป•ญหาการขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรดานเกษตรปลอดภัย
๑๑๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

พื้นฐานหลักการเปnนผูประกอบการ 4.2 ใชเทคโนโลยีในการขายและเลือกชLองทางการขายไดอยLางเหมาะสม
สังคม (Social entrepreneur)

4.3 ขายผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรที่เปnนมิตรตLอสังคมและสิ่งแวดลอมอยLางมีธรรมาภิบาล

PLO5 สื่อสารและนําเสนอขอมูล 5.1 สื่อสารและนําเสนอผลิตภัณฑ/ทางการเกษตรไดตรงกลุมL เป˜าหมายโดยใชขอมูลที่เปnนจริง
5.2 สื่อสารกับนักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร ผูบริโภคและบุคคลทั่วไปในสถานการณ/ที่แตกตLาง
วิชาการดานการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ/ทางการเกษตร กับ

กันไดอยLางเหมาะสม

นักวิชาการเกษตร กลุLมเกษตรกร 5.3 สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและวัฒนธรรม
5.4 รูเทLาทันและใชสื่อออนไลน/อยLางมีวิจารณญาณ
ผูบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัย และบุคคลทั่วไปได
อยLางเหมาะสม
PLO6 แสดงออกคุณลักษณะของ 6.1 แสดงบทบาทหนาที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่น อดทนอดกลั้นในการทํางานและใน
เกษตรกรปราชญ/เปรื่อง (SMART สถานการณ/ตLางๆ
Farmer Characters) และทํางาน 6.2 ทํางานรLวมกับผูอื่นไดอยLางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตLางทางสังคมและ
รLวมกับผูอื่นได
วัฒนธรรม
6.3 สรางและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได
6.4 ทํางานรLวมกับผูอื่นและบริหารจัดการเครือขLายความรLวมมือดานเกษตรปลอดภัยได

ตารางภาคผนวก ๒.๒ ความสัมพันธระหว8างผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร กับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
Program Learning Outcome /
4 Graduate Attributes

PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

T-shaped Breadth & Depth – รูแจง รูจริง ทั้งดานกวาง
และดานลึก

✓

✓

✓

✓

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ/ สามารถแขLงขันไดระดับโลก

✓

✓

✓

✓

Socially Contributing – มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชน/ใหสังคม

✓

✓

✓

Entrepreneurially Minded – กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ สรางสรรค/สิ่ง
ใหมLในทางที่ถูกตอง

✓

✓

✓

๑๑๖

✓

✓

PLO
5

PLO
6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทียบระหว8างผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตร
(PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรูBตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒
 ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี)
หรือ
 PLOs กับ มคอ.๑ ในกรณีที่มีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาสาขาวิชา/

๑๑๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ตารางภาคผนวก ๓ ความสัมพันธระหว8าง ผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูต (PLOs) กับ มคอ.
TQF Level 2 / TQF1 Graduates Competencies/Skills/LOs
Competency/skill 1: Moral
(Ethics and Moral)
1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม อาทิ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย/สจุ ิต เสียสละ จิตสํานึกตLอสังคมและสิ่งแวดลอม ตระหนักใน
คุณคLาวัฒนธรรมอันดี
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพโดยการ
ประกอบอาชีพอยLางมีธรรมาภิบาล
Competency/skill 2: Knowledge
2.1 มีความรูในศาสตร/ที่เปnนพื้นฐานทําใหเขาใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดลอมและ
ความเปnนมนุษย/ที่สมบูรณ/ อาทิ สังคมศาสตร/ มนุษย/ศาสตร/ และภาษา เพื่อใหสามารถ
ใชชีวิตในสังคมได
2.2 มีความรูดานวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการ
บริหารจัดการ เพื่อสรางสรรค/การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
2.3 มีความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและองค/ความรูใหมL
Competency/skill 3: Cognitive
3.1 สามารถคนหา รวบรวม และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใชแกป•ญหา
ในบริบทตLางๆ ได
3.2 สามารถประยุกต/ความรูและประสบการณ/ รวมทั้งบูรณาการความรูดาน
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร/ เศรษฐศาสตร/ และการบริหารจัดการ
สําหรับใชในการวิเคราะห/ป•ญหาและสังเคราะห/แนวทางหรือวิธีการ เพื่อปรับปรุงและ
แกไขป•ญหาทั้งในดานวิชาการและการประกอบอาชีพได
Competency/skill 4: Communication
(Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีมนุษยสัมพันธ/ที่ดีทั้งกับผูรLวมงานในองค/กร และผูอื่นโดยตระหนักในคุณคLาของ
ความเปnนมนุษย/ กลุLม ชุมชน และสังคมไดอยLางราบรื่น
4.2 สามารถปฏิบัติงานกลุLมไดอยLางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค/ทั้งในฐานะผูนําหรือ
สมาชิกของกลุLม
4.3 มีความรับผิดชอบตLองานที่ไดรับมอบหมาย และพัฒนาการเรียนรูอยLางตLอเนื่องเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
Competency/skill 5: ICT
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology)
5.1 สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร/และสถิติที่เกี่ยวของไดอยLางเหมาะสมในการศึกษา
คนควา วิเคราะห/ และเสนอแนะแนวทางในการแกป•ญหาดานเกษตรปลอดภัย
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู เก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอมูล นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
5.3 สามารถสื่อสารไดอยLางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด ฟ•ง และการเขียน
Competency/skill 6: Psychomotor
6.1 มีความสามารถในการสรางสรรค/งานเกษตรปลอดภัย
6.2 มีทักษะการเปnนผูประกอบการดานเกษตรปลอดภัย

๑๑๘

PLO1

PLO2

PLO3

✓

✓

PLO4

PLO5

PLO6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตรสู8รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(แสดงดวยสัญญลักษณ/ I, R, P, M)

๑๑๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธการเรียนรูBระดับหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum Mapping)
ลําดับที่
1

รหัสวิชา

จํานวน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

รายวิชา ชั้นปWที่ 1 (เทอม 1)

มมศท๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย/

2(1-2-3)

I/P

I/P

3(2-2-5)

I/P

I/P

-

I/P

I/P

-

I/P

I/P

3(2-2-5)

I/P

I/P

MUGE 101 General Education for Human Development
2

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/
MUGE 102 Social Studies for Human Development

3

มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/
MUGE 103 Arts and Science for Human Development

4

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH100

5

6

ศศภอ
๑๐๒-๑๐๔
LAEN102104
วทชว๑๒๔

Art of Using Thai Language for
Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔)
English (Level 2-4)
ชีววิทยาทั่วไป ๑

2(2-0-4)

I

I

I

SCBI124

General Biology I

7

วทชว๑๐๒

1(0-3-1)

I/P

I/P

I/P

8

SCBI102
วทคม๑๐๓
SCCH103

ปฏิบัติการหลักชีววิทยาทั่วไป ๑
Biology Laboratory I
เคมีทั่วไป
General Chemistry

3(3-0-3)

I

I

I

วทคณ๑๑๗ คณิตศาสตร/
SCMA117 Mathematics

3(3-0-6)

I

I

นวกษ๑๓๑

2(1-3-3)

I/P

I/P

9

10

NWSF131

คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
Computer and Information Technology for
Agriculture

19

๑๒๐

I
I/P

I/P

I/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ลําดับที่
1

รหัสวิชา

จํานวน PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

รายวิชา ชั้นปWที่ 1 (เทอม 2)

มมศท๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย/

-

I/P

I/P

-

I/P

I/P

2(1-2-3)

I/P

I/P

3(2-2-5)

I/P

I/P

3(2-2-5)

I/P

I/P

2(1-2-3)

I/P

I/P

I/P

I/P

MUGE 101 General Education for Human Development
2

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย/
MUGE 102 Social Studies for Human Development

3

มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย/
MUGE 103 Arts and Science for Human Development

4

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH110

5

6

Art of Using Thai Language for
Communication
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ๒-๔)

ศศภอ
๑๐๔-๑๐๖
LAEN 104- English (Level 2-4)
106
วกศทxxx สุขภาพและนันทนาการ
SPGExxx

7

วทคม ๑๐๗ ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

๑(๐-๓-๑)

SCCH 107

General Chemistry Laboratory

นวกษ๑๑๑

ศาสตร/พระราชากับวิถีชีวิต

NWSF111

King Bhumibol's Science and Ways of Life

นวกษ๑๒๑

สุขภาพหนึ่งเดียวเบื้องตน

NWSF121

Introduction to One Health

นวกษ๑๔๑

เกษตรปริทัศน/สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง

10

NWSF141

Overview in Agriculture for SMART Farmer

11

นวกษ๑๔๒

ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร

NWSF142

Natural Resource and Agroecology

8

9

P

2(1-3-3)

P

I/P

I/P

I/P

2(1-3-3)

I

I

I

I/P

I/P

3(2-3-5)

I/P

I/P

I/P

I/P

I/P

2(1-3-3)

I/P

I/P

I/P

20

๑๒๑

P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

จํานวน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

ลําดับที่

รหัสวิชา

1

นวกษ๒๐๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง

NWSF201

Experiential English

นวกษ๒๓๑

เคมีวิเคราะห/และชีวเคมีเพื่อการเกษตร

NWSF231

Analytical Chemistry and Biochemistry for
Agriculture

นวกษ๒๓๒

หมอดิน

NWSF232

Soil Doctor

นวกษ๒๓๓

วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/

NWSF233

Animal Production Sciences

นวกษ๒๓๔

วิทยาศาสตร/การผลิตพืช

NWSF234

Crop Production Sciences

นวกษ๒๓๕

จุลชีววิทยาประยุกต/เพื่อการเกษตร

NWSF235

Applied Microbiology for Agriculture

นวกษ๒๔๑

ความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตร

NWSF241

Agrobiodiversity

2

3

4

5

6

7

รายวิชา ชั้นปWที่ 2 (เทอม 1)

2(1-3-3)

3(2-3-5)

R/P

R/P

3(2-3-5)

R/P

R/P

3(2-3-5)

P

R/P

3(2-3-5)

R

R/P

3(2-3-5)

I/R

I/R

R/P

3(2-3-5)

R/P

R/P

R/P

20

๑๒๒

R/P

R/P

P

R/P

R/P

P

R/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

จํานวน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

ลําดับที่

รหัสวิชา

1

นวกษ๒๐๑

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง

NWSF201

Experiential English

นวกษ๒๓๖

พันธุศาสตร/ที่เปnนประโยชน/สาํ หรับการเกษตร

NWSF236

Beneficial Genetics for Agriculture

นวกษ๒๓๗

สถิติพื้นฐาน

NWSF237

Basic Statistics

นวกษ๒๔๒

ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตรปราชญ/เปรื่อง

NWSF242

Neo Animal Farm for SMART Farmer

นวกษ๒๔๓

ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน

NWSF243

Integrated Crop Production in Farming
System

นวกษ๒๔๔

ภูมิป•ญญาสรางสรรค/บนวิถีการเกษตร

NWSF244

Creative Wisdom for Agriculture Ways

นวกษ๒๔๕

ระบบการเกษตรยั่งยืน

NWSF245

Sustainable Agricultural Systems

2

3

4

5

6

7

8

นวกษ๒๕๑
NWSF251

รายวิชา ชั้นปWที่ 2 (เทอม 2)

-

3(2-3-5)

R/P

R/P

R/P

2(1-3-3)

I/P

I/P

I/P

3(2-3-5)

R/P

R/P

R/P

2(1-3-3)

๑๒๓

R/P

R/P

2(1-3-3)

R/P

R/P

R/P

4(3-3-7)

R

R/P

I/P

18

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

2(1-3-3)

การตลาดเพื่อการประกอบการและการจัดการฟาร/ม
สําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง
Entrepreneurial Marketing and Farm
Management for SMART Farmer

R/P

P

R/P

R/P

I/P

I/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

รหัสวิชา
นวกษ๓๐๑

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง

NWSF301

English for SMART Farmer

นวกษ๓๓๑

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร I

NWSF331
นวกษ๓๓๒

Agricultural Products Processing and
Development I
การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร

NWSF332

Experimental Designs for Agriculture

นวกษ๓๓๓

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรปราชญ/เปรื่อง

NWSF333

Technology for Smart Agriculture

นวกษ๓๓๔

อาหารเพื่อสุขภาพ

NWSF334

Funtional Food

นวกษ๓๕๑

นวกษ๓๗๑

การจัดการธุรกิจฟาร/มยั่งยืนสําหรับเกษตรกร
ปราชญ/เปรื่อง
Sustainable Farm Business Management for
SMART Farmer
การ ฝ“กงานฟาร/ม

NWSF371

Farm Practicum

นวนวxxx

รายวิชาเลือกเสรี

NWSF351
7

8

จํานวน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

รายวิชา ชั้นปWที่ 3 (เทอม 1)

2(1-3-3)

2(1-3-3)

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

3(2-3-5)

R/P

R/P

3(2-3-5)

R/P

R/P

R/P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

2(1-3-3)

4(3-3-7)

R

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

4(0-12-4)

P

P

P

P

P

P

R

R

R

R/P

2(1-3-3)

NWNWxxx Selective Subject
22

๑๒๔

R/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

จํานวน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
หน8วยกิต

ลําดับที่

รหัสวิชา

1

นวกษ๓๐๑

ภาษาอังกฤษเพื่อเกษตรกรปราชญ/เปรื่อง

NWSF301

English for Smart Farmer

นวกษ๓๓๕

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/เกษตร II

2(1-3-3)

R/P

R/P

Agricultural Products Processing and
Development II
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เพื่อ
การเกษตรยั่งยืน
Standard and Product Quality Control for
Agriculture

3(2-3-5)

R/P

R/P

นวกษ๓๓๗

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตรยั่งยืน

3(2-3-5)

R/P

R/P

R/P

NWSF337

Environmental Management for Sustainable
Agriculture

นวกษ๓๕๒

เกษตรกรปราชญ/เปรื่องสูLการเปnนผูประกอบการ

3(2-3-5)

R

R

R/P

NWSF352

Smart Farmer as Entrepreneur

นวกษ๓๕๓

เครือขLายและการจัดชุมชน

R/P

R/P

NWSF353

Network and Community Organizing

นวกษ๓๖๑

สัมมนา ๑

P

P

NWSF361

Seminar I

นวนวxxx

รายวิชาเลือกเสรี 2

R

R

2

NWSF335
3

นวกษ๓๓๖
NWSF336

4

5

6

7

8

NWNWxxx

รายวิชา ชั้นปWที่ 3 (เทอม 2)

-

2(1-3-3)

1(0-3-1)

2(1-3-3)

16

๑๒๕

P

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

R/P

M

P

P

R

R/P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ลําดับที่

รหัสวิชา

รายวิชา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

ช8วงชันปWที่ 4 (เทอม 1)
1

2

3

นวกษ๔๐๑

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

NWSF401

Academic English

นวกษ๔๘๑

ปริญญานิพนธ/

NWSF481

Senior Project

นวนว๕๐๑

รายวิชาเลือกเสรี 3 (การศึกษาคนควาอิสระ)

2(1-3-3)

R/P

R/P

6(0-18-6)

M

M

2(1-3-3)

R/P

R/P

M

M

M

R

P

M

NWNW501 Selected topic
10
ลําดับที่

รหัสวิชา

รายวิชา

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

ช8วงชันปWที่ 4 (เทอม 2)
1

2

นวกษ๔๐๒

ภาษาอังกฤษชํานาญการ

NWSF402

Proficiency English

นวกษ๔๖๑

สมาร/ท ฟาร/มเมอร/ แฟร/

NWSF461

SMART Farmer Fair

2(1-3-3)

2(0-6-6)

M

4
รวมหนLวยกิตทั้งหมด

129

I = PLO is Introduced and Assessed

R = PLO is Reinforced and Assessed

P = PLO is Practiced and Assessed

M = Level of Mastery is Assessed

๑๒๖

M

M

R/P

R/P

R/P

M

P

P

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๕
รายละเอียดอาจารยผูBรบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ

๑๒๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารยผูBรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ

ก. อาจารยผูBรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
๑. อาจารย ดร. ศศิมา วรหาญ
๑.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิมา วรหาญ
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑.๒ ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปWที่สําเร็จการศึกษา
วท.ด.(เภสัชศาสตร/)
เภสัชศาสตร/
มหาวิทยาลัยเชียงใหมL
๒๕๕๘
วท.ม (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแมLโจ
๒๕๔๙
วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยแมLโจ
๒๕๔๖
๑.๓ ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) จุลินทรีย/โพรไบโอติกและผลิตภัณฑ/เพื่อสุขภาพคนและสัตว/
๒) ผลิตภัณฑ/อาหารหมัก
๑.๔ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ไมLเกิน ๕ ปoยอนหลัง) 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 γaminobutyric 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
๑๒๘

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกป ๒๔๔
ที่

๒ นวกป ๒๕๑
๓
๔
๕
๖
๗

นวกป ๓๕๑
นวกป ๒๔๓
นวสธ ๒๐๔
นวสธ ๓๐๖
นวคร ๓๐๓

ชื่อรายวิชา
จํานวนหนLวยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิทยาศาสตร/เพื่อการประกอบการธุรกิจ
๔(๒-๖-๖)
เกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการ
๔(๒-๖-๖)
ประกอบการธุรกิจเกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
๔(๒-๖-๖)
การจัดการสิ่งแวดลอมและภูมินิเวศ
๓(๒-๓-๕)
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
๑(๐-๓-๑)
อนามัยสิ่งแวดลอม
๓(๓-๐-๖)
ความปลอดภัยของอาหารและการ
๓(๒-๒-๕)
สุขาภิบาลอาหาร

๑.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดBวย
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
นวกษ ๒๓๕
นวกษ ๓๓๑
นวกษ ๓๓๕
นวกษ ๓๓๖

ชื่อรายวิชา
จํานวนหน8วยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)
จุลชีววิทยาประยุกต/เพื่อการเกษตร
๓(๒-๓-๕)
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/การเกษตร ๑
๒(๑-๓-๓)
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ/การเกษตร ๒
๒(๑-๓-๓)
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/
๓(๒-๓-๕)
เพื่อการเกษตรยั่งยืน

๑.๖ อื่น ๆ ..........................................................................

๑๒๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๒. อาจารย ดร. สมสุข พวงดี
๒.๑ ชื่อ-นามสกุล นายสมสุข พวงดี
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒. ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปWที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (สัตวศาสตร/)
Animal Genetic and
มหาวิทยาลัยขอนแกLน
พ.ศ. ๒๕๕๙
Breeding
วท.ม. (เกษตรศาสตร/)
โภชนศาสตร/อาหารสัตว/เคี้ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหมL
พ.ศ. ๒๕๔๔
เอื้อง
วท.บ. (เกษตรศาสตร/)
สัตวศาสตร/
มหาวทิยาลัยเชียงใหมL
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๓. ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) อาหารและการใหอาหารสําหรับสัตว/เคี้ยวเอื้อง
๒) การประเมินพันธุกรรมและการวางแผนการปรับปรุงพันธุ/สัตว/
๓) สถิติเพื่อการวางแผนงานวิจัย
๒.๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ไมLเกิน ๕ ปoยอนหลัง) 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) สมสุ ข พวงดี และ มนต/ ชั ย ดวงจิน ดา. 2559. แนวทางการปรั บ ปรุงพั น ธุ/โคนมเพื่ อผลิ ต น้ํ า นมสุ ขภาพ
“functional milk”. แกLนเกษตร 44 (1): 179-190.
๔) สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุม. 2556. การปรับปรุงพันธุ/เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชอาหารดวย residual feed intake ในโค. แกLนเกษตร 41: 79-90.
๑๓๐

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๕) วัน ทนา เจริ ญ โอสถ, ภาคภู มิ เสาวภาค, สมสุ ข พวงดี , มนต/ ชั ย ดวงจิ น ดา และ วุ ฒิ ไกร บุ ญ คุ ม. 2556.
อิทธิพลทางพั นธุกรรมที่ แตกตL างกั น ของวัน ทองวLางในแตLล ะภู มิภ าคในประเทศไทย ของโคนมลู กผสมไทย
โฮลสไตน/. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 323-326.
๖) นวรั ตน/ แสงลุ น , ภาคภู มิ เสาวภาค, สมสุ ข พวงดี , มนต/ ชั ย ดวงจิ น ดา และ วุ ฒิ ไกร บุ ญ คุ ม. 2556. การ
ประมาณคLาพารามิเตอร/ทางพันธุกรรมและแนวโนมทางพันธุกรรม ของลักษณะลูกตายแรกคลอด มัมมี่ และลูก
เกิดมีชีวิตในสุกร. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 191-194.
๗) กนกกาญจน/ รีบเรLงรัมย/, ภาคภูมิ เสาวภาค, สมสุข พวงดี, มนต/ชัย ดวงจินดา, วุฒิไกร บุญคุม และ สายัณห/
บัวบาน. 2556. อิทธิพลทางพันธุกรรมของความเครียดเนื่องจากความรอนตLอปริมาณโปรตีนน้ํานมของโคนม
ลูกผสมไทยโฮลสไตน/. ว. วิทยาศาสตร/การเกษตร 44 : 1 (พิเศษ) : 179-182.
๒.๕ ภาระงานสอน
๒.๕.๑ ภาระงานสอนในปwจจุบัน
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกป ๒๔๔
ที่

๒ นวกป ๒๕๑
๓ นวกป ๓๕๑

ชื่อรายวิชา
จํานวนหนLวยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิทยาศาสตร/เพื่อการประกอบการธุรกิจ
๔(๒-๖-๖)
เกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการ
๔(๒-๖-๖)
ประกอบการธุรกิจเกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
๔(๒-๖-๖)

๒.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดBวย

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกษ๒๓๓
๒ นวกษ๒๓๖
๓ นวกษ๒๔๒
ที่

ชื่อรายวิชา
จํานวนหน8วยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)
วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/
๓(๒-๓-๕)
พันธุศาสตร/ทเี่ ปnนประโยชน/สําหรับการเกษตร
๓(๒-๓-๕)
ฟาร/มสัตว/แนวใหมLสําหรับเกษตร
๓(๒-๓-๕)
ปราชญ/เปรื่อง

๒.๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๑๓๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๓. อาจารย ดร.ปwณฑารีย แตBประยูร
๓.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวป•ณฑารีย/ แตประยูร
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒ ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปWที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ/พืช)
การปรับปรุงพันธุ/พืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
พ.ศ. ๒๕๕๘
วิทยาเขตกําแพงแสน
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
พ.ศ. ๒๕๕o
ทางการเกษตร) (เกียรตินิยม
การเกษตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
อันดับ ๑)
๓.๓ ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) การออกแบบและใชเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) ในการปรับปรุงพันธุ/พืช
๒) การปรับปรุงพันธุ/พืชพลังงาน (ปาล/มน้ํามัน)
๓.๔ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ไมLเกิน ๕ ปoยอนหลัง) 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
๑๓๒

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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 และพีระศักดิ์ ศรี
นิเวศน/. การเปรียบเทียบผลผลิตและองค/ประกอบของผลผลิตปาล/มน้ํามันลูกผสมเทเนอรากับพันธุ/ทาง
การคา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ 26
ปo ประจําปo 2559”. 26-29 พฤษภาคม .2559โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.สงขลา.หาดใหญL จ. หนา -3239
๖. กัลยา พงค/รัตน/, พัชรินทร/ ตัญญะ, ปwณฑารีย แตBประยูร, อเนก ลิ่มศรีวิไล และพีระศักดิ์ ศรี
นิเวศน/. แพทโคเอฟฟ}เชี่ยนท/ของลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล/มน้ํามันในประชากรดูรา x
ดูรา. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ “บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ครั้งที่ ปo 26
ประจำปo 2559”. 26-29 พฤษภาคม .2559โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.สงขลา.หาดใหญL จ. หนา 44-40
๓.๕ ภาระงานสอน
๓.๕.๑ ภาระงานสอนในปwจจุบัน
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกป ๒๔๔
ที่

๒ นวกป ๒๕๑
๓ นวกป ๓๕๑

ชื่อรายวิชา
จํานวนหนLวยกิต
(ภาษาไทย)
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
วิทยาศาสตร/เพื่อการประกอบการธุรกิจ
๔(๒-๖-๖)
เกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการ
๔(๒-๖-๖)
ประกอบการธุรกิจเกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
๔(๒-๖-๖)

๓.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดBวย

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกษ ๒๓๔
๒ นวกษ ๒๔๓
๓ นวกษ ๒๓๒
ที่

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตร/การผลิตพืช
ระบบการทําฟาร/มผลิตพืชผสมผสาน
หมอดิน

๓.๖ อื่น ๆ ..........................................................................

๑๓๓

จํานวนหน8วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๔. อาจารย ดร.ปgยะเทพ อาวะกุล
๔.๑ ชื่อ-นามสกุล นายป}ยะเทพ อาวะกุล
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปWที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด. (เกษตรศาสตร/)
วิทยาศาสตร/การประมง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๙
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง) วิทยาศาสตร/การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
พ.ศ. ๒๕๕๓
วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยม
ประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
พ.ศ. ๒๕๔๙
อันดับที่ ๒
๔.๓ ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
๑) ชีววิทยาสัตว/น้ําและพลวัตประชากรสัตว/น้ํา
๒) นิเวศวิทยาแหลLงน้ําจืด
๓) การวางแผนการทดลองทางดานการเกษตร และการใชโปรแกรมภาษา R
๔.๔ ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ไมLเกิน ๕ ปoยอนหลัง) 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): 143153.
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
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑๓๔

จํานวนหน8วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑ นวกป ๒๔๔
๒ นวกป ๒๕๑
๓ นวกป ๓๕๑

วิทยาศาสตร/เพื่อการประกอบการธุรกิจ
เกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการ
ประกอบการธุรกิจเกษตร
วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

๔(๒-๖-๖)
๔(๒-๖-๖)
๔(๒-๖-๖)

๔.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดBวย

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกษ ๑๓๑
ที่

๒ นวกษ ๓๓๒
๓ นวนว ๕๐๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร
การวางแผนการทดลองเพื่อการเกษตร
การศึกษาคนควาอิสระ

จํานวนหน8วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)
๒(๑-๓-๓)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)

๔.๖ อื่น ๆ –
๕. อาจารย ดร.จุฑารัตน แสงกุล
๕.๑ ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน/ แสงกุล
ยศ. / ตําแหนLงทางวิชาการ สังกัด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทํางาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค/ มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๒. ประวัติการศึกษา (สาขาวิชา สถาบัน และปoที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิเรียงตามลําดับเอก / โท /ตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบัน
ปWที่สําเร็จการศึกษา
ปร.ด.(วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม) วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๖
วท.ม.(วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม) วิทยาศาสตร/สิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๔๖
วท.บ.(วิทยาศาสตร/การประมง) วิทยาศาสตร/การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
พ.ศ. ๒๕๔๓
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๕.๓. ความชํานาญ / ความเชี่ยวชาญ
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 ไมLเกิน ๕)ปoยอนหลัง เปnนไปตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรฯ ปo
๒๕๕๘(
๑๓๕

 ตรี

ระดับปริญญา

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

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
รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวปก ๑๔๔
ที่

๒ นวกป ๑๔๕
๓ นวสธ ๓๐๖

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถี
ชีวิตชุมชน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ประกอบการ
อนามัยสิ่งแวดลอม

จํานวนหนLวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๕.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม8 / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบดBวย

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
๑ นวกษ๒๓๓
๒ นวกษ๑๔๒
ที่

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตร/การผลิตสัตว/
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศเกษตร

๕.๖. อื่น ๆ ..........................................................................

๑๓๖

จํานวนหน8วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดBวยตนเอง)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ข. รายชื่ออาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

๑.

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน/

๒

ดร.สมพงษ/ จันแกว

๓

ดร.ปรเมษฐ/ ชุLมยิ้ม

๔

ดร.ภัทรารัตน/ เทียมเกLา

๕

ผศ.ดร.พัชรินทร/ ตัญญะ

คุณวุฒิ
Ph.D. (Agronomy)
University of Illinois, USA, ๒๕๒๓
วท.ม. พันธุศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๗
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๔
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๗
วท.ม. พืชไรLนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐
ปรเทคโนโลยีชีวภาพ .ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
William Rice University, USA, ๒๕๕๖
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙
ปรเทคโนโลยีชีวภาพ .ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
๒๕๕๗
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๘
วท.บ. เกษตรศาสตร/ (เกียรตินยิ มอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๑

๑๓๗

สังกัด
คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกLน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหLงชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๖

ดร.เอนก ลิม่ ศรีวไิ ล

๗

นายรณกร มงคลวุฒิชาติ

๘

รศ.ดร.เอมอร อังศุรตั น/

๙

นายธนากร จันหมะกสิต

๑๐

ดร.กุหลาบ เหลLาสาธิต

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ/พืช)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘
ปริญญาวิทยาศาสตร/มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาพืชไรL)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๒
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๑๕
วท.ม.การจัดการโซLอุปทานแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย/
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ph.D. (Agricultural Economics)
Tokyo University of Agriculture, ๒๕๔๒
วท.ม. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๗
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๒๒
วท.ม. ความปลอดภัยของอาหาร (ผลผลิตปศุ
สัตว/)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓
วท.บ. เกษตรศาสตร/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๔๙
ปรการปรับปรุงพันธุ/พืช .ด.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๘
วท.ม. เกษตรศาสตร/ (พืชไรL)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๓
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ๒๕๕๐

๑๓๘

ประธานหางหุนสLวนจํากัดโกลเดน
เทอเนอรLา

เจาของกิจการกฤตอินคา

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๑

ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด

๑๒

นายชัยสิทธิ์ นพเสถียร

๑๓

ดร.ยิ่งลักษณ/ เขมโชติกูร

๑๔

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน/วัฒน

๑๕

นางสาวจามรี เครือหงษ/

PhD (Bioscience in Food science)
University of Strathclyde, Scotland, UK
๒๕๕๘
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,
๒๕๔๓
วท.บ. (วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร)
ม. เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร/
บางพระ, ๒๕๓๖
ร.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑
บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๖
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่จบการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗
บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoทจี่ บการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหมL, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
Ph.D. (Fisheries Management) Edith
Cowan University, ปoที่จบการศึกษาพ.ศ.
๒๕๕๒
วท.ม. (วิทยาศาสตร/การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๐
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, ปoที่จบ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗
วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่
จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแกLน, ปoที่
จบการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓๙

สาขาวิชาวิทยาศาสตร/ และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค/

หนLวยงานอิสระ

มหาวิทยาลัยขอนแกLน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖

นางสาวสุรภี ประชุมพล

๑๗

นายกิตติชัย ไชยสีดา

๑๘

ดร.พันธ/ณภัทร/ เศวตภาณุวงศ

๑๙

ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

วท.บ. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
วท.ม. (การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ปoที่จบการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
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
วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๕
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๖
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ˜าสื่อสาร
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๔๐
Ph.D. (Computer Science)
University of Southampton, UK
พ.ศ.๒๕๕๗
วท.ม. Computer Science
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๙
วท.บ. Computer Science
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๑

๑๔๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค/

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ/
๒๕๕๙ - ป•จจุบัน

วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๖
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ.๒๕๕๒
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๖
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ .ศ.๒๕๕๘
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๕๘
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕) พ .ศ.๒๕๕๙
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ .ศ.๒๕๖๐
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๗) พ .ศ.๒๕๖๐
ขBอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว8าดBวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขBอบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวขBองทางดBานการศึกษา
ขBอบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวกับการศึกษาของส8วนงาน

๑๔๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๔๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๕๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๕

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๖

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๗

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๘

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๖๙

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๗๐

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๗
คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
หรือผูBรับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส8วนงาน

๑๗๑

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๗๒

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๗๓

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

๑๗๔

ระดับปริญญา

 ตรี

โท

เอก

คณะวิทยาลัย/ โครงการจัดตังวิทยาเขตนครสวรรค์

มคอ.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือ
) ง ภาควิชา -

ภาคผนวก ๘
เอกสารเกี่ยวกับความร8วมมือ
กับหน8วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU)
(ไมLม)ี

๑๗๕

