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ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ/ภาควิชา
คณะเกษตรและชีวภาพ
หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อยํอ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
: Bachelor of Science Program in Agricultural Science and
Entrepreneurship

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
: Bachelor of Science Program in Agricultural Science and
Entrepreneurship
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ)
: B.Sc. (Agricultural Science and Entrepreneurship)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ๎าไมํมีไมํต๎องระบุ)
4. จานวนหนํวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมํน๎อยกวํา 129 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช๎
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข๎าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.4 ความรํวมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให๎ปริญญาแกํผู๎สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2554
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559 เป็นต๎นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่พิเศษ 2/2559 วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่
1/2559 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
7. ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังสาเร็จการศึกษา
ผู๎สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในลักษณะการประกอบอาชีพอิสระหรือการเข๎าทางานในองค์กร
ทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้
(1) ผู๎ประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ (Smart Farmer, Smart Officer)
(2) นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักวิชาการประจาฟาร์มพืชและปศุสัตว์
(3) นักออกแบบจัดสวน
(4) นักขยายพันธุ์พืช
(5) นักธุรกิจ นักค๎าสํงพืชผัก ไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชไรํ ไม๎ผล และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(6) เจ๎าหน๎าที่บริหารงานด๎านพืชหรือด๎านเกษตร หรือสัตวบาล
(7) นักวิจัยด๎านการเกษตร
(8) นักสํงเสริมการเกษตร
(9) พนักงานขายผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(10) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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9. ชื่อ ตาแหนํง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

ตาแหนํงทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายโกเมนทร์ บุญเจือ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นางสุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์

นายศิรส ทองเชื้อ

นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่จบ

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล๎อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2542

วท.บ.

ประมง
เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ

2535

วท.ม.

สํงเสริมและนิเทศศาสตร์
เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

วท.บ.

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2526

Ph.D.

Animal breeding and
Genetics, Livestock
Production System

University of Goettingen

2557

วท.ม

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

2548

วท.บ
Ph.D.

เกษตรศาสตร์
Agricultural Economics

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
University of New England

2544
2558

ศศ.ม.

ธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

วท.บ

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

วท.ม.

พันธุวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

วท.บ.

ชีวเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห๎องเรียนทฤษฏีและห๎องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต๎องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่
12
จะประกอบด๎วย 2 เรื่องหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการเกษตร คือ 1 ) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา
มุํงสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
การพัฒนาสินค๎าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) การเพิ่มขีดความสามารถและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ( SMEs) การสํงเสริมผู๎ประกอบการให๎เข๎มแข็งสูํเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับ
โครงสร๎างภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ 2) การพัฒนาการเกษตรสูํความเป็นเลิศด๎านอาหาร โดยให๎ความสาคัญ
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กับการปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร และเรํงพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อยํางจริงจัง เป็นต๎น
ที่สาคัญกวํานั้น คือ ประเทศไทยกาลังพัฒนาทรัพยากรในการปรับปรุงชนบท ( Rural Transformation) หมูํบ๎าน
ชาวนา โดยใช๎ฐานทรัพยากรทางด๎านทุนมนุษย์และธรรมชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้าระหวํางชนบทและเมือง เพิ่ม
ความอยูํกินดีของประชาชาชน โดยใช๎การแขํงขันระดับโลก (Global Competitiveness)
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสาคัญทางเกษตรและอาหาร สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กาลังจะ
กลายเป็นประชาคมที่มีผู๎บริโภคกวํา 500 ล๎านคน ประเทศไทยมีโอกาสอยํางที่ไมํเคยมีมากํอนที่ต๎องพยายามเพิ่ม
หรือเสริมการติดตํอกับนานาประเทศในอาเซียน ซึ่งจะมีผู๎บริโภคเพิ่มขึ้นอีกมากกวํา 2,500 ล๎านคน ที่จะกลายมา
เป็นลูกค๎าบริโภคอาหารของประเทศไทย
ยิ่งไปกวํานั้นสถาบันคลังสมองแหํงชาติได๎ให๎ทัศนะเกี่ยวกับการเกษตรในอนาคตวํา อาชีพเกษตรกรรมจะ
กลายมาเป็นอาชีพยอดนิยมของคนรุํนใหมํ เนื่องจากการสํงเสริมให๎นักเรียนรุํนใหมํเรียนสาขาเกษตรของรัฐให๎
นักเรียนรู๎ระบบการเกษตรที่แท๎จริง การสร๎างความมั่นคงในรายได๎และมูลคําของสินค๎าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งใน
สายตาของตลาดนักลงทุนนั้น สินค๎าเกษตรจะกลายมาเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีความมั่นคงเชํนเดียวกับทอง
และน้ามัน และให๎นิยามของอาชีพเกษตรกรใหมํเป็น “ผู๎ประกอบการเกษตรกรรม ” และเปลี่ยนรูปแบบอาชีพการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม มาเป็นการบริหารจัดการฟาร์ม โดยมีแหลํงเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและได๎รับการสํงเสริม
ความรู๎ทางการเกษตร ข๎อมูลสารสนเทศและภูมิปัญญาจากภาครัฐ ผํานงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ในขณะที่
เกษตรกรสํวนหนึ่งจะเปลี่ยนตัวเองเป็นภาคบริการหรือรับจ๎างทาการเกษตร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยกาลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัยอยํางสมบูรณ์ กระทบคําใช๎จํายด๎านสาธารณสุขที่จะต๎องมีเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํความเหลื่อมล้าด๎านรายได๎ระหวํางคนรวยและคนจนมีมากถึง 34.9 เทํา
ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.80 ของรายได๎ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจน
ที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุมาจากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุลกัน การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมยังไมํทั่วถึง จึงจาเป็นที่จะต๎องมีแนวทางในการแก๎ปัญหาทั้งด๎าน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม รวมไปถึงปัญหาการค๎ายา ความขัดแย๎งทางการเมือง การสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความท๎าทายจากภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น ยิ่งไปกวํานั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคการเกษตรของไทย ที่แรงงานภาคเกษตรที่มีอยูํเริ่มเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงงาน

ภาค

การเกษตรวัยหนุํมสาวที่ได๎รับการศึกษาเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม ทาให๎ต๎องนาเข๎าแรงงานตํางด๎าวเพื่อลด
ต๎นทุนการผลิต จึงทาให๎ประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งในชํวง 10 ปี ที่ผํานมา
ปริมาณความต๎องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่ปริมาณความต๎องการแรงงานนอก
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ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

และในขณะที่ปริมาณแรงงานต๎องการการทางานนอกภาคเกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น แตํปริมาณแรงงานต๎องการการทางานในภาคเกษตรกรรมลดลง นั่นแสดงวํา ในชํวงหลายปีที่ผํานมา
ประเทศไทยเกิดภาวะปริมาณแรงงานสํวนเกิน (Excess Supply of Labor) นอกภาคเกษตรกรรม และภาวะการ
ขาดแคลนแรงงาน (Labor Shortage) ในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มากกวํา 90% ทางานอยูํนอกภาคเกษตรกรรม และมีแนวโน๎มในการย๎ายถิ่นออกจากนอกภาคเกษตรกรรมลดลง
แสดงให๎เห็นวําเกิดความอิ่มตัวในการจ๎างงานนอกภาคเกษตรกรรม

อยํางไรก็ตามกลุํมแรงงานวุฒิต่ากวําระดับ

ปริญญาตรียังคงกระจุกตัวอยูํ ในภาคเกษตรกรรม
12. ผลกระทบจากข๎อ 11 ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากสาขาวิชาฯ มีจุดแข็งด๎านความหลากหลายทางวิชาการของคณาจารย์ จึงพัฒนาหลักสูตร
รํวมกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกเชิงรุก ใช๎ศักยภาพของคณาจารย์ด๎านการเรียนการสอน ที่
เน๎นความรู๎ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์เกษตร ควบคูํกับความสามารถในการเป็นผู๎ประกอบการ สร๎างรายได๎
ระหวํางเรียน และบูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย เพื่อแก๎ไขปัญหาของชุมชน เชื่อมโยงในรูปแบบเครือขําย
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและเผยแพรํงานวิชาการในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสูํ
มาตรฐานสากลแล๎ว ยังมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บริการวิชาการที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของสังคมและสํงเสริมการพัฒนาท๎องถิ่น ให๎สอดคล๎องกับแนวพระราชดาริ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุํงเน๎น
สนองตามแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ และนาภูมิปัญญาสูํสากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุํมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 หมวดวิชาแกน
APST3102
สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Statistics for Sciences Research
BIOL1101
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
BIOL2401
พันธุศาสตร์

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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CHEM1101
CHEM2205
CHEM2505
MATH1102
PHYS1301

Genetics
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry
ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Introduction to Physics

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

13.2 กลุํมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให๎ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต๎องมาเรียน
ไมํมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องประสานงานกับอาจารย์ผู๎แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข๎อง ด๎านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
หมวดที่ 2
ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิจัยและประกอบการธุรกิจเกษตรอยํางชาญฉลาด เฉียบขาดด๎วยวิชาการและบริการชุมชนด๎วยใจ
1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถทางการเกษตรและการประกอบการเพื่อประยุกต์ใช๎ใน
การทางานได๎อยํางเหมาะสม แก๎ไขปัญหาด๎านการจัดการในองค์กรธุรกิจและองค์การภาครัฐได๎เป็นอยํางดี รวมทั้ง
สามารถศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น
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(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเปูาหมาย หลักการในการดาเนินชีวิต มีพลังความมุํงมั่นพัฒนาตนเพื่อสํวนรวม
ชุมชนและท๎องถิ่น
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนอยํางตํอเนื่อง ทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู๎และการดาเนินชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะชีวิต คิดอยํางมีเหตุผล ใช๎ปัญญาในการแก๎ปัญหาการเผชิญสถานการณ์
และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
(6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข๎าใจและสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบํงชี้

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
ประกอบการให๎ได๎มาตรฐานไมํต่ากวํา
เกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
1. ตระหนักและดารงความทันสมัย
ของหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลง

1. กลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวดิ่งและ 1.รายวิชาตํางๆ มีการสอนทั้งทฤษฎี
แนวราบ ด๎วยการพัฒนาหลักสูตรเดิมให๎ และปฏิบัติ เชื่อมโยงกับการฝึก

ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีการ

ทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

ประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์เกษตรและ

ทั้งด๎าน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบํงชี้

สนับสนุนให๎อาจารย์ และนักศึกษา
พัฒนาสร๎างสรรค์นวัตกรรมตํางๆ

วิทยาศาสตร์เกษตรและเพิ่มขีด
ความสามารถด๎านการเป็น

การเป็นผู๎ประกอบการ ในสถาน
ประกอบการเครือขําย รวมถึงการมี

ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและการเป็น

ผู๎ประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ ให๎ สํวนรํวมในการทาวิจัยเพื่อ

ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร

สอดคล๎องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

ตอบสนองความต๎องการของชุมชน

2. กระตุ๎นให๎นักศึกษาเป็นผู๎ใฝุเรียนรู๎ 2. กลยุทธ์ความหลากหลายของรายวิชา 2.รายวิชาตํางๆ มีการสอนทั้งทฤษฎี
ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู๎ใน

ด๎วยการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี ทั้ง และปฏิบัติ เชื่อมโยงกับการฝึกงาน

วิชาชีพวิทยาศาสตร์เกษตรอยูํเสมอ

ในรายวิชาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร

พร๎อมที่จะเป็นผู๎ประกอบการ
เกษตรกรรมที่ประสบความสาเร็จ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและ เป็นผู๎ประกอบการ
ในสถาน
ความสามารถในการเป็นผู๎ประกอบการ ประกอบการเครือขําย รวมถึงการมี

บนพื้นฐานของความพอดี

เกษตรกรรมยุคใหมํ

ทั้งด๎านวิทยาศาสตร์เกษตรและการ

สํวนรํวมในการทาวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของชุมชน

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

3. กลยุทธ์การเจริญเติบโตควบคูํกับกล

3. การปรับปรุง ควบรวมรายวิชา

เป็นประจา

ยุทธ์ความหลากหลายของรายวิชา ด๎วย การเพิ่มรายวิชาและการปรับปรุง
กระบวนการทบทวน ตรวจสอบ
กิจกรรมเสริมทักษะความเป็น
เปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา ทั้งใน นักวิทยาศาสตร์ประกอบการ
สํวนของเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติ

เกษตรกรรมให๎ทันสมัยตลอดเวลา

รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะความเป็น
นักวิทยาศาสตร์ประกอบการ
เกษตรกรรมที่ทันสมัยและโดดเดํน
4. มีระบบประเมินมาตรฐานของ

4. กลยุทธ์สนับสนุนการเรียนรู๎ เพื่อชํวย 4. จานวนผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎หรือ

หลักสูตรเป็นระยะๆ

กระตุ๎นนักศึกษาให๎เรียนรู๎ได๎ดีขึ้น

ผู๎ชํวยสอน

5. อาจารย์ผู๎สอนต๎องจบปริญญาโท

5. ผลประเมินการเรียนการสอนของ

หรือสูงกวํา และมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขา

อาจารย์ และผู๎ชํวยสอนหลังจบ
ภาคการศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบํงชี้

6. สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์

6.มีหลักสูตรประเมินโดย

ใฝุหาความรู๎ ทางวิทยาศาสตร์เกษตร

คณะกรรมการภายในทุกๆ 2 ปี

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง และให๎
อาจารย์ไปหาประสบการณ์ ทั้งภายใน

และภายนอกทุกๆ 4 ปี

และตํางประเทศ
7. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ

7. มีระบบสารวจความพอใจ

ภายในทุกๆ 2 ปีและภายนอกทุกๆ 4 ปี

เกี่ยวกับหลักสูตรจากบัณฑิตและ
ผู๎ใช๎บัณฑิต

8. รวมฐานข๎อมูลนักศึกษา อาจารย์ วิจัย
งบประมาณการ ความรํวมมือทาง
วิชาการ ผลงานตีพิมพ์แตํละปีการศึกษา
เพื่อเป็นข๎อมูลในการประเมิน
9. สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาและผู๎ใช๎บัณฑิตเพื่อให๎
ทราบถึงความพึงพอใจตํอการเรียนการ
สอนและหลักสูตร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร๎างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัด การศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง ปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร๎อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนํวยกิตในระบบทวิภาค
ไมํมี
2 . การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร๎อน
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา
2.2.1 ผู๎สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา
2.2.2 ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.2.4 ผู๎ที่มีคุณสมบัติอื่นที่นอกเหนือจากคุณสมบัติในข๎อ ( 1) และ (2) ให๎ได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร
2.3 การคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษา
เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า
นักศึกษาแรกเข๎ามีพื้นฐานความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แตกตํางกันใน
ขณะที่วิชาเหลํานี้มีความจาเป็นสาหรับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และการประกอบการ
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2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหา / ข๎อจากัดของนักศึกษาในข๎อ 2.4
จัดอบรมภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กํอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.6.1 นักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน)
2559
40

1
2
3
4
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดวําจะสาเร็จการศึกษา

40

จานวนนักศึกษาแตํละปีการศึกษา
2560
2561
2562
40
40
40
36
36
36
36
36
36
76
112
148
36

2563
40
36
36
36
148
36

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนํวย: บาท)
รายการ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

คําบารุงการศึกษา
คําลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

288,000
448,000
-

547,200
851,200
-

806,400
1,254,400
-

1,065,600
1,657,600
-

1,065,600
1,657,600
-

รวมรายรับทั้งหมด

736,000

1,398,400

2,060,800

2,723,200

2,723,200

2.7.2 งบประมาณรายจําย (หนํวย: บาท)
รายการ
ก. งบดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563
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1.คําใช๎จํายบุคลากร
3,360,000
2.คําใช๎จํายดาเนินการ (ไมํรวม 3)
3.ทุนการศึกษา
4.รายจํายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
3,360,000
ข. งบลงทุน คําครุภัณฑ์
200,000
รวม (ข)
200,000
รวม (ก) + (ข)
3,560,000
คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษา
89,000
หมายเหตุ: คานวณจากข๎อมูลปีงบประมาณ 2558

3,561,600
3,561,600
200,000
200,000
3,761,600
49,495

3,775,296
3,775,296
200,000
200,000
3,975,296
35,494

4,001,814
4,001,814
200,000
200,000
4,201,814
28,391

4,241,923
4,241,923
200,000
200,000
4,441,923
30,013

2.8 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.9 การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข๎ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3 . หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา
129 หนํวยกิต
3.1.2 โครงสร๎างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
0 หนํวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมํน๎อยกวํา
93 หนํวยกิต
2.1
) กลุํมวิชาแกน
24 หนํวยกิต
2.2
) กลุํมวิชาเอก
62 หนํวยกิต
2.2.1
) กลุํมวิชาเอกบังคับ
47 หนํวยกิต
2.2.2
) กลุํมวิชาเอกเลือก ไมํน๎อยกวํา
15 หนํวยกิต
2.3
) กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไมํน๎อยกวํา
7 หนํวยกิต
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมํน๎อยกวํา

6

หนํวยกิต

3.1.3 รายวิชาในโครงสร๎างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หนํวยกิต

1) กลุํมวิชาบังคับ

15

หนํวยกิต

6

หนํวยกิต

1.1) กลุํมวิชาบูรณาการ
GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

Thailand in a Changing World
GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหมํ

3(2-2-5)

Citizenship in Contemporary World
1.2) กลุํมวิชาภาษา
GELE1001

9

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หนํวยกิต
3(3-0-6)

English for Communication
GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

3(3-0-6)

English for Work
GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

Thai for Communication
2) กลุํมวิชาเลือก
2.1) กลุํมวิชาสํงเสริมสุขภาพ
GEHP1101

15
3

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

หนํวยกิต
หนํวยกิต
3(2-2-5)

Exercises for Health
GEHP1102

การสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต

3

หนํวยกิต
3(3-0-6)

Aesthetics of Life
GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

3(3-0-6)
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Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช๎เหตุผล

3(3-0-6)

Social Morality and Reasoning
2.3) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101

3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนํวยกิต
3(3-0-6)

Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Sciences for Life
GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Plants for Life
GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Natural Resources and Environment for Life
GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี

3(3-0-6)

Life and Technology
GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

Thinking and Numeral Analysis for Living
2.4) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101

3

พลวัตสังคมไทย

หนํวยกิต
3(3-0-6)

Dynamics of Thai Society
GESO1102

พลวัตสังคมโลก

3(3-0-6)

Dynamics of Global Society
GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม

3(3-0-6)

Man and Environment
GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

Law for Living
2.5) กลุํมวิชาภาษาที่สาม

3

หนํวยกิต
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GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Chinese in Daily Life
GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

French in Daily Life
GETL1103

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Japanese in Daily Life
GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Korean in Daily Life
GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Khmer in Daily Life
GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Vietnamese in Daily Life
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมํน๎อยกวํา
1) กลุํมวิชาแกน
APST3102

93

หนํวยกิต

24

หนํวยกิต

สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Statistics for Sciences Research

3(3-0-6)

ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
BIOL2401 พันธุศาสตร์
Genetics
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Fundamental Organic Chemistry
CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental Biochemistry
MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(2-3-4)

BIOL1101

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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PHYS1301

Fundamental Mathematics
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Introduction to Physics
2) กลุํมวิชาเอก

2.1) กลุํมวิชาเอกบังคับ
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ
Overviews of Agriculture and Entrepreneurship
AGSC1301 การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์

3(2-3-4)

62

หนํวยกิต

47

หนํวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)

Organic Agricultural Production and Management
AGSC2201 การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ

3(2-3-4)

Modernized Agricultural Entrepreneurship
AGSC2301 จุลินทรีย์ทางการเกษตร
Agricultural Microbiorganisms
AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร

3(2-3-4)
3(3-0-6)

Standards, Laws and Regulations of Agricultural
Products
AGSC3301 การจัดการของเสียจากการเกษตร
Agricultural Waste Management
AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์
Landscaping and Urban Agriculture Management
AGSC3401 หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

Agricultural Raw Materials and Products Analysis
AGSC3402 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Bio-Technology
AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ
Research Methodology in Agriculture and
Entrepreneurship
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ

3(3-0-6)

2(0-4-2)
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Seminar in Agriculture and Entrepreneurship
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ

3(0-6-3)

Research in Agriculture and Entrepreneurship
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purpose

3(3-0-6)

ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

3(3-0-6)

English for Specific Career Purpose
MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร
Agribusiness Marketing
MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานทางการเกษตร

3(2-3-4)
3(2-3-4)

Logistics and Supply Chain Management in
Agriculture
2.2) กลุํมวิชาเอกเลือก ไมํน๎อยกวํา
AGSC3201 ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู๎ประกอบการ
Agricultural Farming Systems for Entrepreneurs
AGSC3303 นิเวศวิทยาเกษตร
Agro-Ecology
AGSC3304 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
Royal Theory for Agriculture
AGSC3403 การจัดการดินและน้าทางการเกษตร

15

หนํวยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

Land and Water Use in Agriculture Management
AGSC3404 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

3(2-3-4)

Plant Propagation and Breeding Technology
AGSC3405 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

3(2-3-4)

Integrated Pest Management
AGSC3406 วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว
Pre and Post Harvest Technology

3(2-3-4)
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AGSC3407 การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ
Economic Crops Production and Management

3(2-3-4)

AGSC3408 พืชสมุนไพรทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Herbs
AGSC3409 โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์
Animal Nutrition and Feeding
AGSC3410 การจัดการสุขภาพสัตว์
AGSC3411
AGSC3412
AGSC3413

AGSC3414
AGSC3415

Animal Health Management
พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
Animal Behavior and Restraint
การผลิตและการจัดการปศุสัตว์
Livestock Production and Management
การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม
Pet and Ornamental Fish Production and
Management
การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง
Selected Animal Production and Management
การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตรและการประกอบการ
Selected Topics in Agriculture and Entrepreneurship
AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ
Preparation for Occupational Practicum in
Agriculture and Entrepreneurship
และ
AGSC4802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
Occupational Practicum in Agriculture and
Entrepreneurship
หรือ
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
Preparation for Co-operative Education in Agriculture

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
2(90)

5(400)

2(90)
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and Entrepreneurship
และ
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
Co-operative Education in Agriculture and
Entrepreneurship

6(540)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนํวยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หนํวยกิต
9

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน

BIOL1101

ชีววิทยาทั่วไป

3

CHEM1101 เคมีพื้นฐาน

3

AGSC1101

3

2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ

ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

วิชา

หนํวยกิต
9
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน

CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3

MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3

AGSC1301

3

2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ
ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หนํวยกิต
9

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน

BIOL2401

พันธุศาสตร์

3

PHYS1301

ฟิสิกส์เบื้องต๎น

3

AGSC2401

มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฏหมายสินค๎าเกษตร

3

2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ

ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

21

หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หนํวยกิต
3

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน

APST3102

สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

3

CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน

3

AGSC2301

จุลินทรีย์ทางการเกษตร

3

AGSC2201

การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ

3

MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานทางการเกษตร

3

2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ
ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

18

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หนํวยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน
2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

AGSC3401

หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทาง

3

การเกษตร

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ
ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

AGSC3402

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3
9
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รวม

18
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หนํวยกิต

AGSC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ

3

AGSC3301

การจัดการของเสียจากการเกษตร

3

AGSC3302

การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์

3

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

3

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน
2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ

ฝึก AGSC4801

ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร

2(90)

และการประกอบการ
หรือ
AGSC4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและ

2(90)

การประกอบการ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

17
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หนํวยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน
2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ

MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร

3

AGSC4901

สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ

2

AGSC4902

การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ

3

23

2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ

6
ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

3

รวม

17
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชา

หนํวยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุํมวิชาแกน
2) กลุํมวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุํมปฏิบัติการและ

ฝึก AGSC4802

ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและ

5(400)

การประกอบการ
หรือ
AGSC4804

สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ

6(540)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

5-6
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AGSC1101

ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ

3(2-3-4)

Overviews of Agriculture and Entrepreneurship
หลักการและวิธีการปลูก การดูแลรักษาพืช การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุง
พันธุ์ ประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยง
สัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงสัตว์ การเลี้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์ การปูองกันและ
ควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให๎ผลผลิตของสัตว์ การจัด
จาหนํายและการตลาดสินค๎าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากสินค๎าเกษตร หลักการสํงเสริม
และธุรกิจการเกษตร

การพัฒนาบุคลากรซึ่งกาลังปฏิบัติงานด๎านสํงเสริม

การเกษตรและการปุาไม๎และสิ่งแวดล๎อม

ระบบยํอยในธุรกิจเกษตร และ

การจัดการในการดาเนินธุรกิจเกษตรภายใต๎สภาพแวดล๎อมของธุรกิจ
การประกอบการสาหรับผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร

ทฤษฎีและการประเมิน

โครงการ
AGSC1301

การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
Organic Agricultural Production and Management
หลักการและความหมายของเกษตรอินทรีย์ รูปแบบของเกษตรอินทรีย์
การวางแผนและจัดการพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการจัดการฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์อยํางครบวงจร ปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอกระบวนการผลิต การใช๎
ธรรมชาติในกระบวนการผลิต การรับรองผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐาน
และข๎อกาหนดสาหรับเกษตรอินทรีย์ การตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ แนวโน๎ม
การเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

3(2-3-4)
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AGSC2201

การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ

3(2-3-4)

Modernized Agricultural Entrepreneurship
หลักการการประกอบการสาหรับผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร บนพื้นฐาน
ของหลังการเกษตรทฤษฎีใหมํ โดยเน๎นทักษะด๎านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็น
ผู๎ประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ ด๎วยองค์ประกอบทักษะ 3 I ได๎แกํ Initiation,
Innovation และ

Information Technology หลักการเกี่ยวกับทฤษฎี

การประเมินโครงการ เพื่อผลิตบุคลากรทาง การเกษตรให๎เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
หรือพนักงานการเกษตรอัจฉริยะ สาหรับผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรในประเทศ
ไทยและประเทศอาเซียน
AGSC2301

จุลินทรีย์ทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Microorganisms
รายวิชาที่ต๎องเรียนกํอน: BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102

หลัก

ชีววิทยา หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรู๎พื้นฐานของจุลชีววิทยาที่มีบทบาททางด๎านการเกษตร เปรียบเทียบ
โพรคาริโอตและยูคาริโอต การจาแนกประเภทสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ จุลินทรีย์ที่สาคัญทางการเกษตร การคัดแยก
เชื้อจุลินทรีย์ ทางการเกษตรให๎บริสุทธิ์

การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อ

การเกษตร จุลินทรีย์และสิ่งแวดล๎อม การผลิตและการใช๎จุลินทรีย์ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรและการประยุกต์ใช๎ การจัดการฟาร์มด๎วย
จุลินทรีย์ทางการเกษตร
AGSC2401

มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร
Standards, Laws and Regulations of Agricultural Products
มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร มาตรฐานและการรับรอง
ผลิตผลทางการเกษตรของไทยและตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ
ASEAN ระเบียบ ขั้นตอนการสํงออกและนาเข๎าผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษา
เกี่ยวกับมาตรการกีดกันสินค๎าทางการเกษตร

3(3-0-6)
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AGSC3201

ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู๎ประกอบการ

3(2-3-4)

Agricultural Farming Systems for Entrepreneurs
ศึกษาพื้นฐานงานชํางเกษตรที่มีความจาเป็นต๎องใช๎ในฟาร์ม ได๎แกํ ระบบ
น้า ระบบไฟฟูา โรงเรือน การใช๎เครื่องมือชําง การบารุงดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยในการทางาน เครื่องจักรกลพื้นฐาน เครื่องทุํนแรงทางการเกษตร
AGSC3301

AGSC3302

การจัดการของเสียจากการเกษตร
Agricultural Waste Management
ลักษณะทางกายภาพและเคมี คุณสมบัติ ของของเสียและผลพลอยได จาก
ฟารม การเกษตร เชน มูล ซากสัตว เศษซากพืช วัชพืชตํางๆ การจัดการของเสีย
และผลพลอยได การบาบัดและการนาไปใชประโยชนทางด๎านตํางๆ เชํน ปรับปรุง
ดิน ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในฟาร์ม และปัญหาของของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์
Landscaping and Urban Agriculture Management
การออกแบบ การเขียนแบบด๎วยมือและการใช๎โปรแกรมเขียนแบบ
สาเร็จรูป การจัดสวน การปลูก การดูแลพืช ไม๎ดอกไม๎ประดับตํางๆ ตามเขตพื้นที่
ชุมชนเมือง การประยุกต์ใช๎วัสดุปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลงใน
พื้นที่ที่มีความจากัดของชุมชน การคัดเลือกพืชปลูกให๎เหมาะสมกับพื้นที่และความ
ต๎องการพื้นฐานของชุมชน การปลูกพืชภายใต๎ปัจจัยควบคุม การปลูกพืชเพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม ประกอบการสาหรับผู๎ประกอบการธุรกิจ
ทฤษฎีและ
การประเมินโครงการ

3(2-3-4)

3(2-3-4)
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AGSC3303

นิเวศวิทยาเกษตร

3(2-3-4)

Agro-Ecology
ศึกษา สืบค๎นข๎อมูล ทดลอง วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ประเภทของระบบนิเวศ การเลี่ยนแปลงแทนที่ การถํายทอดพลังงาน
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ โดยใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู๎ การสารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล
การอภิปราย บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบ เพื่อให๎เกิดความรู๎
ความคิด ความเข๎าใจ สามารถนาเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎

มีความสามารถใน

การตัดสินใจ เห็นคุณคําของการนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
คุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่เหมาะสม
AGSC3304

การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
Royal Theory for Agriculture
หลักการ แนวคิด วิธีดาเนินการ ผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติตํอระบบ

3(2-3-4)

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์
ในระบบ ศึกษากรณีตัวอยํางของการทาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
AGSC3401

หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural Raw Materials and Products Analysis
องค์ประกอบทางชีวเคมีโภชนาการ องค์ประกอบทางเคมีและการวิเคราะห์
วัตถุดิบ ทางการเกษตร สมบัติและปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด เยื่อใย เถ๎า
ถําน วิตามิน แอนติออกซิแดนซ์ และการปนเปื้อนสารพิษหรือกาจัดศัตรูพืชตกค๎าง
การวิเคราะห์พืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุดิบทางการเกษตร
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AGSC3402

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Bio-Technology
ความหมายและหลักการทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
การจัดเรียงตัวของจีโนมพืชและสัตว์ โครงสร๎างของยีนและการดัดแปลงยีน
การสืบค๎นข๎อมูล ชีวสารสนเทศสาหรับการวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอและยีน พีซีอาร์
เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส เทคนิคการสร๎างและดัดแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์
การประยุกต์ใช๎เครื่องหมาย ดีเอ็นเอ การสร๎างแอนตีบอดีจากพืชและสัตว์ ยีน
บาบัดและเทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการวิเคราะห์จีโนม ทรานสคริปโตม และโปรตีโอม
เทคนิคที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพทาง การเกษตรเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
AGSC3403

การจัดการดินและน้าทางการเกษตร

3(2-3-4)

Land and Water Use in Agriculture Management

AGSC3404

ความสาคัญของทรัพยากรดินและน้า ชนิดของดิน โครงสร๎างดิน
อินทรียวัตถุในดิน การสารวจและจาแนกดิน สิ่งมีชีวิตในดิน น้าในดิน แหลํงน้า
ทางการเกษตร ชั้นของดินในพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ธาตุอาหารพืช ดิน
เสื่อม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม การพังทลายของชั้นดินและการจัดการ
การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่เกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การอนุรักษ์ดินและน้า
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Propagation and Breeding Technology
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องทางสรีรวิทยาที่มีตํอการเจริญเติบโตของพืช หลักการผลิต
พืชภายใต๎สภาวะควบคุม การควบคุมขนาดและรูปทรงของต๎นพืช การบังคับ
การออกดอกและติดผล การดูแลรักษา
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AGSC3405

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

3(2-3-4)

Integrated Pest Management

AGSC3406

ประเภทและการจาแนกศัตรูพืช เชํน โรค แมลงและวัชพืช แนวทางการ
ควบคุม รูปแบบการปูองกันกาจัดศัตรูพืช สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช
การควบคุมโดยชีววิธีโดยจุลินทรีย์สมุนไพรตํางๆ การจัดการศัตรูพืชของพืช
เศรษฐกิจ การระบาดของศัตรูพืช สถานการณ์โรคและแมลงในปัจจุบันและ
แนวโน๎มในอนาคต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช แนวทางการจัดการ
ตํอมาตรฐานการผลิตสินค๎าเกษตรและการจัดการศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัย
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผลกระทบจากการใช๎
สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยตํอสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม แนวทางใน
การปฏิบัติของภาคเกษตรกรรมและผู๎บริโภค
วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว

3(2-3-4)

Pre and Post Harvest Technology

AGSC3407

การดูแลจัดการผลผลิตกํอนเก็บเกี่ยว การหํอผล การให๎น้าและปุ๋ยกํอนเก็บ
เกี่ยวการจัดการศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงด๎านสรีรวิทยาของผลผลิตทาง
การเกษตรกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องและการควบคุม
การประเมินการสูญเสีย การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์และหีบหํอ การเพิ่มมูลคํา
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การกระจายสินค๎าและการขนสํง
การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ
Economic Crops Production and Management
หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อสุนทรียภาพและพันธุ์ไม๎น้า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการเจริญเติบโต ที่เกี่ยวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช หลักการและเทคนิค
ด๎วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การดูแลรักษา การเพิ่มผลผลิต การควบคุม
ผลผลิตนอกฤดูกาล หลักการสํงออกผลผลิต การจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์พืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อสุนทรียภาพและพันธุ์ไม๎น้า
ในประเทศไทยและตํางประเทศ
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AGSC3408

AGSC3409

AGSC3410

AGSC3411

พืชสมุนไพรทางการเกษตร
Agricultural Herbs
ความสาคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพร การปลูก การขยายพันธุ์
การดูแลบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา ลักษณะและประเภทของ
สมุนไพร สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรการประยุกต์ใช๎พืชสมุนไพรทาง
การเกษตร
โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์
Animal Nutrition and Feeding
ประโยชน์และความสาคัญของอาหารสัตว์ ระบบสรีรวิทยาของการยอย
และการดูดซึมของสัตว ลักษณะสํวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตํางๆ
ความจาเป็นของสารอาหารและขบวนการในรํางกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให๎
เป็นประโยชน์แกํตัวสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วิธีตรวจสอบและประเมินคุณคํา
อาหาร ความต๎องการ และการคานวณสูตรอาหาร หลักการและวิธีการใหอาหาร
การจัดการควบคุม การผลิตอาหารสัตวใหได๎มาตรฐานและปลอดภัย กฏหมาย
ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับอาหารสัตว์
การจัดการสุขภาพสัตว์
Animal Health Management
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและกาจัดโรคระบาดในสัตว์
มาตรฐาน ฟาร์มสัตว์ หลักการพยาบาลสัตว์ วิธีวินิจฉัยโรคสัตว์เบื้องต๎น
การปูองกัน สวัสดิภาพ และการจัดการสุขภาพในสัตว์ โรคที่สาคัญในสัตว์
กฎหมายและข๎อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพในสัตว์
พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
Animal Behavior and Restraint
การศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมสัตว กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมสัตว์ เชํน ฮอรโมนและสิ่งแวดลอม ประโยชนของ
พฤติกรรมสัตวที่แสดงออก ความผิดปกติและวิธีแก๎ไขพฤติกรรมของสัตว์ชนิด
ตํางๆ รวมทั้งหลักทางพฤติกรรมการเข๎าหา การควบคุมและการบังคับสัตว์ด๎วยวิธี
ตํางๆ เพื่อการเลี้ยงดูและการจัดจาหนํายผลผลิตที่ได๎อยํางเหมาะสม
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AGSC3412

AGSC3413

AGSC3414

การผลิตและการจัดการปศุสัตว์
Livestock Production and Management
ความสาคัญและสภาวะการผลิตปศุสัตว์ทั้งในและตํางประเทศ ระบบ
การผลิต ประเภทและพันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ รูปแบบและ
ลักษณะของโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนาศาสตร์ อาหารและการจัดการให๎อาหาร
สัตว์ การเลี้ยงดู โรคและการปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดล๎อมและสุขศาสตร์สัตว์
การประยุกต์ใช๎พืชสมุนไพรสาหรับสัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และระบบการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์
การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม
Pet and Ornamental Fish Production and Management
ความสาคัญและสภาวะการผลิตสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงามทั้งในและ
ตํางประเทศ ระบบการผลิต ประเภทและพันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ รูปแบบและลักษณะของโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนาศาสตร์ อาหารและ
การจัดการให๎อาหารสัตว์ การเลี้ยงดู โรคและการปองกันโรค การจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและสุขศาสตร์สัตว์ การประยุกต์ใช๎พืชสมุนไพรสาหรับสัตว์ กฎหมาย
ระเบียบ และระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์
การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง
Selected Animal Production and Management
ความสาคัญและสภาวะการผลิตสัตว์เฉพาะอยํางที่สนใจ ซึ่งได๎จากการ
คัดเลือกชนิดสัตว์จากการอภิปรายรํวมกันระหวํางนักศึกษาและผู๎สอน ระบบการ
ผลิต ประเภทและพันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ รูปแบบและ
ลักษณะของโรงเรือนและอุปกรณ์ โภชนาศาสตร์ อาหารและการจัดการให๎อาหาร
สัตว์ การเลี้ยงดู โรคและการปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดล๎อมและสุขศาสตร์สัตว์
การประยุกต์ใช๎พืชสมุนไพรสาหรับสัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และระบบการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์
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AGSC3415

การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

3(2-3-4)

Agricultural Product Development
ความสาคัญและปัจจัยของการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร คุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตรตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยํางเป็นระบบตั้งแตํ การค๎นหา การสร๎างความคิด
และการคัดเลือก การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์

การทดสอบ การวิจัยตลาดและ

พฤติกรรมผู๎บริโภคตํอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการประเมินความสาเร็จของ
โครงการ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมและสังคม
AGSC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ

3(3-0-6)

Research Methodology in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : APST3102 สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การกาหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล หลักการวางแผนการทดลอง การสร๎างแบบสอบถาม การ
สุํมตัวอยําง วิธีการวางแผนการทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห์และตีความข๎อมูล
การใช๎สถิติสาหรับการวิจัย และการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล รูปแบบ การเขียนรายงานและนาเสนอผลงาน
AGSC4801

การวิจัย

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
Preparation for Occupational Practicum in Agriculture and
Entrepreneurship
จัดให๎มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนด๎าน
การเกษตรและการประกอบการธุรกิจการเกษตร ในด๎านเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู๎
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ
ด๎านภาษา คอมพิวเตอร์ ทักษะทางด๎านการเกษตรและชีวภาพตํางๆ ตลอดจน
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบ
ตํางๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับงานในวิชาชีพด๎านการเกษตรและชีวภาพ

2
(90 ชั่วโมง)
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AGSC4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ

5

Occupational Practicum in Agriculture and Entrepreneurship

(400

รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

ชั่วโมง)

การเกษตรและการประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการเกษตร และการประกอบการธุรกิจ
การเกษตร ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนด

โดยสามารถนาความรู๎ทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได๎จากการศึกษาไปใช๎ในสถานการณ์จริง

มีการเสนอ

ผลงานและรายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว
AGSC4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
Preparation for Co-operative Education in Agriculture and

2
(90 ชั่วโมง)

Entrepreneurship
จัดให๎มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนด๎าน
การเกษตรและการประกอบการธุรกิจการเกษตร ในด๎านเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู๎
ลักษณะและโอกาสของ การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ
ด๎านภาษา คอมพิวเตอร์ ทักษะทางด๎านการเกษตร การและประกอบการธุรกิจ
การเกษตร ตํางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับงานในวิชาชีพด๎านการเกษตรและ
การประกอบการธุรกิจการเกษตร
AGSC4804

สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ

6

Co-operative Education in Agriculture and Entrepreneurship

(540

รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตร

ชั่วโมง)

และการประกอบการ
ระบบการศึกษา ที่เน๎นการปฏิบัติงานการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร ในสถานประกอบการขนาดตํางๆ

และการประกอบการ
อยํางมีระบบ โดยจัดให๎

นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการที่ให๎
ความรํวมมือโดยลักษณะการทางานเต็มเวลา ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 540 ชั่วโมง
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AGSC4901

สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ

2(0-4-2)

Seminar in Agriculture and Entrepreneurship
การรวบรวมข๎อมูลเทคโนโลยีและปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร

และ

การประกอบการธุรกิจการเกษตร ด๎วยวิธีการตํางๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม
การอภิปรายระดมความคิด การนาเสนองาน ทักษะด๎านการนาเสนองานวิจัย
ความเป็นผู๎นาและกล๎าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
นาเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมํๆ ทางการเกษต รและการประกอบการ
เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
AGSC4902

การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ

3(0-6-3)

Research in Agriculture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน : AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและ การ
ประกอบการ
ค๎นคว๎า ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรและการประกอบการที่มุํงเน๎น
การเกษตร และการประกอบการธุรกิจการเกษตร และอภิปรายผลสรุปผลและ
เสนอเป็นรายงาน
AGSC4903

หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตรและการประกอบการ
Selected Topics in Agriculture and Entrepreneurship
การศึกษากรณีศึกษา หัวข๎อหรือเรื่องตํางๆ ที่นําสนใจทางการเกษตร และ

1(1-0-2)

การประกอบการธุรกิจการเกษตร
APST3102

สถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Statistics for Sciences Research
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสถิติ เทคนิคการสุํมตัวอยําง การประมาณคํา
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง
การวิเคราะห์การถดถอยอยํางงํายและเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนรํวม
การทดสอบไคกาลังสอง สถิติ นอนพาราเมตริกสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และการประยุกต์ใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

3(3-0-6)
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BIOL1101

BIOL2401

ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
โครงสร๎างและการทางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตํางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของตัวอํอน การจาแนกสิ่งมีชีวิต
พันธุศาสตร์ สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล๎อม
พันธุศาสตร์

3(2-3-4)

3(3-0-6)

Genetics
รายวิชาที่ต๎องเรียนกํอน: BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ

BIOL1102

หลักชีววิทยา
พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลที่เกี่ยวข๎องกับพันธุศาสตร์
การถํายทอดพันธุกรรมระหวํางไมโทซิสและไมโอซีส กฎเมนเดล ความนําจะเป็น
และการทดสอบทางสถิติ สารพันธุกรรม การจาลองและการซํอมแซมดีเอ็นเอ
การสังเคราะห์โปรตีน การทางานและการควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรม
การกลายระดับ สารพันธุกรรมและโครโมโซม การกาหนดเพศ การถํายทอด
พันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตร์
ประชากร พันธุวิศวกรรม และพันธุศาสตร์ที่ค๎นพบใหมํ
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องต๎น มวลสารสัมพันธ์ โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต๎น จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สมบัติของแก๏ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลายไฟฟูาเคมี หลักเคมีเบื้องต๎น มวลสารสัมพันธ์ โครงสร๎าง
เบื้องต๎น จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สมบัติของแก๏ส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย ไฟฟูาเคมี

3(2-3-4)

36

CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(2-3-4)

Fundamental Organic Chemistry
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน: CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมี
อินทรีย์ การเรียกชื่อ

สมบัติทางกายภาพ

การเตรียมและปฏิกริยาของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มี
หมูํฟังก์ชั่นชนิดตํางๆ เชํน เฮไลด์ แอลกฮอล์ อีเธอร์ คีทน กรดคาร์บอกซิลิกและ
อนุพันธ์ เอมีน
CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-4)

Fundamental Biochemistry
รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน: CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพร๎อมทั้งสมบัติ หน๎าที่ และบทบาทของเซลล์
และองค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอร์โมน การยํอยและการดูดซึมอาหาร วิถีเมแทบอลิ
ซึมของพลังงาน
ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purpose
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต๎องใช๎ในงาน
ทางวิชาการและการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแตํละสาขาวิชา เน๎นทักษะการฟัง
พูด อํานและเขียนในเชิงวิชาการ การอํานเอกสารหนังสือ ตารา รายงานการวิจัย
บทคัดยํองานวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการรูปแบบตํางๆ การพูดและ
เขียนเพื่อการนาเสนองานวิชาการ

3(3-0-6)
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ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

3(3-0-6)

English for Specific Career Purpose
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช๎ในการปฏิบัติงานใน
แตํละสาขาวิชา เน๎นทักษะการฟัง พูด อํ าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร การสนทนา
โต๎ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนโต๎ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเลคทรอนิกส์
การพูดเพื่อเจรจาตํอรอง การมอบหมายงานหรือคาสั่งที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ประชุม การอํานเอกสาร คูํมือตํางๆ
ในการปฏิบัติงาน การพูดและเขียนเพื่อการนาเสนองาน การเขียนรายงาน หรือ
อื่นๆที่จาเป็นตามบริบทของงานในแตํละสาขาวิชาชีพ
GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบขําย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพรวมไปถึงหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออก
กาลังกายด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การเดิน การวิ่ง และการเลํนกีฬาประเภทตํางๆ
เชํน เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็นต๎น หลักโภชนศาสตร์และหลักการ
บริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการปูองกัน

การบาดเจ็บและ

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย
GEHP1102

การสร๎างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสอบและ
ประเมิน หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข๎อง
กับสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณ
ปริมาณอาหารสาหรับการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย

3(2-2-5)

3(2-2
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GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทาง
ดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให๎เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคําของ
ศาสตร์ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณคําทางสุนทรียศิลป์ โดยผํานขั้นตอน
การเรียนรู๎เชิงคุณคํา อันเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยูํ
ในสังคมได๎อยํางมีความสุข
GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต

3(3-0-6)

Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐาน
ทางสรีรวิทยาที่สํงผลตํอพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกชํวงวัย
การศึกษาตนเองและการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การปรับตัวให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร๎างบุคลิกภาพ มนุษย์
สัมพันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสร๎างเสริมชีวิต
ให๎มีความสุข
GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช๎เหตุผล
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กา รมี วินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม
การใช๎เหตุผลอยํางสร๎างสรรค์
และสันติธรรม

เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอยํางมีสันติสุข

3(3-0-6)

39

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

Thailand in a Changing World
รับรู๎ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบ
กายภาพผืนพิภพ และสภาวะแวดล๎อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบ การ
พัฒนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเข๎าถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ บริษัทข๎ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ
(Allilance) ตลอดจนธุรกิจขนาดยํอม ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprises) และ
เศรษฐกิจพอเพียง เข๎าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคม
ท๎องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซียน เข๎าใจในความจาเป็นของการปรับปรุงบทบาท
ของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง
GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหมํ

3(2-2-5)

Citizenship in Contemporary World
เข๎าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบรํวมกันของมนุษย์ ตํ

อการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลกภูมิภาค ประเทศและท๎องถิ่น และตระหนักถึงความ
จาเป็นในการปรับบทบาทของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก
(Global Thai Citizen) ตระหนักถึงบทบาทในการมีสํวนรํวม แก๎ไขปัญหาสังคม
ด๎วยการพัฒนาจิตสานึกด๎านจิตอาสา และงานในบริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม
และเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในยุคใหมํ ตลอดจนการใช๎สารสนเทศ (ICT) ใหมํ
ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ
GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวัน โดยเน๎นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

3(3-0-6)
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GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง พูด อําน และเขียน เน๎นการฟัง การพูด
เพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ตํางๆ ให๎มีทักษะในการอํานสื่อสิ่งพิมพ์
ในชีวิตประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข๎อความสั้นๆ เพื่อใช๎ใน
การสื่อสาร
GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

3(3-0-6)

English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตาแหนํงงานตํางๆ
ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช๎ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตน
ในสถานที่ทางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ ผู๎เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความ
แตกตํางในสานักงานของแตํละประเทศในอาเซียน
GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

3(3-

3(3-0-6)

3(3-0

Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใช๎
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมสาเร็จรูปตํางๆ เพื่อ
ประยุกต์ใช๎งานกับการดาเนินชีวิตประจาวันอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพใน
สิทธิทางปัญญาและตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและผลกระทบในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
ความสาคัญ ของพลังงานตํอโลกและชีวิต การใช๎สารเคมีในชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม ยาและสารเสพติดสาธารณภัย การประเมินและ
การวิเคราะห์สุขภาพสํวนบุคคล การสร๎างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต

3(3-0-6) 3(3-0-

Plants for Life
คุณและคําของพืชพรรณที่มีตํอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตํางๆ
ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Natural Resource and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีตํอทรัพยากรทางด๎านกายภาพ
ชีวภาพ และการดารงชีวิตของมนุษย์ การมีสํวนรํวมในการจัดการฟื้นฟู สํงเสริม
บารุงรักษา คุ๎มครองทรัพยากรตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน
GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี

3(3-0-6)

Life and Technology
ความก๎าวหน๎าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยีตํอวิถีชีวิต เทคโนโลยีด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสะอาด และการใช๎เทคโนโลยีอยํางชาญฉลาด
GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดเชิงตัวเลขและการให๎เหตุผล อัตราสํวนและร๎อยละ
สกุลเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจ และแก๎ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)
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GESO1101

พลวัตสังคมไทย

3(3-0-6)

Dynamics of Thai Society
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด๎านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลตํอ
การเปลี่ยนแปลง ของสังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทย ปลูกฝัง แนวการดาเนิน
ชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อรักษาและ
สํงเสริมความเป็นไทย
GESO1102

พลวัตสังคมโลก

3(3-0-6)

Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบ
เศรษฐกิจ และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต๎ระบอบ
ประชาธิปไตยเน๎นหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน๎าที่ของพลเมือง
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ของสังคมโลกและ
มีผลกระทบตํอสังคมไทย เพื่อให๎รู๎จัก เข๎าใจและสามารถดารงชีวิตได๎อยํางมี
ดุลยภาพและมีความเข๎าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได๎อยํางมีสานึกและ
ความรับผิดชอบตํอความเป็นสังคมพลเมือง ( Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกตํอไป
GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม ที่มีอิทธิพลตํอการดารงชีวิต
ของมนุษย์ สร๎างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และการมีสํวนรํวม
ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไมํเป็นอุปสรรคตํอ
หลักการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน

3(3-0-6)

3(3-0
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GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต

Law

3(3-0-6)

for Living
ศึกษากฏหมายที่สาคัญในการดาเนินชีวิต ได๎แกํ รัฐธรรมนูญ กฏหมายแพํง
และพาณิชย์วําด๎วยบุคคล เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก
กฏหมายอาญา กฏหมายข๎อมูลขําวสารของทางราชการ กฏหมายวิธีพิจารณา
ความแพํงและกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาเบื้องต๎น
GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Chinese in Daily life
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อที่ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การแนะนาตัว การกลําวขอบคุณ การกลําว
ขอโทษ การกลําวคาอาลา ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Chinese in Daily life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อที่
ใช๎ในชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การแนะนาตัว การกลําวขอบคุณ การกลําว
ขอโทษ การกลําวคาอาลา ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
GETL1103

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุนเบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การแนะนาตัว การกลําวขอบคุณ การกลําวขอ
โทษ การกลําวคาอาลา ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ดิน ฟูา อากาศ
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)
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GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Korean in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อที่
ใช๎ในชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การกลําวขอบคุณ กลําวขอโทษ กลําวคา
อาลา ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟูาอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Khmer in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การกลําวขอบคุณ กลําวขอโทษ กลําวคาอาลา
ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟูาอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต๎นด๎านการฟัง พูด อําน เขียน ในหัวข๎อ
ที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน การกลําวทักทาย การกลําวขอบคุณ กลําวขอโทษ กลําวคา
อาลา ถามและให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟูาอากาศ และกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน
MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแก๎สมการ โดยใช๎เมตริกซ์และมิแนนต์
ลิมิตรความตํอเนื่อง การหาอนุพันธ์แบบตํางๆ คําสูงสุด และคําการอินทิเกรต
แบบตํางๆ

3(3-0-6)
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MKRT3504

การตลาดธุรกิจเกษตร

3(2-3-4)

Agribusiness Marketing
แนวคิดของการตลาดธุรกิจเกษตรภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ และระหวํางประเทศ ทั้งในระดับสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ การจัดการการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสงออกระหวําง
ประเทศ ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหนํายและการสํงเสริม
การขาย และเทคนิคทางการเงินระหวํางประเทศและการตํอรอง
MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานทางการเกษตร

3(2-3-4)

Logistics and Supply Chain Management in Agriculture
ความหมายและองค์ประกอบของโลจิสติกส์และโซํอุปทานในการจัดการ
ทางธุรกิจเกษตร ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน โดยเริ่มพิจารณา
ตั้งแตํการจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค๎าคงคลัง การบริหารการผลิต การจัดเก็บ
ในคลังสินค๎า การขนสํง การแก๎ปัญหาทางโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน
PHYS1301

ฟิสิกส์เบื้องต๎น

3(2-3-4)

Introduction to Physics
การวัดและหนํวยของการวัด สเกลาร์และเวกเตอร์ จลนพลศาสตร์ของ
อนุภาค โมเมนตัม พลังงานกล คลื่น สถิตศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช๎
ความร๎อนและ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟูา กัมมันตภาพรังสี

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหนํง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระการ
ลาดับที่

1.

ตาแหนํงทาง
วิชาการ
ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่จบ

นายโกเมนทร์ บุญเจือ

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล๎อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2542

วท.บ.

ประมง
เกษตร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ

2535

สอน
ชม.ตํอ
สัปดาห์
11.6
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2.

ผู๎ชํวย

นางสุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

วท.ม.

สํงเสริมและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2531

วท.บ.

เกษตร
สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2526

University of Goettingen

2557

ศาสตราจารย์
3.

อาจารย์

นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์

Animal breeding and
เกษตร
Genetics,
Livestock

Ph.D.

12.4

12.4

Production System

4.

อาจารย์

5.

อาจารย์

นายศิรส ทองเชื้อ

นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

วท.ม

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

2548

วท.บ

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ

2544

Ph.D.

Agricultural Economics

University of New England

2558

ศศ.ม.

ธุรกิจการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

วท.บ

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

วท.ม.

พันธุวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

วท.บ.

ชีวเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2550

หมายเหตุ: คุณวุฒิให๎ระบุทุกวุฒิการศึกษาโดยเรียงลาดับดังนี้ ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1.
2.

3.
4.

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

นายโกเมนทร์ บุญเจือ

วท.ม.

การจัดการสิ่งแวดล๎อม

ภาระการ
สอน ชม.
ตํอสัปดาห์
11.6

วท.บ.

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

นายสุรพล พหลภาคย์

กศ.ด.

ประมง
เกษตร กษา
วิทยาศาสตรศึ

12.4

ส.ม.

การบริหารสาธารณสุขทั่วไป

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร์

วท.ม.

สํงเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

วท.บ.

สัตวศาสตร์

Ph.D.

Animal breeding and Genetics, Livestock
Production
System

ตาแหนํงทาง
วิชาการ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

นางสุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

อาจารย์

นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์

12.4
12.4

14.6

13.2
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายศิรส ทองเชื้อ

นายชินกร จิรขจรจริตกุล
นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร
นางสาวจิตรยา จารุจิตร์
นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี
นายขวภัทร สุวิริยะไพศาล

วท.ม
วท.บ
Ph.D.

สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Agricultural Economics

ศศ.ม.

ธุรกิจการเกษตร

วท.บ

เกษตรศาสตร์

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

วท.บ.

วิทยาศาสตร์เกษตร

ลา
ศึกษาตํอ

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

13.6

วท.บ.

การจัดการศัตรูพืช

วท.ม.

พันธุวิศวกรรม

วท.บ.

ชีวเคมี

วท.ม.

เทคโนโลยีการเกษตร (พืชสวน)

วท.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร

วท.ม.

โรคหัวใจ

สพ.บ.

สัตวแพทยศาสตร์

14.6

ลา
ศึกษาตํอ

11.6
11.6
ลา
ศึกษาตํอ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู๎ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ และให๎ตระหนักและมีความเข๎าใจในหลักการ
การปฏิบัติการ ที่มีความจาเป็นตํอการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคต
4.1.2 รู๎จักการบูรณาการความรู๎เกษตรศาสตร์มาใช๎เพื่อนาไปแก๎ปัญหาตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
4.1.3 เสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ์ โดยมีความสามารถในการทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
4.1.4 มีความอดทน อดกลั้นตํอการทางาน และมีความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย
อยํางเต็มกาลังและความสามารถ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์แกํตนเองและสํวนรวม
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4.1.5 เครํงครัดตํอระเบียบวินัย มีความตรงเวลา เข๎าใจและเคารพตํอวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัวเข๎ากับสถานประกอบการได๎
4.1.6 มีความกล๎าในการแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และนาความคิดสร๎างสรรค์ไปใช๎ได๎เพื่อ
ชํวยในการพัฒนาองค์กรที่ได๎ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.2 ชํวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จานวน 15 สัปดาห์
5. ข๎อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ๎ามี)
ข๎อกาหนดในการทาวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์การเกษตร ต๎องเป็นหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับการสาขาด๎านพืช
ศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาสํงเสริมธุรกิจเกษตร โดยทั้งนี้ให๎อยูํบนพื้นฐานตามความต๎องการของชุมชน จากการใช๎
ความรู๎พื้นฐานหรือประยุกต์เนื้อหาวิชาที่ได๎เรียน การสร๎างองค์ความรู๎ทางด๎านเกษตรศาสตร์ ความต๎องการวิจัยด๎าน
ทางการเกษตรของประเทศ ตลอดจนแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทางด๎านการเกษตร โดยที่
นักศึกษา 1 คนมีการทางานภายใต๎คาปรึกษาของประธานงานวิจัย 1 ทํานและกรรมการ 2-3 ทําน หรืออาจเชิญ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ก็ได๎ โดยต๎องมีการเสนอโครงรําง
งานวิจัยตํอประธาน โดยอาจมีการเสนอขอทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หรือตํอแหลํงทุนภายนอก แล๎วแตํสมควร โดยเมื่อแล๎วเสร็จงานวิจัยแล๎ว ให๎มีการสํงรายงานฉบับเต็มพร๎อมกับ
นาเสนอด๎วยวาจาตํอคณะกรรมพิจารณาในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อยํางเครํงครัดหรือเขียนให๎อยูํในรูป
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
5.1 คาอธิบายโดยยํอ
โครงงานหรืองานวิจัยทางเกษตรศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีแนวสมมติฐานที่
นามาใช๎ในการทาโครงงาน เพื่อให๎เกิดประโยชน์และเป็นองค์คามรู๎ที่สามารถนาไปใช๎ได๎ โดยมีขอบเขตการทางาน
วิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานการเรียนรู๎
5.2.1 นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าตํอกระบวนการการวิจัย และสามารถสร๎างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.2.2 สามารถวิเคราะห์ แปรผลข๎อมูลและสรุปผลของการทาวิจัยได๎อยํางถูกต๎อง
5.2.3 ใช๎แหลํงข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎อง และเป็นประโยชน์ตํองานวิจัย โดยที่สามารถใช๎แหลํงข๎อมูลจากทั้งใน
และตํางประเทศให๎เกิดคุณคําสูงสุด
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5.2.4 ตระหนักและเห็นคุณคําตํองานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาด๎านการเกษตร
5.2.5 มีความใฝุรู๎และมุํงที่จะใช๎วิธีการการวิจัยมาแก๎ปัญหาทางด๎านการเกษตร
5.3 ชํวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหนํวยกิต
3 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให๎นักศึกษาตั้งแตํชั้นปีที่ 1-3 ค๎นคว๎าหางานวิจัยและมานาเสนอ ทั้งนี้เพื่อฝึกให๎นักศึกษาศึกษาแบบแผน
งานวิจัยจากเอกสาร และมีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์ในสาขาเพื่อพูดสัมมนาเพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จาก
นักวิจัย เปิดโอกาสในนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข๎าฟังการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอนเรื่องการสืบค๎น
ข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ อีกทั้งการคานวณคําทางสถิติเพื่อให๎เกิดความชานาญแล๎วสามารถนาไปใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎ ตลอดจนการจัดเตรียมตัวอยํางโครงงานให๎ได๎ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
การเขียนโครงรํางงาน และกรอบแนวคิดการทาวิจัย ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และความเอาใจใสํตํอ
งานวิจัย การนาเสนอด๎วยวาจาเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัย อีกทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู๎ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด๎านบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการเสริมบุคลิกภาพ อบรมเรื่องการแตํงกาย และมารยาทที่เหมาะสม
ในสถานการตํางๆ รวมถึงการวางตัวที่ดีในสังคม

2. ด๎านภาวะผู๎นา และความ

1. กาหนดให๎มีรายวิชาที่นักศึกษาต๎องรํวมกันทางาน มีการแบํงหน๎าที่

รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง

มีหัวหน๎ากลุํมในการทางานตลอดจนมีการนาเสนองานเพื่อสร๎างภาวะ
ผู๎นาให๎แกํนักศึกษาได๎และเป็นการฝึกการเป็นสมาชิกกลุํมที่ดี
2. จัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาหมุนเวียน เป็นหัวหน๎าในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให๎นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู๎นา
3. เสริมสร๎างการมีวินัยในตนเองให๎กับนักศึกษาโดยการสร๎างกติกา
ในชั้นเรียน เชํน การเข๎าเรียนตรงเวลาการเข๎าเรียนอยํางสม่าเสมอ การ
มีสํวนรํวมในชั้นเรียนและ การสํงงานที่ได๎รับมอบหมายตรงเวลา
สม่าเสมอ

3. ด๎านทักษะทางเทคโนโลยี

1. มีการจัดให๎วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ชีวิตกับ

สารสนเทศ

เทคโนโลยีเป็นวิชาทั่วไป
2. มีการอบรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศสาหรับเกษตรศาสตร์ และ
หลักการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป

4. ด๎านทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง

1. จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ ให๎นักศึกษาหาความรู๎
และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง
2. จัดอบรมการสืบค๎นข๎อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแหลํง
เรียนรู๎ด๎วยตนเองสาหรับนักศึกษา
3. สร๎างเจตคติที่ดีในการเรียนเกษตรศาสตร์เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความ
สนใจและคิดจะค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองซึ่งอาจนามาสูํการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต๎องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให๎สามารถดาเนินชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมอยํางราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม อาจารย์ที่สอนในแตํละวิชาต๎องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตํอไปนี้ เพื่อให๎
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต๎องมีคุณสมบัติด๎านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแสดงตน
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาด๎วย
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
1) ซื่อตรงตํอหน๎าที่ไมํคดโกง
2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสูํความสาเร็จ
3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอํอนน๎อม
4) กตัญญูกตเวที
5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
6) สานึกรักตํอชาติและสถาบัน
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให๎มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน๎นการเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแตํงกายให๎เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต๎องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุํมนั้นต๎องฝึกให๎รู๎หน๎าที่ของการเป็นผู๎นา
กลุํมและการเป็นสมาชิกกลุํม
4) ปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์โดยต๎องไมํกระทาการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบ๎าน
ของผู๎อื่น
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใช๎กรณีศึกษาและอภิปรายรํวมกัน
7) สอนโดยการอ๎างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับจรรยาบรรณแตํละวิชาชีพ
8) การแสดงออกอันเป็นแบบอยํางที่ดีของผู๎สอน
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน การแตํงกาย การสํงงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข๎ารํวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร๎อมเพรียงของนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3)
4)
5)
6)
7)

จานวนผู๎กระทาทุจริตในการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย
ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวํางผู๎เรียนรํวมกันและกับผู๎สอนทุกคน
การทางานเป็นกลุํม และรายงานผลงาน

2.1.2 ด๎านความรู๎
นักศึกษาต๎องมีความรู๎และความเข๎าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และความรู๎เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อใช๎ในการดารงชีพและชํวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู๎ต๎องครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
1) มีความรู๎และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานจริงได๎
2) มีความตระหนักรู๎ในองค์ความรู๎ของศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางและเป็นระบบ
3) มีความรอบรู๎และประสบการณ์กว๎างขวาง
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2) อภิปรายเป็นกลุํมโดยให๎ผู๎สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
3) สอนให๎ค๎นคว๎าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุํม
4) เปรียบเทียบความรู๎จากห๎องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให๎คะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ให๎ค๎นคว๎า
3) ประเมินจากงานที่ได๎รับมอบหมาย
4) ประเมินด๎วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู๎ภาคทฤษฎี และภาคป ฏิบัติได๎อยํางสอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาการสามารถ
บอกเลําด๎วยการวินิจฉัยอยํางผู๎รู๎ สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช๎ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ หรือสื่อตํางๆ ทางวิชาการ
สามารถวางแผนอยํางเป็นอิสระ และดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค๎นคว๎าทางวิชาการ โดย
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(1) ผลการเรียนรู๎ทางด๎านทักษะทางปัญญา
1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู๎อื่นได๎
2) รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
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3) มีทักษะการแสวงหาความรู๎ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ใช๎เหตุผลเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาได๎อยําง
สร๎างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
5) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข๎อมูลเพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต๎อง
เหมาะสม
6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู๎จากการแก๎ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)
2) การเรียนรู๎รายบุคคล (Individual Study : IS)
3) การเรียนรู๎จากการทางาน (Work Based Learning : WBL)
4) การอภิปรายกลุํม(Group Discussion)
5) การบรรยายโดยผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ (Speakers)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) การสอบข๎อเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การสัมมนา
5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์
6) การแสดงความคิดเห็นในและหน๎าชั้นเรียน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่มอยํางสร๎างสรรค์และจัดการแก๎ไขข๎อโต๎แย๎งปัญหา มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของตนเอง และรํวมมือกับผู๎อื่นอยํางเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามได๎อยํางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
(1) การเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) มีความกระตือรือร๎นในการมีสํวนรํวมเพื่อแก๎ปัญหาชุมชนหรือสังคม
2) มีความตั้งใจดี และเจตนาที่ดีในการอาสาเข๎ารํวมในเรื่องของสํวนรวมโดยสมัครใจไมํมีการ
บังคับ
3) ตระหนักรู๎และสานึกถึงประโยชน์ของสํวนรวม เห็นคุณคําและดูแลรักษาสมบัติของสํวนรวม
4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพหลักความเสมอภาค เคารพ
สิทธิของผู๎อื่น
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบทีม (Team Based Learning)
2) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าหาข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต๎องประสานงานกับ
ผู๎อื่น (Inquiry Based Learning)
3) การเรียนรู๎โดยโครงการ (Project Based Learning)
4) การเรียนรู๎เชิงบริการ (Service Learning)
5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
6) ศึกษาโดยใช๎กรณีศึกษา (Case Study)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลงานของกลุํมและผลงานของผู๎เรียนในกลุํมที่ได๎รับมอบหมายให๎ทางาน
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4) ใช๎ผลการประเมินจากการเรียนรู๎เชิงบริการ
5) ประเมินจากงานที่ได๎รับมอบหมาย
2.1.5 ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู๎ฟัง นาเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์ หรือ สื่อตํางๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผลอยํางมี
วิจารณญาณ โดยใช๎ข๎อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบ
ปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค๎น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข๎อมูลได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และใช๎ข๎อมูลอยํางรู๎เทําทัน
2) สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งด๎านการพูดและการเขียน
3) สามารถเลือกใช๎รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุํมบุคคลที่แตกตํางกันได๎
4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช๎เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
2) แก๎ปัญหาโจทย์โดยใช๎คณิตศาสตร์หรือสถิติ
3) ฝึกใช๎สถิติประมวลผลข๎อมูลในการวิจัย
4) ใช๎ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
5) ฝึกให๎ค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากระบบสารสนเทศ
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6) ฝึกให๎นาเสนอผลงานที่ค๎นคว๎าด๎วยตนเองในรูปแบบตํางๆ
7) บูรณาการใช๎คอมพิวเตอร์ เครือขํายและซอฟต์แวร์หรือสื่อตํางๆทุกรายวิชาที่สามารถทา ได๎
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบข๎อเขียนและปากเปลํา
2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได๎รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการใช๎คอมพิวเตอร์
4) ผลการแก๎ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด๎าน
2.2.1 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให๎สามารถดาเนินชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมและเป็นประโยชน์
ตํอสํวนรวม อาจารย์ที่สอนในแตํละวิชาต๎องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตํอไปนี้ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต๎องมีคุณสมบัติด๎านคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อแสดงตน เป็ น
แบบอยํางที่ดีแกํนักศึกษาด๎วย
1) ตระหนักในคุณคําและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถทางานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นรวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตํางๆขององค์กรและสังคม
5) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการประกอบเกษตรกรรมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีตพํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให๎มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เน๎นการเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแตํงกายให๎เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาต๎องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุํมนั้นต๎องฝึกให๎รู๎หน๎าที่ของการเป็นผู๎นา
กลุํมและการเป็นสมาชิกกลุํม

56

4) ปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์โดยต๎องไมํกระทาการทุจริตในการสอบ

หรือการลอกการบ๎าน

ของผู๎อื่น
5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6) สอนโดยใช๎กรณีศึกษาและอภิปรายรํวมกัน
7) สอนโดยการอ๎างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับจรรยาบรรณแตํละวิชาชีพ
8) การแสดงออกอันเป็นแบบอยํางที่ดีของผู๎สอน
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน การแตํงกาย การสํงงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข๎ารํวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร๎อมเพรียงของนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) จานวนผู๎กระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย
5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวํางผู๎เรียนรํวมกัน และกับผู๎สอนทุกคน
7) การทางานเป็นกลุํม และรายงานผลงาน
2.2.2 ด๎านความรู๎
( 1) ผลการเรียนรูด๎ ๎านความรู๎
นักศึกษาต๎องมีความรู๎และเข๎าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และความรู๎เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อใช๎ในการดารงชีพและชํวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู๎ต๎องครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้
1) มีองค์ความรู๎พื้นฐานทั่วไปอยํางกว๎างขวางและเป็นระบบ เข๎าใจหลักการในการดารงชีวิต
2)

รู๎ เข๎าใจและสนใจพัฒนาความรู๎

และทักษะทางการเกษตรและการประกอบการ

อยํางตํอเนื่อง
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ และทักษะที่เหมาะสมในการแก๎ไขปัญหา
4) สามารถบูรณาการความรู๎ในแตํละศาสตร์เข๎ากันได๎
5) มีความเข๎าใจเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของความรู๎เฉพาะด๎าน และตระหนักถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการแก๎ปัญหา
6) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ

57

2) อภิปรายเป็นกลุํมโดยให๎ผู๎สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง
3) สอนให๎ค๎นคว๎าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุํม
4) เปรียบเทียบความรู๎จากห๎องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให๎คะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ให๎ค๎นคว๎า
3) ประเมินจากงานที่ได๎รับมอบหมาย
4) ประเมินด๎วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.2.3 ด๎านทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
1) คิดอยํางมีวิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ
2) มีความใฝุรู๎ สามารถค๎นหาข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย และใช๎ข๎อมูลที่ได๎ในการแก๎ไข
ปัญหาหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ได๎ด๎วยตนเองอยํางเหมาะสม
3) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก๎ไขได๎อยํางเป็นระบบและ
สร๎างสรรค์
4) มีความสามารถในการนาความรู๎และทักษะที่ได๎จากการเรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอยํางสร๎างสรรค์เมื่อเริ่มเข๎าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่งําย และ
เพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแก๎ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา
3) การสอนแบบผู๎เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให๎มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4) ให๎นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2) การสอบข๎อเขียน
3) การเขียนรายงาน
4) การสัมมนา
5) การวิเคราะห์และการวิจารณ์
6) การแสดงความคิดเห็นในและหน๎าชั้นเรียน
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2.2.4 ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่มอยํางสร๎างสรรค์และจัดการแก๎ไขข๎อโต๎แย๎งปัญหาที่ยุํงยากซับซ๎อน มีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของตนเอง และรํวมมือกับผู๎อื่นอยํางเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู๎นาและผู๎ตามได๎อยําง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
1)
สามารถสื่อสารกับกลุํมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศอยํางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมายตามหน๎าที่และบทบาทของตนได๎อยําง
เหมาะสม
3) สามารถให๎ความชํวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก๎ปัญหาสถานการณ์ตํางๆ ใน
กลุํมทั้งในบทบาทของผู๎นา หรือในบทบาทของผู๎รํวมทีม
4) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให๎ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง
5) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทางานและการบริหาร
6) สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวมพร๎อมทั้ง
แสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นกลุํม
2) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ ค๎นคว๎าหาข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือต๎องประสานงานกับผู๎อื่น
3) การเรียนรู๎โดยโครงการ (Project Base)
4) การเรียนรู๎เชิงบริการ
5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ
6) ศึกษาโดยใช๎กรณีศึกษา
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินผลงานของกลุํมและผลงานของผู๎เรียนในกลุํมที่ได๎รับ มอบหมาย
2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4) ใช๎ผลการประเมินจากการเรียนรู๎เชิงบริการ
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5) ประเมินจากงานที่ได๎รับมอบหมาย
2.2.5 ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู๎ฟัง นาเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไมํ
เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์ / สื่อตํางๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผลอยํางมีวิจารณญาณ
โดยใช๎ข๎อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบปัญหาได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
(1) ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เก็บรวบรวมข๎อมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และการนาเสนอความหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใช๎เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการประมวล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
3) สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การพูด การอําน และการเขียน
4) สามารถสื่อสารกับชาวตํางชาติได๎อยํางเหมาะสมตามสถานการณ์วัฒนธรรมและกลุํมบุคคลที่
แตกตํางกันได๎
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) แก๎ปัญหาโจทย์โดยใช๎คณิตศาสตร์หรือสถิติ
2) ฝึกใช๎สถิติประมวลผลข๎อมูลในการวิจัย
3) ใช๎ตาราภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนการสอน
4) ฝึกให๎ค๎นคว๎าหาข๎อมูลจากระบบสารสนเทศ
5) ฝึกให๎นาเสนอผลงานที่ค๎นคว๎าด๎วยตนเองในรูปแบบตํางๆ
6) บูรณาการใช๎คอมพิวเตอร์ เครือขํายและซอฟต์แวร์หรือสื่อตํางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถทาได๎
7) ฝึกให๎นาเสนอผลงานที่ค๎นคว๎าด๎วยตนเองในรูปแบบตํางๆ
(3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินผลโดยการสอบข๎อเขียนและปากเปลํา
2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได๎รับมอบหมาย
3) ประเมินผลจากการใช๎คอมพิวเตอร์
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4) ผลการแก๎ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตํอผลการเรียนรู๎ (Curriculum Mapping)
กลุํมวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(วงกลมทึบ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก)
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

กลุํมวิชาบูรณาการ
1. GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
2. GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลก
สมัยใหมํ
กลุมํ วิชาภาษา
1. GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติงาน
กลุํมวิชาสํงเสริมสุขภาพ
1. GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2. GEHP1102 การสร๎างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ

2

3

4

 
 

  


5

2. ความรู๎
6

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

  









 



1

2

3




4

5

6















4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4





2

3



 



















































  





  

















4

62

1

กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
1. GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
2. GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุข
ของชีวิต
3. GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและ
การใช๎เหตุผล
กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3. GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
4. GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อชีวิต
5. GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
6. GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ

2

3

4

5

2. ความรู๎
6

1

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

1

2

    







    





    





4

5































3

6



1

2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ

64

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3

4

1

2

3

4
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1

กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
1. GESO1101 พลวัตสังคมไทย
2. GESO1102 พลวัตสังคมโลก
3. GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม
4. GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
กลุํมภาษาที่สาม
1. GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
2. GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3. GETL1103 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน
4. GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
5. GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
6. GETL1106 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจาวัน

2



3

4

5

2. ความรู๎
6

1

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
6

1

2

3

4

1













2

3













  

















































































 



















  



















  



















  



















  



















  



















4
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตํอผลการเรียนรู๎ (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
(วงกลมทึบ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก)

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู๎
1

2

3

4

5

2. ความรู๎

6

1

2

3

4

5

6

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

2

กลุํมวิชาแกน
1. APST3102 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์

 







 









2. BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป

 



3. BIOL2401 พันธุศาสตร์

   



5. CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
6. CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
7. CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน

 





  



 





  



 





  



 

 



 



3

4
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8. MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
9. PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต๎น

 



 

 

  



 



 

 

  



รายวิชา/ผลการเรียนรู๎

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2. ความรู๎
1

กลุํมวิชาเอกบังคับ
1. AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตร
และการประกอบการ
2. AGSC1301 การผลิตและการจัด
การเกษตรอินทรีย์

2

3

 

 

3. AGSC2201 การประกอบการ



เกษตรกรรมยุคใหมํ

4

5

6

1

2



















 



 



 





4. AGSC2301 จุลินทรีย์ทางการเกษตร

 



5. AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับและ

 



3

4






5

6

1

2

 

3

4

1

2

3





 



4

5
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1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

1






















2

3

4
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กฎหมายสินค๎าเกษตร
6. AGSC3301 การจัดการของเสียจาก
การเกษตร
7. AGSC3302 การออกแบบและ
การจัดการภูมิทัศน์
8. AGSC3401 หลักการวิเคราะห์
วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร

 






 












 





 

1

2

3

4

5

6

1

2

 





 





 





 





3

4


5

6



 





















3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

1

2

3

4

 











2

3

    

4


5

6

2

3

4

  
   

      




5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ความรู๎

รายวิชา/ผลการเรียนรู๎

9. AGSC3402 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
10. AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทาง
การเกษตรและการประกอบการ
11. AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
และการประกอบการ
12. AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตร
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1. คุณธรรม จริยธรรม
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และการประกอบการ
13. ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
14. ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
15. MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร
16. MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์
และโซํอุปทานทางการเกษตร

 





  

 









 

 

 







  







 

 







  







2

กลุํมวิชาเอกเลือก ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต
1. AGSC3201 ระบบฟาร์มเกษตร
 

3

4

5

6

1

2





3

4

5

6

1

2

3

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู๎



4


1

2

3

4


5

6


1

2

3

4
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1

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา/ผลการเรียนรู๎
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สาหรับ
ผู๎ประกอบการ
2. AGSC3303 นิเวศวิทยาเกษตร
3. AGSC3304 การเกษตรทฤษฎีใหมํ
ตาม
แนวพระราชดาริ
4. AGSC3403 การจัดการดินและน้า
ทางการเกษตร
5. AGSC3404 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์
และการปรับปรุงพันธุ์พืช
6. AGSC3405 การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน
7. AGSC3406 วิทยาการกํอนและหลัง
การเก็บเกี่ยว
8. AGSC3407 การผลิตและ
การจัดการพืชเศรษฐกิจ

 

















 















 

 













 



 











 



 













 



 













 



 











 



รายวิชา/ผลการเรียนรู๎
1

2

3

4
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู๎

6

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6

1

2

3
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1. คุณธรรม จริยธรรม
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9. AGSC3408 พืชสมุนไพรทาง
การเกษตร
10. AGSC3409 โภชนาศาสตร์และการให๎
อาหารสัตว์
11. AGSC3410 การจัดการสุขภาพสัตว์
12. AGSC3411 พฤติกรรมสัตว์และ
การควบคุมบังคับสัตว์
13. AGSC3412 การผลิตและการจัดการ
ปศุสัตว์
14. AGSC3413 การผลิตและการจัดการ
สัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม
15. AGSC3414 การผลิตและการจัดการ
สัตว์เฉพาะอยําง
16. AGSC3415 การพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตร

 













 

 













 

 











 

 











 



 













 



 













 



 













 



 













 



2. ความรู๎
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รายวิชา/ผลการเรียนรู๎

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
การสื่อสาร และ
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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4

5
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3

4
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17. AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทาง
การเกษตรและการประกอบการ
18. AGSC4801เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ
19. AGSC4802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการเกษตรและการประกอบการ
20. AGSC4803การเตรียมสหกิจศึกษาทาง
การเกษตรและการประกอบการ
21. AGSC4804สหกิจศึกษาทางการเกษตร
และการประกอบการ
22. AGSC4901สัมมนาทางการเกษตรและ
การประกอบการ
23. AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตร
และการประกอบการ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให๎ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํสาเร็จการศึกษา
กาหนดให๎ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ของนักศึกษา เป็นสํวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต๎องทาความเข๎าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู๎ประเมินจากภายนอกจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎
การทวนสอบในระดับรายวิชาให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข๎อสอบโดยคณะกรรมการประเมิน
ข๎อสอบประจาสาขาวิชา
การทวนสอบหลักสูตรสามารถทาได๎ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของบัณฑิตภายหลังจากการสาเร็จการศึกษา และการประกอบ
อาชีพโดยทั้งนี้ต๎องมีการทาวิจัยเพื่อติดตามผลจากภาคสํวนๆ เพื่อนาผลของการวิจัยสารวจมาใช๎ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให๎มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต๎องการของภาคสํวนตํางๆ การทาวิจัยยังชํวยในการ
สะท๎อนความคิดเห็นจากทั้งตัวบัณฑิตเอง และสํวนของสังคมที่มีความเกี่ยวข๎อง ซึ่งงานวิจัยสารวจต๎องมีความ
ครอบคลุมเรื่องดังตํอไปนี้
2.2.1 การประเมินจากตัวบัณฑิต เพื่อสะท๎อนเรื่องความรู๎ การพัฒนาตามหลักสูตรหรือการฝึก
ประสบการณ์ภายในและนอกมหาวิทยาลัยนั้น มีความเพียงพอตํอการประกอบอาชีพหรือ อาจมีข๎อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตรอยํางไร โดยที่ต๎องมีการสารวจความคิดของบัณฑิต ทุก 1 ปี เพื่อติดตามและประเมินผล
2.2.2 การประเมินจากผู๎ประกอบการเพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีตํอบัณฑิต และรับฟังข๎อเสนอแนะ
ตลอดจนข๎อควรปรับปรุงเพื่อนามาใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตรตํอไป
2.2.3 การประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังแนวความคิดในเรื่องคุณสมบัติ
ของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนข๎อเสนอแนะที่มีตํอหลักสูตรที่ใช๎

72
2.2.4 การประเมินจากความก๎าวหน๎าของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพ ทั้งแงํการได๎เลื่อนตาแหนํง
หน๎าที่การงาน และรางวัลที่ได๎รับจากการทางาน
2.2.5 ประเมินจากโอกาสในการศึกษาตํอ หรือจากสถานศึกษาที่บัณฑิตกาลังศึกษาตํอ ตํอความพึงพอใจ
ของสถานศึกษา หรืออาจารย์จากสถาบันนั้นๆ เพื่อชี้ให๎เห็นถึงวําบัณฑิตสามารถที่จะศึกษาตํอในระดับ
บัณฑิตศึกษาได๎ดีหรือไมํอยํางไร
3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วําด๎วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหมํ
การจัดเตรียมความพร๎อมให๎กับอาจารย์ที่ได๎รับเข๎ามาในหลักสูตร มีความจาเป็นอยํางยิ่งตํอการทางาน
และการพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณสมบัติให๎เป็นไปตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยอาจารย์ใหมํต๎องได๎การอบรมและ
พัฒนาเพื่อให๎มีการทางานที่สอดคล๎องกัน โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาดังนี้
1.1 จัดการอบรมอาจารย์ใหมํให๎ทราบถึงแนวนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย และคณะ ตลอดจน
หลักสูตรเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจแล๎วสามารถพัฒนาการทางานให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 สํงเสริมอาจารย์ใหมํให๎เพิ่มพูนความรู๎ ประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่อง
โดยผํานการทาวิจัยที่เกี่ยวข๎องในสาขาวิชา การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตํางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและการวิจัย
อยํางตํอเนื่องโดยผํานการทาวิจัยที่เกี่ยวข๎องในสาขาวิชา การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตํางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่นๆ
2.2.1 การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎และคุณธรรม

73
2.2.2 มีการกระตุ๎นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.2.3 สํงเสริมการทาวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และการเผยแพรํงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์ทั้งวารสารใน
และตํางประเทศ
2.2.5 จัดให๎อาจารย์ทุกคนเข๎ารํวมกลุํมวิจัยตํางๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการตํางๆ ของคณะ
2.2.7 จัดการบริการในเรื่องการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลและแหลํงทุนเพื่อให๎เกิดความสะดวกในการทางานวิจัย
2.2.8 จัดนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อชํวยแนะนาให๎คาปรึกษากับอาจารย์ใหมํในเรื่องของงานวิจัยและเรื่องอื่นๆ
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหาร
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด๎วย รองคณบดีฝุายวิชาการ ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน๎าที่ดูแล และให๎คาแนะนาในการกาหนดนโยบายการบริหารให๎แกํอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีหน๎าที่วางแผนจัดการเรียน
การสอนรํวมกับคณะผู๎บริหารและอาจารย์ โดยคอยติดตามและรวบรวมข๎อมูลเพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด๎วย รองคณบดีฝุายวิชาการ ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน๎าที่ดูแล และให๎คาแนะนาในการกาหนดนโยบายการบริหารให๎แกํอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีหน๎าที่วางแผนจัดการเรียน
การสอนรํวมกับคณะผู๎บริหารและอาจารย์ โดยคอยติดตามและรวบรวมข๎อมูลเพื่อนาไปใช๎ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎มีความทันตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
เปูาหมาย
1.

มีการพัฒนาหลักสูตรให๎

การดาเนินงาน

การประเมินผล

1. พัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตร 1. เนื้อหาหลักสูตรที่นามาใช๎

ทันสมัยเพื่อให๎อาจารย์และ

ทั้งในระดับชาติ ระดับสากลหากมีการกาหนดและความต๎องการ สามารถอ๎างอิงกับมาตรฐานซึ่ง

นักศึกษาสามารถเป็นผู๎นาขการ

ของสถานประกอบการณ์

สร๎างองค์ความรู๎ใหมํการวิจัย
ทางการเกษตร

กาหนดไว๎โดยองค์กรวิชาชีพทาง
การเกษตร ให๎ทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงอยํางสม่าเสมอ

2. มีการกระตุ๎นให๎นักศึกษาเกิด 2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยโดยการพิจารณาปรับปรุง 2. จานวนของรายวิชามีทั้งภาค
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ความใฝุรู๎ โดยจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ทาง

หลักสูตรทุกๆ 3 ปี

ทฤษฏีและบทปฏิบัติ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎

วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย

ใหมํด๎วยตัวเอง

3. ติดตามผลการดาเนินงาน

3. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ ให๎มีทั้งภาคทฤษฏีและ

ตรวจสอบ และปรับปรุง
หลักสูตรให๎ได๎มาตรฐานอยําง

ปฏิบัติการ หรือจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อให๎นักศึกษาสนใจศึกษา ประจา ประวัติการทางาน และ
หาความรู๎ด๎วยตัวเอง เพื่อเพิ่มทักษะในสายวิชาชีพให๎ทันสมัย
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด๎าน และ

สม่าเสมอ

อยํางตํอเนื่อง

4. มีระบบประเมินมาตรฐาน

4. สํงเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา 4. ให๎สายสนับสนุนการเรียนรู๎

หลักสูตรอยํางตํอเนื่อง

เชํน ผู๎ชํวยสอน ผู๎ชํวยวิจัย เพื่อกระตุ๎นให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล

และบันทึกกิจกรรมที่ชํวย

วิชาการในวิชาชีพจากฐานข๎อมูลที่นําเชื่อถือ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

สนับสนุนการเรียนรู๎ การเรียน
ของนักศึกษา

เปูาหมาย

3. จานวนและรายชื่อคณาจารย์

การฝึกอบรม

การดาเนินงาน

การประเมินผล

5. กาหนดให๎คณาจารย์ประจามีคุณวุฒิไมํต่ากวําระดับปริญญา

5. ผลการประเมินการเรียนการ

โท และหรือเป็นผู๎มีประสบการณ์การสอน นอกจากนี้จานวน

สอนของคณาจารย์ กิจกรรมที่

คณาจารย์ต๎องไมํน๎อยกวําเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกาหนด

สนับสนุนการเรียนรู๎สาหรับ
นักศึกษา

6.

สนับสนุนให๎คณาจารย์ประจาเป็นผู๎นาทางวิชาการ

6. มีระบบการประเมินผลโดย

ผู๎เชี่ยวชาญทางการเกษตร โดยการเผยแพรํผลงานวิจัยใน

คณะกรรมการซึ่งประกอบด๎วย

วารสารทั้งใน และตํางประเทศ

คณาจารย์ภายในคณะทุกๆ 2 ปี

7. สํงเสริมให๎คณาจารย์ประจาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร

7. มีระบบการประเมินผลโดย

หรือวิชาการที่เกี่ยวข๎องทั้งในและตํางประเทศ

คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เป็นประจาทุกๆ 4 ปี

8. มีระบบการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ

8. มีการประเมินผลโดยบัณฑิต

ภายในเป็นประจาทุกปี และผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยํางน๎อย ผู๎สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
ทุกๆ 4 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผํนดิน และเงินรายได๎ เพื่อดาเนินโครงการพัฒนา
คณาจารย์ และนักศึกษา โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอ
เพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม
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คณะมีความพร๎อมในแหลํงทรัพยากรความรู๎ด๎านตํางๆ เชํน

หนังสือ ตาราเรียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการสืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ผํานฐานข๎อมูลออนไลน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระบบการบริการหนังสือ และฐานข๎อมูลที่ชํวยให๎สามารถสืบค๎นแหลํงข๎อมูลทั้งภายใน
และตํางประเทศ นอกจากนี้ ทางคณะมีความพร๎อมด๎านอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และห๎องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในการรองรับการเรียนการสอนอยํางมี
ประสิทธิภาพ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ

และตาราเรียนที่

เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎บริการแกํอาจารย์และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎า และใช๎ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผู๎สอนแตํละรายวิชาจะมีสํวนรํวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ

ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่

จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญสอนบางรายวิชา และบางหัวข๎อมีสํวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให๎หอสมุดกลางดาเนินการจัดซื้อหนังสือด๎วย ในสํวนของคณะจะมีห๎องสมุดยํอย

เพื่อให๎บริการหนังสือ

ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ทางคณะยังจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช๎ประกอบการสอน

เชํน เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถํายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต๎น
.

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปูาหมาย
จัดให๎มีความพร๎อมด๎านสถานที่
ได๎แกํ ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง
โรงพยาบาลสัตว์ แปลงทดลอง
สาธิตการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
พืชไรํ สถานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฐานข๎อมูลงานงานวิจัย
ทั้งในและตํางประเทศและสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการค๎นคว๎าหา
ข๎อมูลทางวิชาการ งานวิจัย
ให๎แกํนักศึกษาและคณาจารย์
เพื่อพัฒนาทักษะ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินงาน
1. ให๎ห๎องสมุดคณะจัดบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎
นักศึกษาสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎มีอุปกรณ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านประจาเพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง
3. จัดเตรียมแปลงทดลองปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชไรํ
เพื่อให๎นักศึกษาสามารถใช๎พื้นที่ทางานทดลองได๎อยําง
เพียงพอ
4. จัดเตรียมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลองและโรงพยาบาล
สัตว์เพื่อให๎นักศึกษาสามารถใช๎พื้นที่ทางานทดลอง
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในมหาลัย
5. ประสานงานกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เป็นที่ยอมรับในการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา โดยจัดทาสัญญา

การประเมินผล
1. รวมรวมข๎อมูลและทาสถิติ
การใช๎เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ตํอหัวของนักศึกษา
และชั่วโมงใช๎งาน
ห๎องปฏิบัติการ
2. จานวนของนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
เกี่ยวกับบทปฏิบัติการ
3. ทาสถิติจานวนหนังสือ
สั่งซื้อทั้งตาราภาษาไทยและ
ตํางประเทศ การใช๎บริการยืม
- คืนตารา ซีดี วีดีโอ และ
คอมพิวเตอร์เป็นต๎น
4. ผลสารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตํอการใช๎บริการ
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ความรํวมมือระหวํางคณะกับหนํวยงานนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม

สื่อตํางๆ ของคณะ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหมํ
การคัดเลือกอาจารย์ใหมํให๎เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหมํ
จะต๎องมีคุณวุฒิไมํต่ากวําปริญญาโทในสาขาทางการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3.2 การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจาสาขาวิชา ประชุมรํวมกันเพื่อวางแผนจัด
การเรียนการสอน การประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บรวบรวมข๎อมูล
ทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนรํวมประชุมและปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทาง
จัดการเรียนการสอนให๎บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให๎ได๎บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3.3 การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยแตํงตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของคณะ
โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง) และมีประสบการณ์ทางานตรงจากหนํวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนํง
บุคลากรสายสนับสนุนให๎มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการอบรมให๎ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให๎คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให๎คาปรึกษาด๎านวิชาการและอื่นๆ แกํนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได๎ โดยคณาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคนจะต๎องทาหน๎าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษา และทุกคนต๎องกาหนดชั่วโมงให๎คาปรึกษา เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าพบได๎

77
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร๎องขอดู
รายละเอียดการประเมินผลของอาจารย์ผู๎สอนได๎
6. ความต๎องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
มหาวิทยาลัยกาหนดให๎มีการวิจัยเพื่อศึกษาภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
และความต๎องการของตลาดแรงงานเป็นประจาทุกปี พร๎อมทั้งนาผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตให๎ตรง
กับความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม
7. ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง

2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดาเนินการตาม TQF ตํอไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการดาเนินงานตามข๎อ 1-5 และอยํางน๎อยร๎อยละ
80 ของตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี
ดัชนีบํงชี้ผลการดาเนินงาน
2559 2560 2561 2562 2563
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ





ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ





มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี)





ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์





ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา
6. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ




เรียนรู๎ ที่กาหนดใน มคอ.3-4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน





หรือ การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
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ดัชนีบํงชี้ผลการดาเนินงาน
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว
9. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด๎านการจัดการเรียนการสอน
10. อาจารย์ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0
รวมตัวบํงชี้ (ข๎อ) ในแตํละปี
ตัวบํงชี้บังคับ (ข๎อที)่
ตัวบํงชี้ต๎องผํานรวม (ข๎อ)

2559 2560 2561 2562 2563

























10
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบํงชี้บังคับ (ตัวบํงชี้ที่ 1-5 ) มี
ผลดาเนินการบรรลุเปูาหมาย และมีจานวนตัวบํงชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปูาหมายไมํน๎อยกวํา 80 % ของตัวบํงชี้รวม โดย
พิจารณาจากจานวนตัวบํงชี้รวมในแตํละปี

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให๎ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.

3 ของแตํละรายวิชา

และให๎ผู๎ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจะต๎องพิจารณาจากตัวผู๎เรียน
และอาจารย์ผู๎สอนซึ่งจะต๎องประเมินผู๎เรียนในทุกหัวข๎อวํามีความเข๎าใจในบทเรียนหรือไมํ อาจประเมินจากการ
ทดสอบยํอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน การอภิปรายโต๎ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งสามารถประเมินในเบื้องต๎นได๎ หากพบปัญหาให๎นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อดาเนินการตํอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน
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การประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎านทั้งด๎านกลยุทธ์การสอน สื่อการสอน การตรงตํอเวลา
การชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล โดยทุกทักษะดังกลําวสามารถกระทาได๎
ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตํละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู๎สอน
1.2.3 การประเมินจากผู๎ทรงวุฒิภายนอก
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เป็นการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตํละรายวิชา โดยสารวจข๎อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2. ผู๎ใช๎บัณฑิต
2.3 ผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย์ผู๎สอน
2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผํานการประเมินจากหนํวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยได๎กาหนดให๎
ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด๎านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเป็น
ระยะอยํางน๎อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุกๆ 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข๎อมูลในข๎อ 2 ทาให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตํละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ

ได๎ทันทีซึ่งก็จะเป็น

การปรับปรุงยํอย ในการปรับปรุงยํอยนั้นควรทาให๎ตลอดเวลาที่พบปัญหาสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระทาทุก 5 ปี เพื่อให๎หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
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เอกสารภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและ
การประกอบการ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in
(Agriculture)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Agricultural
Science and Entrepreneurship

ชื่อยํอ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อยํอ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ)
: B.Sc. (Agriculture)

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์เกษตรควบคูํกับมี
ความสามารถในการเป็น
ผู๎ประกอบการ โดยคานึงถึง
สิ่งแวดล๎อมและการจัดการการ
ผลิต โดยมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตั้งแตํกระบวนการผลิต
การขนสํง และการจัดจาหนําย

: B.Sc. (Agricultural Science and Entrepreneurship)
จานวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 129 หนํวยกิต

จานวนหนํวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 135
หนํวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนํวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนํวยกิต
1.1 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หนํวยกิต
1.1 กลุํมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุํมวิชาภาษา
9 หนํวยกิต
1.2 กลุํมวิชาภาษา
1.3 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
7 หนํวยกิต
1.3 กลุมํ วิชาสํงเสริมสุขภาพ
1.4 กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
6 หนํวยกิต
1.4 กลุมํ วิชามนุษยศาสตร์
1.5 กลุํมวิชาพลานามัย
2 หนํวยกิต
1.5 กลุมํ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 หนํวยกิต
9 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต

มีจานวนหนํวยกิตคงเดิม คือ 30
หนํวยกิต แตํมีการปรับจานวน
หนํวยกิตในบางกลุํมวิชาและ
มีการเพิ่มกลุํมวิชาบูรณาการ
และกลุํมวิชาภาษาที่สาม
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2. หมวดวิชาเฉพาะ

1.6 กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
1.7 กลุํมวิชาภาษาที่สาม
2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไมํน๎อยกวํา 99 หนํวยกิต

ไมํน๎อยกวํา 96 หนํวยกิต

2.1 กลุํมวิชาแกน
สาขาเกษตรศาสตร์
APST1101 หลักสถิติ
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
BIOL2301 จุลชีววิทยา
BIOL2302 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

2.1 กลุํมวิชาแกน (วิทยาศาสตร์)
25 หนํวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต

24 หนํวยกิต

APST3102 ชื่อวิชาสถิติสาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
BIOL2401 พันธุศาสตร์
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)
3(2-3-4)
-เพิ่ม CHEM2505 ชีวเคมี
3(3-0-6)
พื้นฐาน
3(2-3-4)

BIOL2401 พันธุศาสตร์
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)
3(2-3-4)

CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-4)
3(2-3-4)

CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร์

3(2-3-4)
3(3-0-6)

MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต๎น

3(3-0-6)
3(2-3-4)

PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต๎น
2.2 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน

3(2-3-4)

สาขาเกษตรศาสตร์
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
AGSC1201 ปฐพีวิทยา

2.2 กลุํมวิชาแกน (วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ)
62 หนํวยกิต
31 หนํวยกิต
2.2.1 กลุํมวิชาบังคับ
47 หนํวยกิต
3(3-0-6) AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
3(2-3-4) AGSC1301 การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
3(2-3-4)

AGSC1401 หลักการผลิตพืช

3(2-3-4)

AGSC1402 หลักการผลิตสัตว์

3(3-0-6) AGSC2301 จุลินทรีย์ทางการเกษตร

AGSC1501 หลักการสํงเสริมการเกษตร

3(3-0-6) AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร 3(3-0-6)

AGSC2301 นิเวศวิทยาเกษตร

3(3-0-6)

AGSC3301 การจัดการของเสียจากการเกษตร

3(2-3-4)

AGSC3101 เกษตรยั่งยืน

3(3-0-6)

AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์

3(2-3-4)

AGSC3303 นิเวศวิทยาเกษตร

3(2-3-4)

AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร

ปรับลดจานวนหนํวยกิตลงจาก
99 หนํวยกิต เหลือเพียง 9 6
หนํวยกิต เพื่อให๎รายวิชามีความ
กระชับและสอดรับกับจานวน
หนํวยกิตรวมที่ลดลง
-ตัดวิชา BIOL2301 จุลชีววิทยา
และ BIOL2302 ปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา

AGSC2201 การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ

3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(3-0-6) AGSC3401 หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)

AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร

1(0-2-1)

AGSC3402 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3(2-3-4)

AGSC4902 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร

3(0-6-3) AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ

เพิ่มจานวนหนํวยกิตเป็น 47
หนํวยกิต โดย
-เพิ่มวิชาเพื่อให๎มีความสามารถ
ในการเป็นผู๎ประกอบการ ได๎แกํ
AGSC2201การประกอบการ
เกษตรกรรมยุคใหมํ AGSC3201
ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับ
ผู๎ประกอบการ MNGT3503
การจัดการโลจิสติกส์และโซํ
อุปทานทางการเกษตร และ
MKRT3504การตลาดธุรกิจ
เกษตร
-เพิ่มวิชาเพื่อให๎มีเป็น
ผู๎ประกอบการเกษตรกรรมที่
คานึงถึงสิ่งแวดล๎อม
ได๎แกํ

3(3-0-6) AGSC1301 การผลิตและการจัด
MNGT2401 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2) การเกษตรอินทรีย์ AGSC2301
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3) จุลินทรีย์ทางการเกษตร
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ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3(3-0-6) AGSC2302 การออกแบบและ

3(3-0-6) การจัดการภูมิทัศน์ AGSC3301
3(2-3-4) การจัดการของเสียจาก
การเกษตร
MNGT3503การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานทางการเกษตร
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร

3(2-3-4) - เพิ่มวิชาด๎านการบริหารความ
เสี่ยงในการผลิตและการจัดการ
ผลิตผลทางการเกษตรได๎แกํ
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการ
เกษตรและการประกอบการ
AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับ
และกฎหมายสินค๎าเกษตร
AGSC3401 หลักการวิเคราะห์
วัตถุดิบและผลผลิตทางการ
เกษตร
AGSC3402 เทคโนโลยี ชีวภาพ
ทางการเกษตร
AGSC3901
วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและ
การประกอบการ AGSC4901
สัมมนาทางการเกษตรและการ
ประกอบการ AGSC4902 การ
วิจัยทางการเกษตรและการ
ประกอบการ
- เพิ่มวิชาให๎มีความรู๎เกี่ยวกับ
อาเซียนและเรียนรู๎เป็นด๎าน
ภาษาอังกฤษไปพร๎อมๆกัน คือ
ENGL3506อาเซียนศึกษา--รวม
วิชาเข๎าด๎วยกัน ได๎แกํ
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
AGSC1401 หลักการผลิตพืช
AGSC1402 หลักการผลิตสัตว์
AGSC1501หลักการสํงเสริมและ
ธุรกิจการเกษตร
เป็นวิชา
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการ
เกษตรและการประกอบการ
2.3 กลุํมวิชาแขนง
2.3.1 แขนงวิชาพืชศาสตร์ 36 หนํวยกิต
บังคับ 27 หนํวยกิต
BIOL2101 พฤกษศาสตร์
BIOL2102 สรีรวิทยาของพืช
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน

2.2.2 กลุํมวิชาเลือก
(เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา )15 หนํวยกิต
AGSC3201 ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู๎ประกอบการ
3(2-3-4) AGSC3303 นิเวศวิทยาเกษตร
3(2-3-4) AGSC3304 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
3(2-3-4) AGSC3403 การจัดการดินและน้าทางการเกษตร

ยกเลิกแขนงวิชาทั้ง 3 แขนง
3(2-3-4) ได๎แกํ แขนงวิชาพืชศาสตร์
3(2-3-4) แขนงวิชาสัตวศาสตร์ และแขนง
3(2-3-4) วิชาสํงเสริมและธุรกิจเกษตร
3(2-3-4)
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AGSC3404 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
PLSC2101 มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎า
เกษตร
3(3-0-6)
3(2-3-4)
PLSC2102 งานชํางเกษตรเบื้องต๎น
PLSC2501 การขยายพันธุ์พืช

3(2-3-4) AGSC3405 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-3-4) AGSC3406 วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว

PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

3(2-3-4)

AGSC3407 การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ

3(2-3-4)

PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช

3(2-3-4)

AGSC3408 พืชสมุนไพรทางการเกษตร

3(2-3-4)

PLSC3501 การปรับปรุงพันธุ์พืช

3(2-3-4) AGSC3409 โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์
AGSC3410 การจัดการสุขภาพสัตว์

เลือกไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
3(3-0-6)
AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตร 1(1-0-2)

AGSC3411 พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
AGSC3412 การผลิตและการจัดการปศุสัตว์

3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

AGSC3413 การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม
3(2-3-4)
AGSC3414 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง 3(2-3-4)

FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
3(2-3-4)
3(2-3-4)
PLSC2103 การผลิตเห็ด
3(2-3-4) AGSC3415 การพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4) AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตรและการประกอบการ

1(1-0-2)
PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก

3(2-3-4)

PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย์
PLSC3203 การปลูกพืชไร๎ดิน
PLSC3301 การออกแบบจัดสวน

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพ
ของพืช
3(2-3-4)
PLSC4101 พรรณไม๎น้าและการเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-4)
PLSC4201 การผลิตไม๎ผล
3(2-3-4)
PLSC4202 การผลิตพืชภายใต๎ปัจจัยควบคุม 3(2-3-4)
2.3.2 แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 36 หนํวยกิต
วิชาบังคับ 27 หนํวยกิต
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 3(2-3-4)
ANSC2301 โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์
3(2-3-4)
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม
3(2-3-4)
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
ผลิตและการค๎าปศุสัตว์
3(3-0-6)
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ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
เลือกไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
AGBE3101 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตร 1(1-0-2)
ANSC2502 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
3(3-0-6)
ANSC2503 เวชภัณฑ์และการใช๎ในปศุสัตว์ 3(3-2-4)
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง
3(2-3-4)
ANSC3401 พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
3(2-3-4)
ANSC3402 การฟักไขํและการจัดการโรงฟัก 3(2-3-4)
ANSC3501 โรคสัตว์สูํคน
3(3-0-6)
ANSC3502 ภูมิคุ๎มกันวิทยา
3(2-3-4)
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว์
3(2-3-4)
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
3(2-3-4)
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยได๎จากสัตว์
3(2-3-4)
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว์
3(2-3-4)
2.3.3 แขนงวิชาสํงเสริมและธุรกิจเกษตร
36 หนํวยกิต
บังคับ 27 หนํวยกิต
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3(3-0-6)
AGBE2201 เทคนิคการถํายทอด
3(2-3-4)
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
AGBE2501 การทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3101 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3401 การวางแผนและการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
วิชาเลือกไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร 3(3-0-6)
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AGBE2502 การบริการในแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(3-0-6)
AGBE3501 การตลาดการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
AGBE3503 การวางแผนและการจัดนาเที่ยวในแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตร 1(1-0-3)
COSC3602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํองเที่ยวเชิง
เกษตร
3(3-0-6)
MKRT3301 การขายและการโฆษณาการทํองเที่ยว
3(3-0-6)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
2.4 กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สห
กิจศึกษา ไมํน๎อยกวํา 7 หนํวยกิต
AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
การเกษตร
2(90)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.4 กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา
ไมํน๎อยกวํา 7 หนํวยกิต
AGSC4801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและ
การประกอบการ
2(90)

AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร

AGSC4802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ

5(350)

5(400)

หรือ

หรือ
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
AGSC4804 สหกิจศึกษา

ประกอบการ

2(90)
6(600)

AGSC4805การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการ
ประกอบการ

2(90)

AGSC4806สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต

เหตุผล
-ได๎มีการปรับเพิ่ม-ลดชั่วโมงใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สห
กิจศึกษา
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เอกสารหมายเลข 2 ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2554
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เอกสารหมายเลข 4 การกาหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
หลักการ
1. ระบบรหัส
กาหนดรหัสวิชา ใช๎ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ 4 ตัว อักษรนาหมูํวิชา หรืออักษรยํอ และ
ตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมูํวิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1. ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.2. ยึดสาระสาคัญ(concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชา ประกอบไปด๎วย
อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมูํวิชา/กลุํมวิชา
เลขตัวที่ 1 บํงบอกถึงระดับความยากงํายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 2 บํงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 3

/แขนงวิชา

, 4 บํงบอกถึงลาดับกํอนหลังของวิชา

อักษรตัวที่ 1-4

1

2

3

4

ลาดับกํอนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงํายของวิชา/ชั้นปี
หมวดวิชาหมูํวิชา/กลุํมวิชา

หมูวํ ิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
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AGSC: Agriculture Science and Entrepreneurship
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ ซึ่งอยูํในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ได๎จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. ทั่วไป

(

AGSC-1--)

2. การประกอบการธุรกิจเกษตร (

AGSC-2--)

3. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล๎อม (

AGSC-3--)

4.

การจัดการการผลิตและความเสี่ยง

5.
6.
7.

-

(
-

(

(

AGSC-4--)

(

AGSC-5--)
AGSC-6--)
AGSC-7--)

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา (

AGSC-8--)

9. ปัญหาพิเศษ สัมมนา หัวข๎อศึกษาพิเศษ (

AGSC-9--)
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หมูํวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
รหัสวิชา

รหัสวิชาเกํา

ชื่อวิชา

หนํวยกิต (ท-ป-อ)

AGSC1101

AGLS1101

ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ

3(2-3-4)

AGSC1301

PLSC3202

การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์

3(2-3-4)

AGSC2101

AGSC3304

การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ

3(2-3-4)

AGSC2201

MNGT2401 การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ

3(2-3-4)

AGSC2401

PLSC2101

มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร

3(3-0-6)

AGSC3201

PLSC2102

ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู๎ประกอบการ

3(2-3-4)

AGSC3301
AGSC3302

ANSC3701
PLSC3301

การจัดการของเสียจากการเกษตร
การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์

3(2-3-4)
3(2-3-4)

AGSC3303

AGSC2301

นิเวศวิทยาเกษตร

3(2-3-4)

AGSC3403

AGSC1201

การจัดการดินและน้าทางการเกษตร

3(2-3-4)

AGSC3404

PLSC3501

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

3(2-3-4)

AGSC3405

PLSC3401

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

3(2-3-4)

AGSC3406

PLSC3201

วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว

3(2-3-4)

AGSC3407

AGSC1401

การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ

3(2-3-4)

AGSC3409
AGSC3410

ANSC2301
ANSC2502

โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์
การจัดการสุขภาพสัตว์

3(2-3-4)
3(2-3-4)

AGSC3411
AGSC3412
AGSC3414
AGSC3901

ANSC3401
ANSC1402
ANSC3203
AGSC3102

พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
การผลิตและการจัดการปศุสัตว์
การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง
วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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เอกสารหมายเลข 5 คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารหมายเลข 6 ประวัติและผลงานอาจารย์ ประกอบด๎วย ภาระการสอน/ผลงานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ โกเมนทร์ บุญเจือ
โกเมนทร์ บุญเจือ, วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ และอานาจ ภักดีโต . 2554. ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุํมจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์และด๎วงผิวดินของระบบนิเวศเกษตร อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1.
การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ครั้งที่ 1 , 21-22 กรกฎาคม
2554 ICAST2011-O-09.
โกเมนทร์ บุญเจือ, วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ และศศิธร หาสิน. 2558. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังในดินกับระบบการจัดการพื้นที่เกษตร ที่อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา. การประชุมใหญํโครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 โดยความรํวมมือของ
มหาวิทยาลัยภายใต๎โครงการสํงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แหํง. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช.
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
Sumetee Kittipongpysan. 1996. Apparent digestibility of energy, cellcwall constituents,crude
protein of water hyacinth at different levels for growing ducks . The 8th Animal Science
congress of AAAP. Japan. (ได๎รับรางวัล Best Poster Presentation Award).
Nongyao, C. and Kittipongpysan, S. 1998. Change in nutrients composition of water hyacinth
after treated with selected fungi. The 8th World conference on Animal Production. June
28- July 4, 1998. Seoul National University, Seoul, Korea. Proceeding contributed papers
Vol.II.
Sumetee Kittipongpysan and Nongyao Chantaraj. 1998. Effect of feeding water hyacinth treated
with pleurotus sajor-caju on the length formation of the intestinal villi in broiler. The 8th
World conference on Animal Production. June 28- July 4, 1998. Seoul National
University, Seoul, Korea. Proceeding contributed papers Vol.II.
Sumetee Kittipongpysan. 2007. Thailand Pig Industry Status and Future Aspects. International
Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบการกํอตั้ง Swine Science and Technology Center (SSSC) ปี
ที่ 17 และการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2007 ณ ประเทศเกาหลีใต๎.
สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล นงเยาว์ จันทราช สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และสุภาณี ดํานวิริยะกุล. 2553. สภาพการผลิตและ
คุณภาพน้านมแพะทางจุลชีวะที่ได๎จากระบบการเลี้ยงที่แตกตํางกัน 1) คําปนเปื้อนทางจุลชีวะในน้านม
Rearing Condition and Microbiological Quality of Goat Milk Obtained from Different
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Production System. 1. Microbial Contaminant Value in Goat Milk. Thailand Research
Symposium 2010, 26-27 August 2010.
สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล นงเยาว์ จันทราช สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และสุภาณี ดํานวิริยะกุล. 2553. สภาพการผลิตและ
คุณภาพน้านมแพะทางจุลชีวะที่ได๎จากระบบการเลี้ยงที่แตกตํางกัน 2) คําทางจุลชีวะในสิ่งอุปกรณ์รีดเก็บ
นม บุคลากร และการประเมินสภาพการผลิต Rearing Condition and Microbiological Quality of
Goat Milk Obtained from Different Production System 2. Microbial count in milking
facilities, handling and evaluation. Thailand Research Symposium 2010, 26-27 August
2010.
Kittipongpysan, S., S. Danviriyakul, S. Seilsuth and Nongyao C. 2010. Comparison on Goat Milk
Production Fed with Different Rations of Organic Corn Stover Silage. The 15th AAAP
ANIMAL SCIENCE CONGRESS M0694-15.
สุภาณี ดํานวิริยะกุล สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ และนงเยาว์ จันทราช. 2556. อิทธิพลของรูปแบบ
การให๎อาหารตํอปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้านมแพะ ( Influence of Feeding Regimens
on Goat Milk Yield and Chemical Composition). วารสารเกษตร (Journal Of Agriculture)
วารสารวิชาการ, คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหมํ . (Vol./No.): 29 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2556 ,
ISSN 0857-0841. 107-116.
สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล. 2558. การวิจัยเพื่อการผลิตแพะนมแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน: สถานการณ์การเลี้ยง
แพะนมในประเทศไทย ภาพรวมของอาหารและการจัดการแพะนม. “มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ ๒๕๕๘
(Thailand Research Expo 2015)” วันอาทิตย์ที่ ๑๖ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (20 สิงหาคม 2558
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห๎อง117)
นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์
Wongrak, K., Gauly, M., Daş, G., 2015. Diurnal fluctuations in nematode egg excretion in
naturally and experimentally infected chickens. Vet. Parasitol. 208, 195-203.
Wongrak, K., Daş, G., König von Borstel, U., and Gauly, M., 2015. Genetic variation for naturally
gastrointestinal nematode infections in laying hens. Brit. Poultry Sci. 56, 15-2.
Daş, G., Wongrak, K., Gauly, M., 2015. Density and time related effects on egg excretion by
chicken nematodes. Tagung der DVGFachgruppe “Parasitologie und parasitäre
Krankheiten" 2015, Stralsund, Germany.
Wongrak, K., Daş, G., Moors, E., Sohnrey, B., Gauly, M., 2014. Establishment of gastro-intestinal
helminth infections in free-range chickens: a longitudinal on farm study. Berl. Munch.
Tierarztl. Wochenschr. 127, 305-313.
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Wongrak, K., Daş, G., Moors, E., Sohnrey, B., Gauly, M., 2014. Establishment of gastro-intestinal
helminth infections in free-range chickens: a longitudinal on farm study (Poster
presentation). The 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP 2014. Copenhagen, Denmark.
Wongrak, K., Moors, E., Daş, G., Gualy, M., 2012. Diurnal fluctuation in nematode egg excretion in
infected chickens (Oral presentation). Vortragstagung der DGfZ und GfT am 12/13
September 2012, Halle/Saale.
Wongrak, K., Vearasilp, T., Apichartsrungkoon, T., Simasatitkul, N., Tartrakoon, W., ter Meulen, U.,
2006. Study of Ileal Amino Acid Digestibility of Soybean and Sunflower Meals in Growing
Pigs Using in Vivo and in Vitro Methods. 2006. "Prosperity and Poverty in a Globalized
World: Challenges for Agricultural Research", Tropentag 2006, October 11 - 13, Bonn,
Germany.
ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร , Tri Indrrini Wirjantoro, สุมาลี วงศ์รักษ์ และปิยวรรณ ศุภวิทิต. 2548. พัฒนาการใช๎
โยเกิร์ตเพื่อรักษาโรคท๎องรํวงที่เกิดจาก E. coli ในลูกสุกรดูดนม (Using of Yoghurt for Colibacillosis
Treatment in Suckling Pigs). วารสารเกษตร, 21 (2),165-171.
ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร , อภิชาติศรีภัย , สุมาลี วงศ์รักษ์ และขวัญชาติ อุดมศรี. 2547. คําฮีมาโตคริทของแกะหลัง
การเจาะเลือดในปริมาณสูง ( Haematocrit Levels of Sheep After Large Amount of Blood
Taking). วารสารเกษตร, 20 (3), 272-277.
หมายเหตุ: สุมาลี วงศ์รักษ์ เปลี่ยนชื่อเป็น กัลยกร วงศ์รักษ์
นายศิรส ทองเชื้อ
กฤษณา กฤษณพุกต์ , ศิรส ทองเชื้อ และ ศศิยา ศิริพานิช. (2552). "ไม๎มงคลสาหรับงานจัดสวนในคติความเชื่อ
ของไทยและจีน " Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) 40(3): 453.
ศิรส ทองเชื้อ. 2552. ความสัมพันธ์ระหวํางยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวเชิงเกษตร แผนการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
เกษตรและการมีสํวนรํวมของชุมชน เพื่อการทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน . วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
ภุมรินทร์ บัวลม , ศิรส ทองเชื้อ และสุธิดา ถนอมวงษ์. (2553). ระบบธุรกิจข๎าวเปลือกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.
Siros Tongchure and Nam Hoang. (2013). Cassava Smallholders’ Participation in Contract
Farming in NakhonRatchasrima Province, Thailand. Journal of Social and Development
Sciences Vol. 4, No. 7, pp. 332-338, July 2013 (ISSN 2221-1152).

110
นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
Suradet Aroonluke, Sasimanas Unajak and Amornrat Promboon. 2010. Characterization of
Cocoonase from Bombyx mori and its Expression in Bacterial Expression System. ASEAN
sericulture Conference 2010.
Suradet Aroonluke, Sasimanas Unajak and Amornrat Promboon. 2010. Cloning, Expression and
Characterization of recombinant cocoonase from Bombyx Mori. KU smart silk 2nd ,
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart University
Suvichark Aroonluk and Chatchawan Jantrasuriyarat. 2014. Identification and Characterization of
Differential expressed protein Involved in somatic embryogenesis during oil palm tissue
culture. The third Thailand- Malaysia Graduate Forum in life science, Food science, and
Agriculture 2014, Kasetsart University
Suradet Aroonluke and Amornrat Promboon. 2008. Cloning and Expression of recombinant
cocoonase from Bombyx Mori. KU smart silk 1st , Department of biochemistry Faculty of
science Kasetsart University.
Suradet Aroonluke, Sasimanas Unajak and Amornrat Promboon. 2011. Purification from Thai
Local Silkworm, Bombyx mori and its Expression Using Bacterial Expression System. The
36th congress on SCIENCE and TECHNOLOGY of THAILAND (STT 36)
Unajak S., Aroonluke S. and Promboon A. 2015. An active recombinant cocoonase from the
silkworm Bombyx mori: bleaching, degumming and sericin degrading activities. Journal of
the Science of Food and Agriculture. Apr;95(6):1179-89. doi: 10.1002/jsfa.6806.
หมายเหตุ: สุรเดช อรุณลักษณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
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เอกสารหมายเลข 7 ภาระการสอนของอาจารย์
ลาดับ
ที่

ตาแหนํงทาง
วิชาการ

1.

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
และคุณวุฒิ
นายโกเมนทร์ บุญเจือ
วท.ม.(การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม)
วท.บ.(ประมง)

รายวิชาที่รับผิดชอบ
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-3-4)
AGSC3303 นิเวศวิทยาเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3403 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ 3(2-3-4)

ภาระการสอน
ชม. ตํอ
สัปดาห์
11.6
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2.

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

นางสุเมธี
กิตติพงศ์ไพศาล
วท.ม.(สํงเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ลาดับ
ที่

ตาแหนํงทาง
วิชาการ

ชื่อ-นามสกุล
และคุณวุฒิ

3.

อาจารย์

นางสาวกัลยกร
วงศ์รักษ์
Ph.D. (Animal
breeding and
Genetics, Livestock
Production System)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

AGSC3413 การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม 3(2-3-4)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
AGSC3301 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3409 โภชนาศาสตร์และการให๎อาหารสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3412 การผลิตและการจัดการปศุสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3413 การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม 3(2-3-4)
AGSC3414 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง 3(2-3-4)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
AGSC1101ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
AGSC1301การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์ 3(2-3-4)
AGSC3404 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ 3(2-3-4)
AGSC3401หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3411พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3412การผลิตและการจัดการปศุสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3414การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง 3(2-3-4)
AGSC3901วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ 3(3-0-6)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)

12.4

ภาระการสอน
ชม. ตํอ
สัปดาห์
12.4
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4.

อาจารย์

ลาดับ
ที่

ตาแหนํงทาง
วิชาการ

5.

อาจารย์

นายศิรส ทองเชื้อ
Ph.D. (Agricultural
Economics)
ศศ.ม.(ธุรกิจเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ชื่อ-นามสกุล
และคุณวุฒิ

ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์

รายวิชาที่รับผิดชอบ

นายสุวิจักขณ์

AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)

อรุณลักษณ์

AGSC1301 การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์ 3(2-3-4)

วท.ม.(พันธุวิศวกรรม)

AGSC3404 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ 3(2-3-4)
AGSC3401 หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3402 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3404 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
AGSC3408 พืชสมุนไพรทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3901วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ 3(3-0-6)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับและกฎหมายสินค๎าเกษตร 3(3-0-6)
AGSC3410 การจัดการสุขภาพสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3412 การผลิตและการจัดการปศุสัตว์ 3(2-3-4)
AGSC3413 การผลิตและการจัดการสัตว์เลี้ยงและปลาสวยงาม 3(2-3-4)

วท.บ.(ชีวเคมี)

6.

AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
AGSC1101ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
AGSC2201การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหมํ 3(2-3-4)
AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-3-4)
MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร 3(2-3-4)
MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ 3(3-0-6)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
AGSC4903 หัวข๎อศึกษาพิเศษทางการเกษตรและการประกอบการ 1(1-0-2)

นายสุรพล พหลภาคย์
กศ.ด.(วิทยาศาสตร
ศึกษา)
ส.ม.(การบริหาร
สาธารณสุขทั่วไป)

14.6

ภาระการสอน
ชม. ตํอ
สัปดาห์
13.2

12.4
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สพ.บ.(สัตว
แพทยศาสตร์)

ลาดับ
ที่
7.

8.

ตาแหนํงทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

AGSC3414 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอยําง 3(2-3-4)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
ภาระการสอน

ชื่อ-นามสกุล
รายวิชาที่รับผิดชอบ
และคุณวุฒิ
นายอุดมศักดิ์ ผํองศรี

AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)

วท.ม.
(เทคโนโลยีการเกษตร)

AGSC2401 มาตรฐาน ข๎อบังคับ และกฎหมายสินค๎าเกษตร (2-3-4)

AGSC3201 ระบบฟาร์มเกษตรสาหรับผู๎ประกอบการ 3(2-3-4)
วท.บ.(เทคโนโลยี
AGSC3302การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-3-4)
AGSC3404 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
การเกษตร)
AGSC3406 วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)
AGSC3408 พืชสมุนไพรทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการ
ประกอบการ 2(90)
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
นางสาวจิตรยา จารุจิตร์ AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ 3(2-3-4)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

AGSC2301จุลินทรีย์ทางการเกษตร3(2-3-4)

วท.บ.(การจัดการ
ศัตรูพืช)

AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-3-4)
AGSC3403 การจัดการดินและน้าทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3405 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3(2-3-4)
AGSC3406 วิทยาการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)
AGSC3407 การผลิตและการจัดการพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
AGSC3408 พืชสมุนไพรทางการเกษตร 3(2-3-4)
AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ 3(3-0-6)

ชม. ตํอ
สัปดาห์
11.6

13.6
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AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
5(400)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
2(90)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ 6(540)
AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตรและการประกอบการ 2(0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ 3(0-6-3)
9.

อาจารย์

นายชินกร

ลาศึกษาตํอ

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ

ภาระการสอน
ชม. ตํอ
สัปดาห์

ลาศึกษาตํอ

-

ลาศึกษาตํอ

-

จิรขจรจริตกุล
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ลาดับ
ที่
10.

ตาแหนํงทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
และคุณวุฒิ
นางสาวสัณฐิตา
ตังคจิวางกู

11.

อาจารย์

วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
รวท.บ.(วิทยาศาสตร์
เกษตร)
นายขวภัทร
สุวิริยะไพศาล
วท.ม.(โรคหัวใจ)
สพ.บ.
(สัตวแพทยศาสตร์)
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เอกสารหมายเลข 8 แบบสารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต /ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ความพึงพอใจตํอคุณภาพหลักสูตรของบัณฑิตของหลักสูตรเกษตรศาสตร์
ความพึงพอใจตํอคุณภาพหลักสูตร
จานวนบัณฑิตตัวอยําง (คน)

8
ร๎อยละ

รายการ

57.14
ความพึงพอใจเฉลี่ย

1. หลักสูตร

3.92

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา

3.92

3. อาจารย์ผู๎สอน

4.38

4. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎

3.65

5. การจัดการเรียนการสอน

4.02

6. การวัดและประเมินผล

4.08

7. การเรียนรู๎ตลอดหลักสูตรได๎พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

4.42

ภาพรวม

4.07
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