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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส: 25500211107175 
 ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร 
 ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Agriculture 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
    (ชื่อย่อ) :  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Science (Agriculture) 

     (ชื่อย่อ) :  B.Sc. (Agriculture) 
 
3. วิชาเอก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอกดังนี้ 

3.1 วิชาเอกพืชไร่ 
3.2 วิชาเอกพืชสวน 

 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร      ปี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตร      ปี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตร    ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
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5.3  ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  ไม่มี 

5.6  การบูรณาการหลักสูตร 
  ไม่มี 

5.7  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

6.2 เริ่มใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  
6.3 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566  

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 
6.4 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้  ในการประชุม 

ครั้งที ่     เมื่อวันที่      เดือน      พ.ศ.   
6.5 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที ่       

เมื่อวันที่      เดือน         พ.ศ.      
6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร ตามบันทึกครั้งที ่       

เมื่อวันที่   เดือน      พ.ศ.   
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2568   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ฟาร์มเกษตร ธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรธุรกิจ
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้และจัดสวน ธุรกิจจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ธุรกิจจำหน่าย
วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร ธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น 
 8.2 ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน
ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
นักวิชาการป่าไม ้เป็นต้น 
 8.3 นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย และพนักงานขาย
สินค้าเกษตรในหน่วยงานภาคเอกชน 
 8.4 พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณิชย์ 
 
  



3 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ -นามสกุล เลข

ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิชาเอกพืชไร่ 
1 นางสาวดาริการ์ 

บุญพันธ์ 
1-3113-

00019-xx x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. พืชไร่ 
(ปรับปรุงพันธุ์พืช) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 

2 นายมงคล  
วงศ์สวัสดิ์ 

5-3099-
90023-xx x 

อาจารย์ D.Agr. (Plant 
Pathology) 

Zhejiang University, 
P.R. China 

2009 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
โรคพืชวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
โรคพืชวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 

3 นายสุรศักดิ์  
บุญแต่ง 

3-3015-
00525-xx x 

อาจารย์ ปร.ด. พืชไร่ 
(ปรับปรุงพันธุ์พืช) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 

วิชาเอกพืชสวน 
1 นางสาวธนภร  

สิริตระกูลศักดิ์ 
3-3015-

00853-xx x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
วท.ด. (พืชสวน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 

2 นางสาวเบ็ญจพร 
กุลนิตย์ 

3-4503-
00209-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 

3 นางสาวสกุลกานต์ 
สิมลา 

3-2601-
00507-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 สถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

 แปลงทดลองการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 แปลงทดลองและวิจ ัยทางการเกษตร (ศูนย์ถ ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ)  
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 การฝึกงานนอกสถานที่หรือการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ว่า เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของเกษตรกรมั่นคง มีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสู่ความเป็น 
Smart Farmers เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ Smart Group และ Smart 
Enterprise สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหาร
จัดการ ส่วนของภาคการเกษตรม่ังคั่ง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน โดยขับเคลื่อนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
รวมทั้งขยายบทบาทสู่ภาคบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งสู่เกษตร 4.0 ภายใต้ Thailand 4.0 พัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่ทันสมัย ให้เกษตรกร องค์กร เกษตรกร ภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐ นำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน 
สร้างทุนทางปัญญาให้แก่บุคลากรและนักวิจัยภาครัฐให้เป็น Smart Officers และ Smart Researchers ตลอดจน
เชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกประชารัฐ และในส่วนของทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน ต้องทำการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการทำ
การเกษตร บริหารจัดการน้ำครบวงจร เพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการใช้น้ำทางการเกษตรอย่าง
คุ้มค่า รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร  
  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบทศวรรษ มีการเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563-2564 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มี
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ากับร้อยละ 6 เนื่องจากภาคบริการคือ การท่องเที่ยวและ
ภาคอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ การได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ส่วนในปี พ.ศ. 2564 ช่วง 
ไตรมาสแรกอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ากับร้อยละ -2.1 ทั้งนี้อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร เท่ากับร้อยละ 1.3 และ -3 ตามลำดับ สะท้อนว่า
ภาคการเกษตรยังคงเป็นส่วนที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2564) สำหรับรายได้ต่อหัวของประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่ากับ 8,166 USD/คน/ต่อปี 
ประเทศไทยจึงอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ดังนั้นการพัฒนาประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายไดสู้ง
เป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของประเทศ  



5 

  พลวัตของโลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ  
อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม เช่น 
การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการกำหนดทิศทางธุรกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของประเทศ ประกอบด้วย 1) การ
เติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับการจัดสรรทรัพยากร
ในธุรกิจภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และที่พักอาศัย รวมถึงการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ประชากรในพื้นที่ห่างไกล และการทำงานในรูปแบบใหม่ที่มีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าเดิม 2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะช่วยยกระดับผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่เชิงลึกที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินนโยบายสาธารณะ การทำการตลาด หรือ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองช่องว่างทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม และ 3) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ และระบบ
หุ่นยนต์อัตโนมัติในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนในภาคการผลิต 
(อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์) ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุ่มร้านอาหารและร้านคา้) 
ส่วนในภาคการเกษตรจะเน้นความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ ที่เป็นอีกหนึ่งกระแส
การเปลี่ยนแปลงหลักของโลก และยังเป็นโอกาสที่สำคัญหากได้มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม โดยจะช่วยยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ยังสามารถช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงจีโนม 
การพัฒนาชีวนิเวศจุลชีพ ชีววิทยาสังเคราะห์ และชีวภัณฑ์ เป็นต้น  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ประชากรมีการเปลี ่ยน
พฤติกรรมเป็นแบบชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวติ
มากขึ้น ผู้คนในสังคมจะเห็นความสำคัญของการเว้นระยะห่างที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตช่วงวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 และจะดำเนินชีวิตแบบนั้นต่อไป มีการดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง รวมถึงการหันมาใส่ใจ
สุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำประกันสุขภาพจะมีแนวโน้มมากขึ้น และมีการสร้างสมดุลชีวิต โดยมีแนวทาง
ในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การงาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น โดยมแีนวทางการปรับตัวจากพลิก
วิกฤติเป็นโอกาสที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นหลังจบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมี 4 แนวทาง ประกอบด้วย การเร่ง
ปรับตัวช่องทาง offline to online การขยายพื้นที ่เพื ่อเข้าถึงผู ้บริโภค การพัฒนาโลจิสติกส์ และการขยาย
แพลตฟอร์ม social media ของแต่ละธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด  
  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนั้นไทยแลนด์ 4.0 จึงควรมีการเปลี่ยน
วิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ 
High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  
  นอกจากนี้ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ตลอดจนความต้องการอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่เกษตร-อาหาร (ผลิต 
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แปรรูป และบริโภค) ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสเีขียวเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่บัณฑิตสู่ความเป็น Smart Farmers เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
สู่ Smart Group และ Smart Enterprise สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และการตลาดที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล ภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลกรวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาการ
เกษตรและสังคมเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมี
จำนวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2593 และส่งผลให้สัดส่วนประชากรวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก 
สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก โดยประชากร
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 17.2 ภายในปี พ.ศ. 2593 และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์” ภายในปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ 20.1 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศ
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่งแรก ๆ ในภูมิภาค ต่อจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 
  โครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุจะทำให้จำนวนวัยแรงงานลดลง หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม รวมถึงจะทำให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย ส่งผลให้
ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี 
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงยังอาจส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนนำไปสู่การขยายตัวของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมในที่สุด และที่สำคัญคือความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งอาหารปกติที่ผลผลิตปราศจาก
สารเคมีตกค้าง อาหารจากพืชที่มีสารพฤกษเคมีสูงและอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้งยาจากพืช
สมุนไพร 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์
เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยให้
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มความร่วมมือ ตาม
เป้าประสงค์ของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 
4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ทำให้มีสภาวะว่างงานเพิ่มขึ้น ประชากรส่วนหนึ่งจึงต้องกลับสู่ภูมิลำเนา ดังนั้นการเป็นผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว หรือยุคชีวิตวิถีใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลด
ผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งนี้ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสังคมเกษตรผู้สูงอายุ และ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงภัยคุกคามอื่น ๆ  ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงกับระบบการผลิต การตลาดด้านการเกษตร รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชวีิต โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้นจึงได้มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านวฒันธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ
ด้านต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและพัฒนาสังคมเกษตรอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง
ยกระดับการพัฒนาระบบการผลิต คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรให้สูงขึ ้นและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เน้น
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต สาขาการผลิตพืชไร่และพืชสวน ที่มีความรู้ความสามารถในระบบการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตภายใต้การเกษตรแม่นยำ การเกษตรอัจฉริยะ การเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล และระบบ
การผลิตพืชอินทรีย์ สำหรับบริโภคเป็นอาหารและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่า และพลังงานทดแทน
จากชีวมวล รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อาทิเช่น การค้า
สินค้าเกษตร ตลาดแรงงาน และการบริการการศึกษา เป็นต้น เพ่ือพัฒนาไปสู่การเกษตรไทย 4.0 ที่ได้มาตรฐานสากล 
และอยู่ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2579 สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”  

ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในส่วนของ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลวัต
ของโลกในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
โครงสร้างประชากรของโลกที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ความต้องการพัฒนาทักษะของบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บัณฑิตสู่การเป็น Smart Farmers 
เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต พัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ Smart Group และ Smart Enterprise สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตทางการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภค และการตลาดที่หลากหลายตาม
มาตรฐานสากล อีกทั้งเน้นการสอดแทรกเนื้อหาด้านวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความรับผิดชอบ
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ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและระบบสารสนเทศขั้นสูง การมีจินตนาการ 
และเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้าง
ความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยอาศัยศักยภาพของฐานทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว และ
เทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกระดับการพัฒนาระบบการผลิต คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรให้สูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงได้นำข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต
มาปรับปรุงและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา โดยสาระของ
หลักสูตรกำหนดการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกระบวนการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” 
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักคือ “การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมี
ความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
เพื ่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอนุรักษ์ ฟื ้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน และยังสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คือ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับ
วิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม
และคุณธรรม โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการ
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและอนุรักษ์ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการมุ่งผลิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นคนดีคนเก่ง เป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนสอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษา
และบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พ.ศ. 
2579 สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยมีการเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความเป็นสากลและทันสมัย การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้
บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของชุมชนในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยหาสารคาม จำนวน 24 หน่วยกิต 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู ้แทนจากคณะที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะอ่ืน ๆ ที่ให้บริการสอนวิชา
ต่าง ๆ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและตารางสอบ การจัด
กลุ่มนิสิตตามระดับพ้ืนฐานความรู้  



 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ใช้องค์ความรู้สู่การเป็น Smart 
Farmers มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงชีวิต และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความ
ตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและการ
บริหารจัดการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ smart group และ smart enterprise เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ทางการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และการตลาดที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล 

1.2  ความสำคัญ 
ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตที่มีศักยภาพสูงทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นประเทศที่สร้าง

ความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก แต่ปัจจุบันมีผลกระทบหลายด้านที่มีผลต่อการค้าสินค้าเกษตร เช่น ผล
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เข้มงวดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยอาศัย
ศักยภาพของทรัพยากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการบูรณาการความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตร ให้ตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
และโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จากการวิเคราะห์การดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา การประชุมรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหลักสูตร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตรตามแนวทาง
การศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ พบว่า บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีสมรรถนทักษะ 10 ด้าน ได้แก่ 1) มีความรู้เพื่อบริหาร
จัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยได้ 2) มีความรู้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG) 3) มีความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร 4) มี
ความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์ 5) มีทักษะการใช้เครื่องจักรกลและ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพ่ือ
ปฏิบัติการภาคสนาม 6) มีทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 7) มีทักษะการใช้
ภาษาและสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้ 8) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและ
ชีวิตประจำวัน 9) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 10) มีทักษะในการเป็น
ผู้บริหารจัดการโครงการเกษตร หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร พร้อมทั้งจรณทักษะ 9 ด้าน ได้แก่ 1) มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา 2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเกษตร 3) มีจิตอาสา และเสียสละ 4) มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ/หรือสังคม 5) มีความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จ 6) มีความคิดเชิงบวก 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 7) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 8) 
มีความใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค์ และ 9) มีการทำงานเป็นทีม 
(ผู้นำและผู้ตามที่ดี) และ/หรือพึ่งพาตนเอง ซึ่งหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้นอกจากจะมีความโดดเด่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและสังคมเกษตรแล้ว หลักสูตรยังมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นระบบและกลไกที่สำคัญใน
การส ่งเสร ิมและพัฒนาศ ักยภาพนิส ิตให ้บรรล ุตามผลลัพธ์การเร ียนรู้ ของหล ักส ูตร ดั งน ั ้นภาคว ิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2566 โดยมี 2 วิชาเอก 
ได้แก่ พืชไร่ และพืชสวน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2561  มีดังนี้ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหลักสูตร (SWOT Analysis)  

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) คณาจารย์มีคุณวฒุิ คณุภาพในระดับสงู และมี

ประสบการณ ์มีอาจารย์ทีจ่บหลักสูตรปริญญาเอก
มากกวา่ร้อยละ 90 และมตีำแหนง่วชิาการในระดบั
ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ 

2) คณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ตรงกับสาขาวชิาที่เปดิ
สอน และได้รบัการพฒันาทักษะและความเชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการพฒันาตัวเองให้มี
ตำแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึน้ 

3) คณาจารย์สว่นใหญ่มีความสามารถเป็นที่ยอมรบัจาก
หน่วยงานภายนอก 

4) คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเชีย่วชาญดา้นมาตรฐาน
การผลติทางการเกษตร 

5) ผลงานการวิจัยอยู่ในระดบัด ีและมีการเผยแพร่ผลงาน
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

6) มีเครื่องมือพื้นฐานในการเรยีนการสอน และการทำวิจยั
ทางการเกษตรทีค่รอบคลุมและทนัสมัย รวมทัง้มี
เครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลยั ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

7) หลักสูตรมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางวชิาการ
และวชิาชีพอยา่งหลากหลายและต่อเนื่อง 

8) นิสิตในหลักสูตรสามารถวางแผนงาน ทำงานหนักได้  
มีความอดทนสงู มีจิตสาธารณะ และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได ้

9) บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานสนบัสนนุการ
เรียนการสอน และการวิจัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) ศิษย์เก่ามีการตดิต่อหรือสรา้งเครอืข่ายกนัหลังสำเร็จ
การศึกษาอยา่งเข้มแข็ง และมปีฏสิัมพนัธ์ระหว่างศษิย์
เก่ากับนิสิตปัจจุบนั 

11) นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     จึงทำให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเกษตรใน  
     ท้องถิ่นได้ 

 
 

1) อาจารยป์ระจำหลกัสูตร ยงัมีข้อจำกัดในการเข้าถงึแหลง่
ทุนวิจยั และข้อจำกัดในการตีพิมพ์ผลงานวชิาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) หลักสูตรมีรายวชิาจำนวนมาก แตม่ีหลายวชิาที่ยงัไม่ได้
เปิดสอน  

3) ขาดความพร้อมทางดา้นอุปกรณแ์ละสิง่ปลูกสร้างในแปลง
ทดลอง (พืน้ทีน่าสนีวน) ที่สามารถรองรับการเรียนการ
สอน การทำวิจยั และการฝึกปฏบิตัิของนสิิต 

4) ขาดยานพาหนะในการเดนิทางไปยังแปลงทดลอง (พืน้ที่
นาสนีวน) และการอำนวยความสะดวกดา้นการบรโิภค 
อุปโภคและสาธารณปูโภค 

5) นิสิตขาดทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การบูรณาการ 
และการคิดเชงิต่อยอด 

6) มีรายวชิาไม่ครอบคลุมกบัสถานการณป์ัจจบุันตามต้องการ
นิสิต 

7) การประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงกลุม่บุคคลเปา้หมายยังไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ จงึทำให้นสิิตสว่นใหญ่มีภูมิลำเนา
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

8) มหาวทิยาลยัยงัให้ความสำคัญน้อยในการสรา้งความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในดา้นการเรียนการสอนใน
ระบบสหกิจศึกษา 

9) ขาดช่องทางในการส่งเสริมให้นสิตินำความรู้ ความ
เชี่ยวชาญไปประกอบอาชีพไดโ้ดยตรง หรือขาดการส่งเสริม
ทักษะที่นสิิตประสงค ์

10) บุคคลากรในสาขาวชิาจะเกษยีณอายุราชการเปน็จำนวน
มากใน ปี 2567 ซึง่ส่งผลต่อจำนวนและคณุวุฒิของ
อาจารยป์ระจำหลกัสูตร ทำให้เปน็ข้อจำกัดในการ
ดำเนนิงานของหลักสตูร ซึง่การเพิม่อัตรากาํลงัเพื่อมา
ปฏิบัตงิานทดแทนอัตราทีก่ำลังจะเกษียณอายุราชการเพื่อ
รองรับภารกจิในอนาคตเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ 
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จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 11) ขาดแคลนพืน้ที่แปลงทดลองที่เหมาะสม สำหรับใช้ใน
งานวิจยัทางการเกษตรที่ถาวร เนือ่งจากมหาวทิยาลยัมี
การขอคนืพืน้ที่แปลงเกษตรบ่อยครั้ง 

12) สถานที่เรียนปฏิบัติการและฟาร์มอยู่ไกลเปน็อุปสรรคใน
การเดนิทางและความปลอดภยั 

13) แปลงทดลอง (พื้นทีน่าสนีวน) ขาดระบบรักษาความ
ปลอดภัย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 

14) ระบบการยื่นคำร้องแบบออนไลนท์ี่ขาดการแจง้เตือนที่ดี 
ทำให้มผีลกระทบต่อนสิิตและการดำเนนิการของ
หลักสูตร 

15) การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีสง่ผลให้วสัดุอุปกรณท์ี่
รองรับเปลีย่นไปอยา่งรวดเร็ว ต้องใช้การปรบัตัวของ
ผู้สอนและต้องมีการจดัหางบประมาณที่มากขึน้ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1) การปรับปรงุหลักสตูรใหมโ่ดยการบูรณาการระหวา่ง

สาขาพืชศาสตร์ และบูรณาการศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จะเป็นการสรา้งโอกาสในการพัฒนารายวชิาที่เป็น 
creative thinking  

2) การบรูณาการระหวา่งศาสตรต์า่ง ๆ เปน็การเปิดโอกาส
ให้หลักสูตรรบันิสติได้มากขึน้ หลากหลาย และต่อเนื่อง  

3) สาขาเกษตรเปน็สาขาที่ได้รับความนิยมในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอยู่ในแผนการพฒันา
ของประเทศ 20 ป ี 

4) ภาควชิาเทคโนโลยีการเกษตรมีชือ่เสียงในการผลติ
บัณฑติทางการเกษตรที่มีความเขม้แข็ง อดทน มคีวามรู้ 
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานจรงิ ซึ่งเปน็
การเปดิโอกาสในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรไปสู่
ผู้ประกอบการทำให้บณัฑติมีโอกาสไดง้านทำมากขึน้ 

5) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีพืน้ที่และจำนวนประชากรสูง 
ทำให้เป็นโอกาสของสาขาวชิาในการสอนหรือจดัอบรม
ทางดา้นการเกษตร โดยเฉพาะพชืไร่และพชืสวน
เศรษฐกิจ 

6) รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ
เศรษฐกิจหมนุเวยีนเพื่อเพิ่มมลูค่าในห่วงโซ่อุปทานทาง
การเกษตร (BCG Model) โดยมีการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มดงักล่าว 

7) นิสิตรุน่ใหม่มีความต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และสรา้งผลงานในการประกอบอาชพีจากความเปน็
ตัวตน และความถนดั ให้เกิดทักษะและมคีวาม
เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคต 

 
 

1) การเปลีย่นแปลงระบบการศึกษาเป็นแบบเสร ี
2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 เปน็อุปสรรค

ต่อการจดัการเรียนการสอนในภาคปฏิบตัิทนุวิจัยจะผา่น
มาจากหน่วยงานที่อยูใ่น อว. ในขอ้กำหนดของทนุวิจัยต้อง
มีข้อกำหนดเรื่องการสร้างนวัตกรรม และนวตักรรมที่ได้
ต้องบูรณาการไปถึงการบริการวชิาการ รวมถึงต้องบรูณา
การการวิจยัร่วมกบัศาสตร์สาขาอ่ืน 

3) ปัจจบุันอัตราการเกดิของประชากรในประเทศลดลงทำให้มี
ผลต่อจำนวนผู้เขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรมโีอกาสลดลง 

4) นิสิตแรกเข้าบางส่วนขาดความรู้พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 
และการใชส้ื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ขาดการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประมวลผลที่มปีระสทิธิภาพ 

5) สถาบนัการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง มกีารปรับตัวโดยการ
ปรับปรงุหลักสตูรให้มีความทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิต ส่งผลต่อจำนวนผู้เข้า
ศึกษาต่อในหลักสตูร 

6) สภาพเศรษฐกจิของประเทศตกตำ่เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคอุบตัิใหม่
ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้เรยีน 

7) ภาครัฐมรีะบบและกลไก รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การสง่เสริมการทำวิจยั และการนำผลการวิจยัไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ดจ้ริงในการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน 

 



13 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
8) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาสรา้ง 

ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพฒันา
ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมได้ ส่งผลให้เกิดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทนัสมัย โดยนิสิตและบุคลากรของ
องค์กรได้รับการพฒันาบูรณาการองค์ความรู้อยา่งทั่วถึง  

9) ปัจจบุันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุและบุคคลทัว่ไป
ให้ความสนใจดา้นการเกษตรมากขึ้น ตลอดจนผู้ที่ใส่ใจ
สุขภาพที่ต้องการผลิตผลผลิตทางการเกษตรทีป่ลอดภยั 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรงจากพชืที่ม ี
สารพฤกษเคมีสงูจงึเปน็การเปดิโอกาสให้หลักสตูร
ออกแบบการจัดการเรยีนการสอนและเผยแพร่ความรู้
ทางการเกษตรทีต่อบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเปา้หมาย 

10) ระบบโครงสร้างพืน้ฐานการสื่อสารที่ทั่วถึง และมี
ความก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี เป็นการเปิดโอกาสให้
สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอนและการอบรม
ออนไลน์ และเพิ่มช่องทางรบัผู้เขา้ศึกษาในหลกัสูตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 

 
สาระการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
1. ขาดตัวอย่างอาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษาในบางอาชีพ 

ระบุตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษาให้ครอบคลุมตามที่
หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตไป
ตอบสนองความต้องการของตลาดงานใน
ปัจจุบันและอนาคต 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ
การศึกษา 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น 
ฟาร์มเกษตร ธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ไม้
และจัดสวน ธุรกิจจำหน่ายผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ธุรกิจ
จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร ธุรกิจ
จำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร เป็น
ต้น 
2. ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานอ่ืนทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เช่น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร นักวิชาการป่าไม้ เป็นต้น 
3. นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ขาย และพนักงานขายสินค้าเกษตรใน
หน่วยงานภาคเอกชน 
4. พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณิชย์ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.
นริศ สินศิริ จะเกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ. 2566 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยเป็นไปตามคุณภาพและ
มาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2565 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 
ท่าน 
1. ผศ.ดร.ดาริการ์ บุญพันธ์ 
2. ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์ 
3. ผศ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ 
4. ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา 
5. อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์ 
6. อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง 

3. ข้อมูลสถานการณ์ภายนอก
ที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบใน
การปรับปรุงหลักสูตร ปี 2561 
เป็นแผนหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้
ในปีนั้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงแผนหรือยุทธศา
สาตร์ตามปีที่เปลี่ยนไป 

- ข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่จำเป็น
สำหรับใช้ประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 13 นอกจากนี้
ยังมีการประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์
จากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งถือ
เป็นข้อมูลสำคัญที่หลักสูตรต้องนำมา
พิจารณาใช้ประกอบในการวางแผน
ออกแบบหลักสูตร 
- ปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่จำเป็น 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบัน 

ปรัชญาของหลักสูตรบัณฑิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็น
ผู้ใช้องค์ความรู้สู่การเป็น Smart Farmers มี
ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีความตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริหาร
จัดการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ smart 
group และ smart enterprise เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตทางการเกษตรให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค และการตลาด
ที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
อุดมศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์จาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

เกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนทักษะ และจรณทักษะ 
ดังนี้ 
1. เป็นผู้ใช้องค์ความรู้สู่การเป็น smart 
farmers และ smart officer ที่สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
2. เป็นผู้มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  
3. มีความตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการ
ผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริหาร
จัดการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ smart 
group และ smart enterprise 

4. หลักสูตรเดิมมมีาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ประกาศมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการ
ปรับตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ มี 4 ด้าน คือ  
1. ด้านความรู้  
2. ด้านทักษะ  
3. ด้านจริยธรรม  
4. ด้านลักษณะบุคคล 

5. หลักสูตรเดิมยังไม่มีการ
ออกแบบหลักสูตรแบบเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome-Based 
Education: OBE)  
 

ใช้ออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ 
โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ 
(backward curriculum design) ดังนี้ 
1. กำหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเริ่มจาก
จัดเสวนากลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใช้บัณฑิต
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ได ้PLOs และ YLOs ตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์ โดยใช้
การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับ  ได้ผล คือ 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) คือ 
 PLO 1 บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้าน
พืช แบบพ้ืนฐานและแบบทันสมัยเพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้าน
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นอกจากนี้มีการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติมผ่านแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจำนวน 120 ราย ประกอบด้วย 

- ผู้ใช้บัณฑิตที่มีบัณฑิตสำเร็จ
การศึกษาจากสาขาเกษตรด้านพืช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ผู้ใช้บัณฑิตที่ไม่มีบัณฑิตสำเร็จ
การศึกษาจากสาขาเกษตรด้านพืช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ผู้ใช้บัณฑิตทีเ่ป็นศิษย์เก่า 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้พัฒนาหลักสูตร 

จากนั้นนำข้อมูลมาประกอบการ
พิจารณาเพ่ือออกแบบหลักสูตรดังนี้ 

- ออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
PLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
เพ่ือจัดกลุ่ม PLOs ที่ออกแบบให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ ด้านจริยธรรม และด้าน
คุณลักษณะ 

- แบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้
และด้านทักษะออกเป็น 3 ระดับ โดย
ดัดแปลงตามลำดับชั้นของการเรียนรู้ของ 
Bloom’s Taxonomy คือ ระดับที่ 1: 
จดจำและเข้าใจ หมายถึง นิสิตจดจำ 
และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับที่ 2: 
นำไปใช้และวิเคราะห์ หมายถึง นิสิต
จดจำ และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และระดับ
ที่ 3: ประเมินผลและสร้างสรรค์ หมายถึง 
นิสิตจดจำ และเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้ 

การผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
โมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) 
โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วย
ความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
พ่ึงพาตนเองได้ ใช้เครื่องจักรกล และ/หรือ
อุปกรณ์การเกษตรเพ่ือปฏิบัติการภาคสนาม
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
  PLO 1.1 อธิบายหลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฟาร์มเกษตร
ด้านพืช รวมทั้งความรู้สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร มาตรฐานด้านการผลิต
พืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) ได้อย่าง
เป็นระบบ 
  PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล 
และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพ่ือบริหาร
จัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และ
ทักษะในการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้านพืชได้โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และพ่ึงพาตนเองได้  
 PLO 2 ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหาร
จัดการโครงการเกษตร โดยบูรณาการความรู้
ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  
  PLO 2.1 อธิบายหลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสร้าง
แบรนด์ได้อย่างเป็นระบบ 
  PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพ่ือ
ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการ
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สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถ
ประเมินผลเพ่ือนำไปแก้ปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ผลงานได้ 

- แบ่งด้านจริยธรรมและด้านลักษณะ
บุคคล ซ่ึงเป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ 
ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 5 ระดับ 
คือ การรับรู้ การตอบสนอง การเกิด
ค่านิยม การจัดรวบรวม และการสร้าง
ลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยึดถือ แต่ใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  แบ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละผลลัพธ์การ
เรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1: 
รับรู้ หมายถึง นิสิตรับรู้ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น ๆ  และมี
การแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคือ
อะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ ระดับที่ 2: ปฏิบัติ 
หมายถึง การกระทำที่แสดงออกมาในรูป
ของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่ง
เร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจาก
การเลือกสรรแล้ว ซึ่งเป็นการเลือก
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม 
จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิด
ทัศนคติที่ดีในผลลัพธ์การเรียนรู้นั้น และ
ระดับที่ 3: ประพฤติจนเป็นนิสัย 
หมายถึง การสร้างแนวคิดและจัดระบบ
ของค่านิยมที่เกิดขึ้นในแต่ละผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ  ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป 
แต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับหรืออาจจะ
ยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยม
เก่า โดยเป็นการนำค่านิยมที่ยึดถือนั้นมา
ใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัย

โครงการเกษตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  
 PLO 3 ใฝ่รู้ วิเคราะห์ และวิจัย โดยใช้
ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ  อย่างมี
ตรรกะ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การเกษตรด้วยความอุตสาหะ ใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
  PLO 3.1 อธิบายหลักการและ
กระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
  PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุ
ปัญหา และวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
งานวิจัยอย่างมีเหตุมีผล 
  PLO 3.3 สามารถดำเนินการวิจัย
โดยใช้ทฤษฎี หลักการ เทคนิค อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความอุตสาหะ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 PLO 4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคม  
  PLO 4.1 อธิบายหลักการถ่ายทอด
ความรู้ทางการเกษตร การใช้ภาษา สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
  PLO 4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคมได้ 
 PLO 5 พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่ม
และ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงาน
เป็นทีม และมีจิตสาธารณะ 
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ประจำตัวของตน ให้ประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 

- กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายชั้นปี (YLOs) ของหลักสูตร 
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ โดยกำหนดวิธีการสอนและ
กลยุทธ์ในการวัดและประเมินผลเพ่ือให้
บรรลุตาม PLOs ในแต่ละด้าน 

  PLO 5.1 อธิบายหลักการพัฒนา
และบริหารจัดการกลุ่ม และการทำงานเป็น
ทีมได้ 
  PLO 5.2 สามารถพัฒนาหรือ
บริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่าย
เกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม และมีจิต
สาธารณะได้ 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี 
(YLOs) 
 - ชั้นปี 1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจ
พ้ืนฐานและทักษะที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร 
 - ชั้นปี 2 นิสิตมมีีความรู้และความเข้าใจ
พ้ืนฐานและทักษะที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร 
และสามารถประเมินผลด้านมาตรฐานด้าน
การผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และ/
หรือโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG) 
 - ชั้นปี 3 นิสิตสามารถใช้ความรู้สู่การ
เป็น Smart Farmers และพัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 - ชั้นปี 4 นิสิตมสีามารถวิเคราะห์ วิจัย 
และ/หรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้ รวมถึง
แสดงลักษณะบุคคลที่บ่งบอกถึงความเป็น
เกษตรได้ 

6. โครงสร้างหลักสูตร มีจำนวน
หน่วยกิตทั้งหมด 144 หน่วย
กิต  
 - หมวดวิชาเฉพาะ 108 
หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน
วิชาเอก 62 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเอก 34 
หน่วยกิต 

ปรับลดหน่วยกิตทั้งหลักสูตรลง 18 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต
ทั้งหมด 127 หน่วยกิต  

- หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 43 หน่วย

กิต  
2) หมวดวิชาเอก 44 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

10 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
3) หมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม 12 
หน่วยกิต 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ มีทักษะชีวิต สามารถนำองค์
ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเป็นไทยและ
เข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบัณฑิตทีมี่สมรรถนทักษะ และจรณทักษะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ใช้องค์ความรู้สู่การเป็น smart farmers และ smart officer ทีส่ามารถพัฒนาไปสู่การเปน็
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

1.3.2 เป็นผู้มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  

1.3.3 มีความตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการผลิต การ
แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ smart group และ smart enterprise 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ภายใน 3-5 ปี ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

2.1 การจัดการหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้

1. ปรบัปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่
ต่ำกวา่ อว. กำหนด 
2. ดำรงไว้ซึง่ความทนัสมัยของ
หลักสูตรและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน งานวิจยัและบริการวชิาการให้มี
ประสบการณจ์ากการนำความรูไ้ป
ปฏิบัตงิานจริง 

1. พัฒนาหลกัสูตรโดยใช้พืน้ฐานการ
ออกแบบหลักสูตรแบบเนน้ผลลพัธ์ 
2. ติดตามประเมนิหลักสูตรอยา่ง
สมำ่เสมอ 
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผูป้ระกอบการ 
4. สนบัสนนุบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนให้ทำงานวิจยัและบริการ
วิชาการแก่ชมุชนหรือองค์กร
ภายนอก 

1. เอกสารปรบัปรงุหลักสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจในการ
ใช้บณัฑิตของสถานประกอบการ 
4. ความพงึพอใจในทักษะ ความรู้ ความ 
สามารถในการทำงานของบัณฑติ โดยเฉลีย่ใน
ระดบัด ี
5. จำนวนงานวิจยัต่ออาจารยผ์ู้รับผดิชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจำหลกัสูตร 
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2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้
1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร 
วิทยาศาสตร์ แปลงทดลอง
ทางการเกษตร อุปกรณ์และสื่อ
ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการเรยีนการสอน 
เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธิภาพ 
2. มีห้องสนบัสนนุการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
3. การเตรียมการสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ในกรณทีี่เกิดปญัหา 
เช่น การระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 

1. ติดตัง้อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อ
การเรียนการสอนที่มปีระสิทธภิาพ และเพื่อ
สร้างสื่อการเรียนการสอนตามความต้องการ 
2. เตรียมห้องปฏบิัติการวทิยาศาสตรท์ี่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอ
สำหรับจดัการเรียนการสอน 
3. เตรียมพื้นที่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตรสำหรับการปฏิบตัิภาคสนาม และ
แปลงทดสอบวิจยัให้เพียงพอสำหรับจัดการ
เรียนการสอน 
4. ส่งเสริมสนบัสนนุอาจารย์ผูส้อนให้มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัยและหลากหลาย
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

1. ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ 
และแปลงทดลองการเกษตรในแตล่ะภาค
การศึกษา 
2. จำนวนนสิิตทีล่งทะเบยีนรายวชิาที่มี
ปฏิบัติการ 
3. จำนวนตำราเรียน หนังสืออ้างอิงและ
สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู ่พร้อมทัง้ปริมาณการใช้
งาน 
4. ความพงึพอใจของนิสติต่อสิง่อำนวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

 
2.3 การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนิสิต 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้
1. มีระบบการให้คำปรึกษา
เพื่อให้การชว่ยเหลือนิสติทัง้
ทางดา้นวชิาการและปัญหาใน
ด้านตา่ง ๆ 
2. มีทนุการศึกษา และสิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ให้แก่นิสติ 

1. แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาประจำชั้นปี และ
อาจารยฝ์่ายพฒันานิสติ เพื่อให้การชว่ยเหลือ
นิสิต และมชี่องทางการตดิต่อระหว่างนิสติกับ
อาจารย ์ 
2. จัดให้มีนสิิตรุน่พี่เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ
นิสิต 
3. จัดหาทนุการศึกษาและสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู ้

1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา และ
คำสัง่แตง่ตัง้กรรมการของภาควชิา 
2. ช่องทางออนไลนท์ี่มีการให้คำปรึกษา
แก่นิสิต เชน่ Facebook, Line เป็นตน้ 
3. ผลสำรวจความพงึพอใจของนิสติต่อ
การให้คำปรึกษา 
4. การมอบทนุการศึกษา และสิง่สนุน
สนบัสนนุการเรียนรู ้

 
2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลติบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย ดังนี ้
1. มีความรู้เพื่อบริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้านพชื และ
สามารถปฏิบัตงิานในองค์กรได ้
2. มีทักษะการใช้เครื่องมือ 
ภาษา สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการเกษตร และสามารถ
วิเคราะห์ วิจยั หรือสรา้งสรรค์
ผลติภัณฑ ์เพื่อใช้ในการบริการ
จัดการโครงการเกษตรหรือธุรกิจ
เกษตรได ้

1. สำรวจความต้องการของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
2. ออกแบบหลักสตูรแบบย้อนกลบั 
 

1. รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิต 
2. รายงานการสำรวจภาวะการไดง้านทำ
ของบณัฑิต 
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3. มีจริยธรรมพืน้ฐานทีจ่ำเปน็
ในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร 
4. มีอัตลักษณ์ที่บง่บอกถึงการ
เป็นบัณฑิตของหลักสตูร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ๆ ละ 15 สัปดาห์ ได้แก่ 

ภาคต้นหรือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคปลายหรือภาคการศึกษาที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และหมวด 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อนให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิต  
 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 การดำเนินการเรียนการสอน 
- ภาคต้น   เดือนมิถุนายน - เดือนตลุาคม 
- ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ผู้เรียน) 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพเกษตรศาสตร์ และไม่เป็นโรคที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี 

2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ดำเนินการตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการรับตรงอิสระในแต่ละปี 
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1  ด้านวิชาการ 
นิสิตขาดความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในระดับ

ปริญญาตรี และสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้นิสิตขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้เกิด
อุปสรรคในการเรียนรู้บางรายวิชา 

2.3.2 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
นิสิตใหม่ประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้งระบบการเรียน

การสอน การทำกิจกรรม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากในระดับมัธยมปลาย นิสิตจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาเรียนรู้ตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 ด้านวิชาการ 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ตรง ทั้งจากบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มี
ความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้นิสิตเกิดความมั ่นใจในการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ อันจะส่งผลต่อความกล้า
แสดงออกในการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถใช้ทักษะทางภาษาต่อยอดสู่การพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาการต่อไปได้  

2.4.2 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
ก่อนเริ่มการศึกษาในภาคเรียนแรก จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยนิสิต

รุ่นพ่ีให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิตใหม่รุ่นน้อง และอาจารย์ที่ปรึกษาคอยกำกับ ให้คำแนะนำในเรื่องการลงทะเบียน
เรียน การเตรียมตัวและการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้ความรู้พื้นฐานทางการเรียน ชี้แจงให้นิสิต
ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสำคัญของการคิดและการต่อยอดความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรไทย ระหว่างการเรียนให้มีระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิตทุกชั้นปี โดยจัดให้มีระบบพี่ดูแลน้อง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน การวางแผนการทำงาน 
การจัดระบบการทำงานในแต่ละรายวิชา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพ่ี 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ กำกับ ดูแล ช่วยเหลือ และตรวจสอบผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ในระหว่างปีการศึกษา 2566-2570 จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มี

ดังนี้ 
2.5.1 วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตไทย 

ชั้นปีท่ี ปีการศึกษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 50 50  50  50  50 
2  50  50  50  50 
3    50  50  50 
4     50  50 
รวม 50 100  150  200  200 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - -  50 
 

2.5.2 วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตไทย 

ชั้นปีท่ี ปีการศึกษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 50 50  50  50  50 
2  50  50  50  50 
3    50  50  50 
4     50  50 
รวม 50 100  150  200  200 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - -  50 
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2.5.3 วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 

ชั้นปีท่ี ปีการศึกษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 5 5  5  5  5 
2  5  5  5  5 
3    5  5  5 
4     5  5 
รวม 5 10  15  20  20 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - -  5 
 

2.5.4 วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 

ชั้นปีท่ี ปีการศึกษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 5 5  5  5  5 
2  5  5  5  5 
3    5  5  5 
4     5  5 
รวม 5 10  15  20  20 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - -  5 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 การประมาณรายรับในช่วงระยะเวลา 5 ปี  

1)  วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตไทย 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2    50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3       50 30,000 1,500,000 
4          
รวม 50 30,000 1,500,000 100 30,000 3,000,000 150 30,000 4,500,000 
 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2569 ปีการศึกษา 2570 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
4 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
รวม 50 30,000 6,000,000 100 30,000 6,000,000 
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- จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   
 ช้ันปีท่ี 1 จำนวน  37 หน่วยกิต   ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 38 หน่วยกิต  
 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน  35 หน่วยกิต    ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 23 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 133 หน่วยกิต 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)/ภาคการศึกษา  เท่ากับ 15,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 30,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 120,000 บาท 
 

2) วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตไทย 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2    50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3       50 30,000 1,500,000 
4          
รวม 50 30,000 1,500,000 100 30,000 3,000,000 150 30,000 4,500,000 
 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2569 ปีการศึกษา 2570 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม  

(บาท) 
1 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
2 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
3 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
4 50 30,000 1,500,000 50 30,000 1,500,000 
รวม 50 30,000 6,000,000 100 30,000 6,000,000 
- จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   
 ช้ันปีท่ี 1 จำนวน  37 หน่วยกิต   ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 38 หน่วยกิต  
 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน  35 หน่วยกิต    ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 23 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 133 หน่วยกิต 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)/ภาคการศึกษา  เท่ากับ 15,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 30,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 120,000 บาท 
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3) วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
2    5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
3       5 80,000 400,000 
4          
รวม 5 80,000 400,000 10 80,000 800,000 15 80,000 1,200,000 
 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2569 ปีการศึกษา 2570 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
2 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
3 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
4 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
รวม 20 80,000 1,600,000 20 80,000 1,600,000 
- จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   
 ช้ันปีท่ี 1 จำนวน  37 หน่วยกิต   ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 38 หน่วยกิต  
 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน  35 หน่วยกิต    ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 23 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 133 หน่วยกิต 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)/ภาคการศึกษา  เท่ากับ 40,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 80,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 320,000 บาท 
  

4) วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 
ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
2    5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
3       5 80,000 400,000 
4          
รวม 5 80,000 400,000 10 80,000 800,000 15 80,000 1,200,000 
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ชั้น
ปีท่ี 

ปีการศึกษา 2569 ปีการศึกษา 2570 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
จำนวน ค่าธรรมเนียม/

คน/ปี 
รวม 

(บาท) 
1 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
2 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
3 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
4 5 80,000 400,000 5 80,000 400,000 
รวม 20 80,000 1,600,000 20 80,000 1,600,000 
- จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)   
 ช้ันปีท่ี 1 จำนวน  37 หน่วยกิต   ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 38 หน่วยกิต  
 ช้ันปีท่ี 3 จำนวน  35 หน่วยกิต    ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 23 หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 133 หน่วยกิต 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)/ภาคการศึกษา  เท่ากับ 40,000 บาท  
- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 80,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 320,000 บาท 
 

2.6.2  การประมาณการรายรับ-รายจ่าย และจุดคุ้มทุน  
1)  วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตไทย 

ปี 
การศกึษา 

จำนวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย 
ต่อปี 

จำนวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่ายต่อ
นิสิต 

จำนวนเงนิ คิดเป็นร้อยละ 

2566 50 1,500,000 30,000 1,053,525 21,070.50 446,475 30 33 
2567 100 3,000,000 30,000 2,107,050 21,070.50 892,950 30 66 
2568 150 4,500,000 30,000 3,160,575 21,070.50 1,339,425 30 99 
2569 200 6,000,000 30,000 4,214,100 21,070.50 1,785,900 30 132 
2570 250 7,500,000 30,000 5,267,625 21,070.50 2,232,375 30 165 
รวม 250 7,500,000 - 5,267,625 - 2,232,375 - - 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 30,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 120,000 บาท 
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2)  วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตไทย 
ปี 

การศกึษา 
จำนวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย
ต่อปี 

จำนวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่ายต่อ
นิสิต 

จำนวนเงนิ คิดเป็นร้อยละ 

2566 50 1,500,000 30,000 1,053,525 21,070.50 446,475 30 33 
2567 100 3,000,000 30,000 2,107,050 21,070.50 892,950 30 66 
2568 150 4,500,000 30,000 3,160,575 21,070.50 1,339,425 30 99 
2569 200 6,000,000 30,000 4,214,100 21,070.50 1,785,900 30 132 
2570 250 7,500,000 30,000 5,267,625 21,070.50 2,232,375 30 165 
รวม 250 7,500,000 - 5,267,625 - 2,232,375 - - 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 30,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 120,000 บาท 
 

3)  วิชาเอกพืชไร่ สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 
ปี

การศกึษา 
จำนวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย 
ต่อปี 

จำนวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย
ต่อนิสิต 

จำนวนเงนิ คิดเป็นร้อย
ละ 

2566 5 400,000 80,000 105,352.50 21,070.50 294,647.50 74 2 
2567 10 800,000 80,000 210,705.00 21,070.50 589,295.00 74 4 
2568 15 1,200,000 80,000 316057.50 21,070.50 883,942.50 74 6 
2569 20 1,600,000 80,000 421,410.00 21,070.50 1,178,590.00 74 8 
2570 25 2,000,000 80,000 526,762.50 21,070.50 1,473,237.50 74 10 
รวม 25 2,000,000 - 526,762.50 - 1,473,237.50 - - 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 80,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 320,000 บาท 
 

2)  วิชาเอกพืชสวน สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ 
ปี

การศกึษา 
จำนวน
นิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจา่ย ส่วนต่างรายรับ-รายจ่ายต่อ
ปี 

จำนวน
นิสิตที่

จุดคุ้มทุน รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับ 
ต่อนิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่าย
ต่อนิสิต 

จำนวนเงนิ คิดเป็นร้อย
ละ 

2566 5 400,000 80,000 105,352.50 21,070.50 294,647.50 74 2 
2567 10 800,000 80,000 210,705.00 21,070.50 589,295.00 74 4 
2568 15 1,200,000 80,000 316057.50 21,070.50 883,942.50 74 6 
2569 20 1,600,000 80,000 421,410.00 21,070.50 1,178,590.00 74 8 
2570 25 2,000,000 80,000 526,762.50 21,070.50 1,473,237.50 74 10 
รวม 25 2,000,000 - 526,762.50 - 1,473,237.50 - - 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี  เท่ากับ 80,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิต/คน  เท่ากับ 320,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 หลักสูตรระยะสั้น 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)        
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วย

กิตได ้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และ
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
หลักสตูรทีเ่สนอ  

โปรแกรมปกต ิ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)  24 หน่วยกติ 24 หน่วยกติ  24 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า)  72 หน่วยกติ  97 หน่วยกติ  97 หน่วยกติ 
    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  52 หน่วยกติ 52 หน่วยกติ 
          2.1.1 วชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์  16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
          2.1.2 วชิาพืน้ฐานเกษตรศาสตร ์  36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอก  35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
          2.2.1 วชิาเอกบงัคบั  23 หน่วยกิต 23 หน่วยกิต 
          2.2.2 วชิาเอกเลือก (ไม่นอ้ยกว่า)  12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     2.3 วิชาฝกึประสบการณภ์าคสนาม  10 หน่วยกติ 10 หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)  6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 
หน่วยกิตรวม  120 หน่วยกติ  127 หน่วยกติ  127 หน่วยกติ 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    จำนวนหนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก      จำนวน 52 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์    จำนวน 16 หน่วยกิต 

0801 101  วิทยาศาสตร์ชวีภาพเพ่ือการเกษตร  3(2-3-4) 
Biological Science for Agriculture 



30 

 

0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 3(2-3-4) 
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

0801 103  สรีรวิทยาพืช     3(2-3-4) 
Plant Physiology 

0801 104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1  1(0-3-0) 
Information Technology for Agriculture 1 

0801 301  สถิตเิพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  3(2-3-4) 
Statistics for Agricultural Research 

0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2  2(1-3-2) 
Information Technology for Agriculture 2 

0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 1(0-3-0) 
Data Collection in Agricultural Research 

 
2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ จำนวน 36 หน่วยกิต 

0801 105  หลักการเกษตร    3(2-2-5)  
Principles of Agriculture 

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5) 
Fundamental of Entomology  

0801 202  วิทยาโรคพืชเบื้องต้น   3(2-2-5) 
Fundamental of Plant Pathology 

0801 203 สารเคมีเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 
Chemical for Agriculture  

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Agricultural Standards and Laws 

0801 305 ดินและปุ๋ย    2(2-0-4) 
Soil and Fertilizer 

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 1(0-3-0) 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 3(1-4-4) 
Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery 

0801 308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 
English for Agriculture 

0801 309 หลักเศรษฐศาสตรแ์ละตลาดการเกษตร 3(3-0-6)  
Principle of Economics and Agricultural Markets  

0801 401  การวิเคราะห์โครงการและการจดัการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
Project Analysis and Agribusiness Management 

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ   3(2-2-5)  
Smart Farming  

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 
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2.2) วิชาเอก กำหนดให้เรียนแต่ละสาขาวิชา ดังนี้  

2.2.1) วิชาเอกบังคับ จำนวน 23 หน่วยกิต 
2.2.1.1) วิชาเอกบังคับพืชไร่   

0801 211  การผลิตพืชไร ่   3(2-2-5) 
Field Crop Production 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 3(2-2-5) 
Field Crop Pest and Management 

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

0801 214  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่ 3(2-2-5) 
Field Crop Seed Technology 

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลติภัณฑ์พืชไร่ 1(0-3-0) 
Processing and Developing of Field Crop Product 

0801 312 หลักการปรบัปรุงพันธุ์พืชไร่  3(2-3-4) 
Principles of Field Crop Improvement 

0801 313 เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 
Biotechnology for Field Crop Production  

0801 411  สัมมนาทางพืชไร่   1(0-2-1) 
Seminar in Field Crops  

 
2.2.1.2) วิชาเอกบังคับพืชสวน    

0801 221  การผลิตพืชสวน   3(2-2-5) 
Horticultural Crop Production 

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Pest and Management 

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

0801 224  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน  3(2-2-5) 
Horticultural Crop Seed Technology 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลติภัณฑ์พืชสวน 1(0-3-0) 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

0801 322 หลักการปรบัปรุงพันธุ์พืชสวน  3(2-3-4) 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

0801 323 เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Biotechnology for Horticultural Crop Production  
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0801 421  สัมมนาทางพืชสวน  1(0-2-1) 
Seminar in Horticultural Crops 

 
2.2.2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2.2.1) วิชาเอกเลือกพืชไร ่ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Field Crops 
0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

Industrial Field Crops 
0801 333 พืชไร่วงศ์ถ่ัวและการอนุรักษ์ดิน 3(2-2-5) 

Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 
0801 334  พืชอาหารสัตว ์   3(2-2-5) 

Forage Crops 
0801 335 พืชไร่อินทรีย์   3(2-2-5) 

Organic Field Crops 
0801 336 ข้าวอินทรีย์   3(2-2-5) 

Organic Rice 
0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศโลก 3(2-2-5) 

Field Crop Management under Climate Change 
0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 

Agriculture Resource Management for Field Crop Production 
 

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Vegetable Crops  
0801 342 ไมด้อกเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Floricultural Crops 
0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Ornamental Crops  
0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Fruit Crops  
0801 345  พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Medicinal Plant 
0801 346  เห็ดเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Mushroom 
0801 347 พืชสวนอินทรีย์   3(2-2-5) 

Organic Horticultural Crops  
0801 348 การออกแบบจัดสวน  3(2-2-5) 

Garden Design  
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0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้  3(2-2-5) 
Flower Arrangement Techniques 

0801 441  การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพ่ือการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop Production 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Agriculture Resource Management for Horticultural Crop Production 

 
2.2.3) วิชาฝึกประสบการณภ์าคสนาม  จำนวน 10 หน่วยกิต  

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 

Field Training in Field Crops  
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 

Field Training in Horticultural Crops  
0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 1(0-6-0) 

Field Training in Commercial Crop Production 
0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่ 3(0-18-0) 

Field Internship Training 
0801 492  โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 1(0-2-1) 

Senior Project in Agriculture 1 
0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 3(1-4-4)  

Senior Project in Agriculture 2 
 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 

Field Training in Field Crops  
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 

Field Training in Horticultural Crops  
0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 1(0-6-0) 

Field Training in Commercial Crop Production  
0801 494  การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

Cooperative Education Preparation  
0801 495 สหกิจศึกษา   6(0-40-0) 

Cooperative Education 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเอกเลือกของสาขาวิชา หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ  ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิชาเลือกเสรี 
0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย    3(2-2-5) 

Fertilizer Technology 
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0801 352  แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
Insect Pest of Economic Crops 

0801 353  การจัดการแมลงศัตรูพืช 3(2-2-5) 
Insect Pest Management 

0801 354 วิธีชวีภาพสำหรบัการอารักขาพืช 3(2-2-5) 
Biological Methods for Plant Protection 

0801 355  การเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  The Economics Value Added in Local Raw Materials 
0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 3(2-2-5) 

Statistical Analysis of Agricultural Data 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
   แผนการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) แบ่งเป็น 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมปกติ (Normal Program) และโปรแกรมสหกิจศึกษา (Cooperative 
Program) จำนวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จำนวนไมน้อยกว่า 127 หน่วยกิต ดังแผนการศึกษาต่อไปนี้ 

1) วิชาเอกพืชไร่ 
1.1) ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 

Biological Science for Agriculture 
3(2-3-4) 3(2-3-4) 

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

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

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

1(0-6-0) 1(0-6-0) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (5 รายวิชา) 10 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
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1.2) ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 103 
 

สรีรวิทยาพืช 
Plant Physiology 

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

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

   1(0-3-0)     1(0-3-0) 

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (5 รายวิชา) 10 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 34 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
 

1.3) ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 

Fundamental of Entomology 
3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 211 การผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (2 รายวิชา) 4 หนว่ยกิต 4 หนว่ยกิต 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 

รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 
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1.4) ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 203 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
Chemical for Agriculture  

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
Field Crop Seed Technology 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน  
Field Training in Horticultural Crops 

1(0-6-0) 
 

1(0-6-0) 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 69 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 
 

1.5) ชั้นปทีี่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 301 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

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

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

2(1-3-2) 2(1-3-2) 

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

1(0-3-0) 
 

1(0-3-0) 

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
Agricultural Standards and Laws 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 

0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 85 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 
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1.6) ชั้นปทีี่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery   

3(1-4-4) 3(1-4-4) 

0801 308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
English for Agriculture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

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

0801 312 หลักการปรบัปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

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

0801 313 เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือการผลิตพืชไร่ 
Biotechnology for Field Crop Production 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

1(0-6-0) 1(0-6-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก - 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 101 หน่วยกิต 104 หน่วยกิต 
 

1.7) ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 403 
 

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ 
Seminar in Field Crops 

1(0-2-1) 1(0-2-1) 

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 
Field Internship Training 

3(0-18-0) - 

0801 492 
 

โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

1(0-2-1) - 

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

- 1(0-2-1) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 118 หน่วยกิต 121 หน่วยกิต 
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1.8) ชัน้ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 493 

 
โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

3(1-4-4) - 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

- 6(0-40-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6 หนว่ยกิต - 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 127 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 
 

2) วิชาเอกพืชสวน 
1.1) ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

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

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

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

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

1(0-6-0) 1(0-6-0) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (5 รายวิชา) 10 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
 

1.2) ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 103 
 

สรีรวิทยาพืช 
Plant Physiology 

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

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

   1(0-3-0)     1(0-3-0) 

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (5 รายวิชา) 10 หนว่ยกิต 10 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 34 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
 
 
 



39 

 

1.3) ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 

Fundamental of Entomology 
3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป (2 รายวิชา) 4 หนว่ยกิต 4 หนว่ยกิต 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 

รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต 

 
1.4) ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 203 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
Chemical for Agriculture  

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน  
Field Training in Horticultural Crops 

1(0-6-0) 
 

1(0-6-0) 
 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 69 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 
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1.5) ชั้นปทีี่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 301 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

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

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

2(1-3-2) 2(1-3-2) 

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

1(0-3-0) 
 

1(0-3-0) 

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
Agricultural Standards and Laws 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

1(0-3-0) 1(0-3-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 หนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 85 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 
 

1.6) ชั้นปทีี่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery   

3(1-4-4) 3(1-4-4) 

0801 308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
English for Agriculture 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

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

0801 322 หลักการปรบัปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

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

0801 323 เทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือการผลิตพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

1(0-6-0) 1(0-6-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก - 3 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 16 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 101 หน่วยกิต 104 หน่วยกิต 
 



41 

 

1.7) ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 403 
 

การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

3(2-2-5) 3(2-2-5) 

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

1(0-2-1) 1(0-2-1) 

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 
Field Internship Training 

3(0-18-0) - 

0801 492 
 

โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

1(0-2-1) - 

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

- 1(0-2-1) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 118 หน่วยกิต 121 หน่วยกิต 
 

1.8) ชัน้ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 493 

 
โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

3(1-4-4) - 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

- 6(0-40-0) 

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6 หนว่ยกิต - 
รวม จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตสะสม 127 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (รายละเอียดในเอกสารแนบ ข) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก      จำนวน 52 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์    จำนวน 16 หน่วยกิต 

0801 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร  3(2-3-4) 
Biological Science for Agriculture 

  วิวัฒนาการ เซลล์พืชและองค์ประกอบ การแบ่งเซลล์และการระบุจำนวนโครโมโซม สารพันธุกรรม 
การถอดและแปลรหัสทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายในอาณาจักรพืช และชนิดพืช การ
จัดจำแนกโครงสร้างพืช กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช การพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืชเบื้องต้น วง
ชีวิตของพืช คุณสมบัติ หน้าที่ เมตาบอลิซึม และปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่าง ๆ ใน
พืช (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน) ชีวเคมีเพื่อประยุกต์ใช้ทาง
การเกษตร  
 Evolution; plant cells and their constituents; cell division and identification of 
chromosome; genetic materials; decoding and translating the genetic code; ecology of livings; 
diversity in the plant kingdom and plant species; classification of plant structures; anatomy and 
morphology of plants; introduction to plant development and growth; plant life cycle; properties, 
functions, metabolism and factors that regulating the metabolic processes of various biomolecules 
in plants (carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, enzyme, vitamin and hormone); biochemistry for 
agricultural applications 
 
0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 3(2-3-4) 

Physical Science and Chemistry for Agriculture 
    การคำนวณมาตรวัด หลักการการคำนวณพื้นที่และปริมาตร สถิติพื้นฐานและคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ประยุกต์ การออกแบบระบบท่อ การคำนวณทางอุตุนิยมวิทยา เคมีประยุกต์ เคมีอินทรีย์ทางการเกษตร  
  Calculation of agricultural meter; principles of area and volume calculation; basic 
statistic and applied mathematics; applied physics; piping system design; calculation for 
meteorology; applied chemistry; organic chemistry for agriculture 
 
0801 103  สรีรวิทยาพืช     3(2-3-4) 

Plant Physiology  
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
  ระยะการเจริญเติบโตของพืช การลำเลียงน้ำและการคายน้ำ การลำเลียงธาตุอาหาร การสังเคราะห
แสง การหายใจ การสะสมอาหาร ฮอร์โมนพืช ช่วงแสงและการออกดอก สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์
การเจริญเติบโตของพืช การปรับตัวและตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  
  Crop growth stages; transportation and transpiration of water; translocation of plant 
nutrients; photosynthesis; respiration; nutrient accumulation; plant hormones; photoperiod and 
flowering; postharvest physiology; crop growth analysis; crop adaptation and response of plants to 
unsuitable environments 
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0801 104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1  1(0-3-0) 
Information Technology for Agriculture 1 

  คอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ Microsoft Office เบื้องต้น (Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point) การใช้ซอฟต์แวร์ Mind Map การสืบค้นฐานข้อมูลทาง
การเกษตร 
  Computer and basic computer troubleshooting; basic use of Microsoft Office (Microsoft 
Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point); using of mind map software; searching of agricultural 
databases 
 
0801 301  สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  3(2-3-4) 

Statistics for Agricultural Research 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :          0801 102 Physical Science and Chemistry for Agriculture 
  หลักการวางแผนการทดลองทางการวิจัยทางการเกษตร แผนการทดลองทางสถิติที่นิยมใช้การวิจัย
ทางการเกษตร  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สหสัมพันธ์และสมการถดถอย การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ  
  Principles of experimental designs for agricultural research; the most used experimental 
designs for agricultural research; analysis of variance; comparisons of means; using software packages 
for statistical analysis; correlation and regression; statistical data presentation 
 
0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2  2(1-3-2) 

Information Technology for Agriculture 2 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
  Prerequisite :  0801 104 Information Technology for Agriculture 1 
  ทัศนมิติเพื ่อพัฒนาการเกษตรในอนาคต การจัดการระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรร่วมสมัย การใช้
วิทยาการข้อมูลทางการเกษตร 
    Perspectives for agricultural development in the future; management of 
geographic information system and application for agriculture; guide of information technology 
applications for contemporary agriculture; agricultural data science application 
 
0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 1(0-3-0) 

Data Collection in Agricultural Research 
  วิธีการและเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลทางด้านพืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
อารักขาพืช  
  Methodology and equipment for data collection in horticultural crops; field crops; soil 
science; agricultural economics; crop protection 
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2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ จำนวน 36 หน่วยกิต 
0801 105  หลักการเกษตร   3(2-2-5)  

Principles of Agriculture 
  พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ และการ
ประมง การเกษตรผสมผสานและการจัดการฟาร์ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
  Agricultural development of Thailand; introduction to principles of plant production, 
animal husbandry and aquaculture; integrated agriculture and farm management; new theory 
agriculture; King's Philosophy; sustainable agriculture system 
 
0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5) 

Fundamentals of Entomology 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
 ความสำคัญและบทบาทของแมลง วิวัฒนาการของแมลง ลักษณะสัณฐานภายนอกและภายในของ
แมลง นิเวศวิทยาของแมลง การจำแนกหมวดหมู่ของแมลง แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ การควบคุมแมลงศัตรูพืช  
  Importance and role of insect; insect evolution; external and internal morphology of 
insect; insect ecology; insect classification; importance of insect pests; insect pest control 
  
0801 202  วิทยาโรคพืชเบื้องต้น   3(2-2-5) 

Fundamentals of Plant Pathology 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
  ประวัติและความสำคัญของโรคพืช ลักษณะอาการ การพัฒนาการเกิดโรคพืช โรคขาดธาตุอาหาร
ของพืช โรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิต หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช 
  Background and importance of plant disease; symptom; plant disease development; 
plant nutrient deficiency; plant diseases caused by biotic factors; principles of plant disease control 
 
0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 

Chemicals for Agriculture 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 102 Physical Science and Chemistry for Agriculture 
  การจำแนกประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พิษวิทยาของสารเคมีและวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม วิธีการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยในการเก็บรักษา ขนส่ง และจำหน่าย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร  
  Classification of agricultural chemicals and hazardous materials; toxicology of 
agricultural chemicals and hazardous materials; effects on humans, animals and environment; safely 
and efficiently application; safe storage of hazardous materials, transportation and trading; laws and 
regulations of agricultural chemicals and hazardous materials 
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0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Agricultural Standards and Laws 

  หลักการเบื้องต้นของมาตรฐานการเกษตร มาตรฐานด้านการผลิตพืช โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน มาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร การจัดการสิ่งแวดล้อม (คาร์บอน-ฟรุตปริ้นท์) มาตรฐาน
โรงงาน การผลิตอาหารฮาลาล ฉลากสินค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม กฎหมายทางการเกษตร 
  Introduction to principle of agricultural standard; crop production standard; economic 
model leading to sustainable development; agricultural good standard for import and export; 
environmental management (carbon footprints) ; Good Manufacturing Practice (GMP) ; halal food 
production; GMOs labelling; agricultural laws 
 
0801 305 ดินและปุ๋ย   2(2-0-4) 

Soil and Fertilizer 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 102 Physical Science and Chemistry for Agriculture 
  ดินและองค์ประกอบของดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารและ
อาการขาดในพืช ปุ๋ยและความหมายของปุ๋ย การจัดการปุ๋ยในพืชเศรษฐกิจ 
  Soil and soil’s components; soil properties; improvement of soil fertility; nutrients and 
their deficiencies in plant; fertilizer and fertilizer’s definition; fertilizer management in economic 
crops 
 
0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 1(0-3-0) 

Soil, Plant and Fertilizer Analysis 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 102 Physical Science and Chemistry for Agriculture 
  การสุ่มเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่างดิน การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน 
การสุ่มเก็บตัวอย่างพืชและเตรียมตัวอย่างพืช การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช การวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ย 
  Soil sampling and preparation; physical and chemical soil analysis; plant sampling and 
preparation; nutrient analysis in plant; nutrient analysis in fertilizer 
 
0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 3(1-4-4) 

Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery   
 ระบบการให้น้ำ ความต้องการน้ำของพืช เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการเตรียม
ดิน การปลูก การดูแลรักษาพืช และการเก็บเกี่ยว 
  Irrigation systems; water requirement of plant; agricultural instruments and machinery 
for soil preparation, cultivation, plant husbandry and harvesting 
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0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 
English for Agriculture 

  ศัพท์ทางการเกษตร การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  Terminology in agriculture; usage of English for listening, speaking, reading, and writing 
in the field of agriculture 

 
0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 3(3-0-6)  

Principle of Economics and Agricultural Markets 
  ความสำคัญของภาคการเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของไทย อุปสงค์ อุปทานและการ
กำหนดราคาสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรและการพัฒนาตลาดออนไลน์ การประเมินต้นทุน และ
ผลตอบแทนจากการผลิต ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและการจัดการ บัญชีครัวเรือนและสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการเกษตรและนโยบาย 
  Importance of agricultural sector; Thai agricultural economic structure; demand, supply 
and price determination of agricultural goods; agricultural marketing and online market 
development; evaluation of cost and return of the production; agricultural supply chain and 
management; household account and agricultural finance; international agricultural trade; 
agricultural risk and policy  
  
0801 401  การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 

Project Analysis and Agribusiness Management 
  บทบาทและความสำคัญของธุรกิจการเกษตร แนวคิดและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเลือกลงทุน
โครงการธุรกิจการเกษตร ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจ
การเกษตร การวิเคราะห์งบประมาณฟาร์ม มูลค่าของเงินตามเวลา หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการลงทุนที่
เหมาะสม การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 
กรณีศึกษา 
  Role and importance of agribusiness; concept and investment analysis to determine 
the selection of agribusiness project; process on the study of project feasibility; agribusiness 
investment project plan; farm budget analysis; money value with times; criteria for selecting an 
appropriate project; strategic management for business growth; ethics for agribusiness 
entrepreneurs; case study 
 
0801 402 เกษตรอัจฉริยะ   3(2-2-5)  

Smart Farming  
  โรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนอัจฉริยะ แปลงปลูกพืชอัจฉริยะ การควบคุมโรงเรือน และแปลงอัจฉริยะ
แบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการปลูกพืชด้วยโปรแกรมเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง พลังงานทดแทน
สำหรับโรงเรือนและแปลงอัจฉริยะ การออกแบบและติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะ 
  Plant greenhouse; smart greenhouse; smart farm; controlling of greenhouse and 
automated farming system; management of plant cultivation by using program connected to 
internet of thing ( IOT) ; renewable energy for greenhouse and smart farm; system design and 
installation of smart farm system 
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0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

  หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาการเกษตร 
รูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบท การติดต่อสื่อสารและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่องานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาและการ
บริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร 
  Principles and methods of agricultural extension; roles of agricultural extension on 
agricultural development; types of agricultural extension on agricultural and rural development; 
communication and data collection for agricultural extension tasks; agricultural planning and 
evaluation of agricultural extension; development and management of farmer group and network 
 

2.2) วิชาเอก กำหนดให้เรียนแต่ละสาขาวิชา ดังนี้  
2.2.1) วิชาเอกบังคับ จำนวน 23 หน่วยกิต 

2.2.1.1) วิชาเอกบังคับพืชไร่   
0801 211  การผลิตพืชไร่   3(2-2-5) 

Field Crop Production 
  หลักการจำแนกและการผลิตพืชไร่ พืชไร่เศรษฐกิจ การผลิตธัญพืช การผลิตพืชวงศ์ถั่ว การผลิตพืช
น้ำมัน การผลิตพืชแป้งและน้ำตาล การผลิตพืชพลังงานทดแทน การผลิตพืชเส้นใย การผลิตพืชอาหารสัตว์ การ
ผลิตพืชไร่ทางเลือก  
  Principles of classification and production of field crops; Economic Field Cropss; cereal 
crop production; legumes family plant production; oil crop production; starch and sugar crop 
production; renewable energy crop production; fiber crop production; Forage Crops production; 
alternative field crop production 
 
0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 3(2-2-5) 

Field Crop Pest and Management 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
  ศัตรูพืชไร่ ลักษณะความเสียหาย การแพร่กระจาย การจัดการที่เหมาะสม กรณีศึกษาศัตรูพืชไร่  
  Field crop pests; types of damage; dispersal; appropriate management; case study of 
field crop pests 
 
0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 

Field Crop Propagation and Tissue Culture 
 หลักการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช การชักนำและการฟ้ืนฟูของเนื้อเยื่อพืชบนอาหารเพาะเลี้ยง การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร การตลาดกล้าไม้  
  Principles of plant propagation by various methods; principles and fundamental 
techniques of tissue culture; induction and regeneration of plant tissues on culture medium; 
development of plant tissue culture technology for agricultural use; seedling marketing 
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0801 214  เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์พืชไร่  3(2-2-5) 
Field Crop Seed Technology 

  ความหมายและความสำคัญ การกำเนิด การพัฒนาและองค์ประกอบของเมล็ดพันธุ์ ความงอก ความ
แข็งแรง การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ การรักษา
เมล็ดพันธุ์ การบรรจุเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์  การตลาดเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ  และสุขภาพของ
เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล  
  Meaning and importance; seed formation; seed development and seed components; 
seed germination; seed vigor; seed dormancy; principles of seed production; seed harvesting and 
conditioning; seed storage; seed packaging; seed law; seed marketing; seed quality testing and seed 
health according to international standard 
 
0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 

Post-Harvest Technology of Field Crop Product 
  ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด เครื่องมือและเทคโนโลยีใน
การเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาและการยืดอายุการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์การสูญเสียและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แนวทางลดขยะให้
เป็นศูนย์  
  Optimum harvesting times; harvesting methods of each crop; machinery and harvest 
technology; storage method and shelf-life extension; biochemical changes of post-harvest products; 
post-harvest loss; loss analysis and post-harvest management; zero waste approach 
 
0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลติภัณฑ์พืชไร ่ 1(0-3-0) 

Processing and Developing of Field Crop Product 
  การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส  การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์  
  Increasing the value of crop yields after harvesting; product processing; packaging design; 
sensory tests; product acceptance tests 
 
0801 312 หลักการปรับปรุงพนัธุ์พืชไร ่ 3(2-3-4) 

Principles of Field Crop Improvement 
  ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการทางพันธุศาสตร์
ประชากรและปริมาณ ลักษณะพืชและพฤติกรรมการแสดงออกของยีน แหล่งพันธุกรรมและการวิวัฒนาการของพืช 
เทคนิคการผสมพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชผสมตัวเอง การคัดเลือกพันธุ์พืชผสมข้าม การกลายพันธุ์และการชักนำ
ให้เกิดการกลายพันธุ ์ การปรับปรุงพันธุ ์พืชเพื ่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช การสร้างพันธุ์ลูกผสม การจัดการพืชพันธุ์ใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช 
กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
  Importance of crop improvement ; crop improvement objectives; principle of qualitative 
and quantitative genetics; plant characteristic and gene expression; genetic resources and plant 
evolution; crop hybridization techniques; self- pollinated crop selection; cross- pollinated crop 
selection; mutations and induced mutations; crop cultivar improvement for tolerance to biotic and 
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abiotic stress; biotechnology for crop improvement; hybrid formation; new variety management; laws 
on crop variety; case study on field crop improvement 
 
0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่ 3(2-2-5) 

Biotechnology for Field Crop Production 
   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ เทคนิคพีซีอาร์ 
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ระบบเครื่องหมายดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรม พืชดัดแปลง
พันธุกรรม  
  Application of modern biotechnology for field crop production and field crops 
improvement; polymerase chain reaction (PCR)  technique; electrophoresis technique; DNA markers 
system; DNA fingerprinting; genetic diversity; genetically modified crops 
 
0801 411  สัมมนาทางพืชไร ่  1(0-2-1) 

Seminar in Field Crops  
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร และ 
             0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  
  Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research and  
             0801 308 English for Agriculture  
  วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการด้านพืชไร่ในหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน การเขียนรายงานทางวิชาการ  
การนําเสนอ การอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Literature review on current topics in field crops; scientific report writing; presentation, 
discussion and conclusion of the seminar under the supervision of designated advisory lecturer 
 

2.2.1.2) วิชาเอกบังคับพืชสวน    
0801 221  การผลิตพืชสวน  3(2-2-5) 

Horticultural Crop Production 
  หลักการจำแนกพืชสวน พืชสวนเศรษฐกิจ การผลิตผัก การผลิตไม้ดอก การผลิตไม้ประดับ การผลิต
ไม้ผล การผลิตพืชสมุนไพร การผลิตเห็ด  
  Principles of horticultural crop classification; economic horticultural crops; vegetable 
production; flowering plant production; ornamental plant production; fruit tree production; medicinal 
plant production; mushroom production 
 
0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 3(2-2-5) 

Horticultural Crop Pest and Management 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
  Prerequisite :          0801 101 Biological Science for Agriculture 
  ศัตรูพืชสวน ลักษณะความเสียหาย การแพร่กระจาย การจัดการที่เหมาะสม กรณีศึกษาศัตรูพืชสวน  
  Horticultural crop pests; damage characteristics; dispersal; appropriate management; case 
study of horticultural crop pests 
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0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

  หลักการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
การชักนำและการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อพืชบนอาหารเพาะเลี้ยง การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อใช้
ประโยชน์ในทางการเกษตร  
  Principles of plant propagation; plant propagation by tissue culture; plant tissue culture 
techniques; induction and regeneration of plant tissues on culture media; development of plant tissue 
culture technology for utilization in agriculture 
 
0801 224  เทคโนโลยเีมล็ดพนัธุ์พืชสวน  3(2-2-5) 

Horticultural Crop Seed Technology 
  ความหมายและความสำคัญ การกำเนิด การพัฒนาและองค์ประกอบของเมล็ดพันธุ์ ความงอก ความ
แข็งแรง การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ การรักษา
เมล็ดพันธุ์ การบรรจุเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์  การตลาดเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ  และสุขภาพของ
เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล  
  Meaning and importance; seed formation; seed development and seed components; 
seed germination; seed vigor; seed dormancy; principles of seed production; seed harvesting and 
conditioning; seed storage; seed packaging; seed law; seed marketing; seed quality testing and seed 
health according to international standard 
 
0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 

Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 
   ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด เครื่องมือและเทคโนโลยีใน
การเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาและการยืดอายุการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์การสูญเสียและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว แนวทางลดขยะให้เป็น
ศูนย์  
  Optimum harvesting times; harvesting methods of each plant; machinery and harvesting 
technology; storage methods and shelf-life extension; biochemical changes of post-harvest products; 
post-harvest losses; loss analysis and post-harvest management; zero waste approach 
 
0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 1(0-3-0) 

Processing and Developing of Horticultural Crop Product 
  แนวคิดการจัดการผลิตผลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตพืชสวน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   Concepts of management and development of horticultural products. ; postharvest 
and horticultural product processing technologies; design and development of horticultural 
products to increase their values 
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0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  3(2-3-4) 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

  ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการทางพันธุ
ศาสตร์ประชากรและปริมาณ ลักษณะพืชและพฤติกรรมการแสดงออกของยีน แหล่งพันธุกรรมและการ
วิวัฒนาการของพืช เทคนิคการผสมพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชผสมตัวเอง การคัดเลือกพันธุ์พืชผสมข้าม การ
กลายพันธุ์และการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช การสร้างพันธุ์ลูกผสม การจัดการพืชพันธุ์ใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  
  Importance of crop improvement; crop improvement objectives; principle of 
population and quantitative genetics; plant characteristic and gene action; genetic resources and 
plant evolution; crop hybridization techniques; self-pollinated crop selection; cross-pollinated 
crop selection; mutations and induced mutations; crop cultivar improvement for tolerance to 
biotic and abiotic stress; biotechnology for crop improvement; hybrid formation; new variety 
management; laws on crop variety; case study on horticultural crop improvement 
 
0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 

Biotechnology for Horticultural Crop Production  
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน เทคนิคพีซี
อาร์ เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ระบบเครื่องหมายดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรม พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม  
  Application of modern biotechnology for plant production and horticultural crops 
improvement; polymerase chain reaction ( PCR)  technique; electrophoresis technique; DNA 
markers system; DNA fingerprinting; genetic diversity; genetically modified crops 
 
0801 421  สัมมนาทางพืชสวน  1(0-2-1) 

Seminar in Horticultural Crops  
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร และ 
             0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร  
  Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research and  
             0801 308 English for Agriculture    
  วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการด้านพืชสวนในหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
นําเสนอ การอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  Literature review on current topics in horticultural crops; scientific report writing; 
presentation, discussion and conclusion of the seminar under the supervision of designated advisory 
lecturer 
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2.2.2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.2.2.1) วิชาเอกเลือกพืชไร ่ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
Economic Field Crops 

  ความสำคัญของพืชไร่เศรษฐกิจ การจัดการและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ การแปรรูปและผลิตภัณฑ์พืชไร่เศรษฐกิจ การนำเข้าและการส่งออก ตลาดและห่วงโซ่
อุปทานพืชไร่เศรษฐกิจ  
        Importance of Economic Field Cropss; management and Good Agricultural Practice (GAP); 
new technology for Economic Field Crops production; processing and products of Economic Field 
Cropss; import and export; marketing and supply chain of Economic Field Cropss 
 
0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

Industrial Field Crops 
  ความสำคัญของพืชไร่อุตสาหกรรม การจัดการและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์พืชไร่อุตสาหกรรม การนำเข้าและการส่งออก ตลาดและ
ห่วงโซ่อุปทานพืชไร่อุตสาหกรรม  
  Importance of Industrial Field Cropss; management and Good Agricultural Practice (GAP); 
new technology for Industrial Field Crops production; processing and products of Industrial Field 
Cropss; import and export; marketing and supply chain of Industrial Field Cropss 
 
0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรกัษ์ดิน 3(2-2-5) 

Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 
  พืชไร่วงศ์ถั่วเศรษฐกิจในประเทศไทย การตลาด การผลิตและการเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชวงศ์ถ่ัว พืชวงศ์ถ่ัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  
  Economic of Fabaceae field crops in Thailand; marketing; production and agricultural 
practice; pest management; Good Agricultural Practice ( GAP)  for Fabaceae; Fabaceae and soil 
conservation 
 
0801 334  พืชอาหารสัตว์   3(2-2-5) 

Forage Crops 
  ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การปลูกและการเขตกรรม การจัดการปุ๋ย  
การจัดการศัตรูพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
สัตว์ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  Importance of Forage Cropss; types of Forage Crops; cultivation and agricultural 
practice; fertilizer management; pest management; seed production; forage preservation; good 
agricultural practice (GAP) for Forage Crops; forage quality; marketing and related business 
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0801 335 พืชไร่อินทรีย์   3(2-2-5) 
Organic Field Crops 

  แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต และข้อจำกัดในการผลิตพืชไร่อินทรีย์ กระบวนการเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิต ตลาดพืชไร่อินทรีย์ 
  Concept, principle, production factors and limitation in Organic Field Crops; technology 
processes used in production; Organic Field Crops marketing 
 
0801 336 ข้าวอินทรีย์   3(2-2-5) 

Organic Rice 
  การคัดเลือกพันธุ์เพื่อการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ การเตรียมดินนา การใส่ปุ๋ย การควบคุมโรคและ
แมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดข้าวอินทรีย์ 
  Selection on rice variety for organic rice cultivation; preparation of paddy field; soil 
fertilizing; disease and insect control; harvesting; post- harvest management; and organic rice 
marketing 
 
0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(2-2-5) 

Field Crop Management under Global Climate Change  
 ประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ทฤษฎีพื้นฐานของสภาวะ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หยาดน้ำฟ้า อุณหภูมิ 
เมฆ ลม ฝน และพายุ การอ่านและแปลผลแผนที่ดาวเทียม แผนที่อากาศ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือ
การจัดการเกษตร การคำนวณปริมาณน้ำฝน การจัดการการผลิตพืชไร่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
  History, background and importance of agricultural meteorology; basic theory of 
weather; global climate change; factors affecting climate change; precipitation, temperature, cloud, 
wind, rain and storm; satellite map reading and interpretation; weather map; application of satellite 
image for agricultural management; rainfall quantity calculation; field crop product management 
under global climate change 
   
0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 

Agriculture Resource Management for Field Crop Production 
  ความหมายของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แหล่งที่มาและปริมาณธาตุอาหาร การตลาด การจัดการ
และนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
  Meaning of agricultural wastes; sources and quantity of nutrients; marketing, 
management and utilization; case study of agricultural wastes application 
 

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Vegetable Crops 
  หลักการจำแนกพืชผัก พืชผักเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตผัก เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์ของพืชผัก ระบบและวิธีการปลูกผัก การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับ
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การผลิตผัก ศัตรูพืชผักและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก การตลาดพืชผัก 
การแปรรูปและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผัก  
  Principles of classification of vegetables; economic vegetables; important environmental 
factors on growth and yield of vegetables; vegetable seeds and propagating organs of vegetable; 
system and cultivation methods of vegetables; soil and fertilizer managements for vegetable 
production; vegetable pests and protection; harvesting and postharvest handling of vegetables; 
vegetable marketing; vegetable product processing and design 
 
0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Flowering Crop 
  เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ดอก 
การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลง การนำเอาไม้ดอกไปใช้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอก  
  Economic flowering plant production technology; factors affecting growth of flowering 
plants; types and characteristics of flower plants; cultivation; propagation; pest and disease controls; 
taking flowering plant to use in economic benefit; flowering plants use; field trip of flower beds 
 
0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 

Economic Ornamental Crops 
  การผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ประดับเศรษฐกิจ การปลูก การ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคแมลง การนำไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การทัศนศึกษาแปลง
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  
  Production; factors affecting growth; types and characteristic of important economic 
ornamental plants; cultivation; propagation; attendance; disease and pest control; economic 
utilization; field trip to economic ornamental plants 
 
0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Fruit Crops    
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ชนิดและพันธุ์ปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการผลิตไม้ผล กลยุทธ์การผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพ่ือการส่งออกทั้งในและนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโรคแมลงในการผลติ การตลาดและธรุกิจที่เกี่ยวข้อง 
        Botanical characteristics of important Economic Fruit Cropss; species and cultivars; 
suitable environment for fruit crop production; production strategies to obtain both quantity and 
quality for exporting in season and out of season; harvesting and post harvesting technology; pest 
management in the production; marketing and related business 
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0801 345  พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
Economic Medicinal Plant 

  พืชสมุนไพรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของ
ตลาด การเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  Economic medicinal plant technology; process of medicinal plant production to meet 
market demand; harvesting and processing to increase economic value; application of appropriate 
technology to increase good quality and quantity of medicinal plants; marketing and related business 
 
0801 346  เห็ดเศรษฐกิจ   3(2-2-5) 

Economic Mushroom 
ความสำคัญของเห็ดเศรษฐกิจ เทคนิคในการผลิตเห็ด การใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่าง ๆ  การตลาด

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  Importance of economic mushrooms; mushroom production techniques; utilization of 
various mushrooms; marketing and related business 
 
0801 347 พืชสวนอินทรีย์   3(2-2-5) 

Organic Horticultural Crops  
  แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต และข้อจำกัดในการผลิตพืชสวนอินทรีย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
การตลาดพืชสวนอินทรีย์ 
  Concept, principle, production factors and limitation of Organic Horticultural Crops 
production; technologies used in the production; marketing of Organic Horticultural Cropss 
 
0801 348 การออกแบบจัดสวน  3(2-2-5) 

Garden Design   
แนวคิดการออกแบบจัดการสวน หลักการออกแบบ สัญลักษณ์ในการออกแบบสวนและการ

ประยุกต์ใช้ การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณและวัสดุจัดสวน วิธีการจัดสวนและการจัดการสวน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   Concepts of landscape gardening; principles of landscaping design; symbols used in and 
application; selection of plant materials and garden materials; methods of landscape gardening design 
and management; related business 
 
0801 349 เทคนคิการจัดดอกไม้  3(2-2-5) 

Flower Arrangement Techniques 
วัสดุพืชพรรณและวัสดุอื่นที่ใช้ในงานจัดดอกไม้ การประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์กับงานจัดดอกไม้ 

ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   Plant materials and other materials used for flower arrangement; application of 
elemental components for flower arrangement; practice in various styles of flower arrangements; 
marketing and related business 
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0801 441  การจดัการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop Production 

  ความสำคัญ รูปแบบและคุณสมบัติของสถานเพาะชำและโรงเรือน การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน
สถานเพาะชำและโรงเรือน การจัดการวัสดุปลูก ธาตุอาหารพืชและระบบน้ำภายในสถานเพาะชำและโรงเรือน การ
จัดการกระบวนการผลิตพืชในสถานเพาะชำและโรงเรือน การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  Importance, patterns and characteristics of nursery and greenhouse; control of 
environmental condition in nursery and greenhouse; management of growing media; nutrition and 
watering system in greenhouse and nursery; methodological management of plant production in 
nursery and greenhouse; marketing and related business 
 
0801 442 การจดัการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 

Agriculture Resource Management for Horticultural Crop Production 
  ความหมายของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แหล่งที่มาและปริมาณธาตุอาหาร การตลาด การจัดการ
และนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
  Meaning of agricultural wastes; sources and quantity of nutrients; marketing, management 
and utilization; case study of agricultural wastes application 
 

2.3) วิชาฝึกประสบการณภ์าคสนาม  จำนวน 12 หน่วยกิต 
2.3.1) โปรแกรมปกติ 

0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 
Field Training in Field Crops  

  การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี ่ยว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพืชไร่ 
  Training in field crop production; land preparation; cultivation; crop husbandry; harvesting; 
post harvesting management; processing; distribution of field crop products 
 
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 

Field Training in Horticultural Cropss 
  รายวิชาบังคับก่อน :   0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
  Prerequisite :  0801 191 Field Training in Field Crops 
  การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพืชสวน 
  Training in horticulture production; land preparation; cultivation; crop husbandry; 
harvesting; post harvesting management; processing; distribution of horticultural crop products 
 
0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการคา้ 1(0-6-0) 

Field Training in Commercial Crop Production 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
  Prerequisite :  0801 291 Field Training in Horticultural Cropss 
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  การฝึกงานปฏิบัติงานในการบริหารจัดการผลิตพืชเพื่อการค้าและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
  Training in commercial plant production and seed production; product development; 
distribution of crop produces and products 

   
0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่ 3(0-18-0) 

Field Internship Training 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 391 การฝกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการคา้ 
  Prerequisite :  0801 391 Field Training in Commercial Crop Production  
  การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ด้านพืชในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายฝึกงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
  Internship training related to agriculture on plants in government agencies or private 
sectors not less than 270 hours to obtain work skill and experiences by the approval of agricultural 
field training committee of agricultural technology program 

 
0801 492  โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 1(0-2-1) 

Senior Project in Agriculture 1 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
  Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
  การกำหนดโจทย์วิจัย วรรณกรรมปริทัศน์ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การวางแผนการทดลอง 
การจัดทำรายงานเค้าโครงงาน การนำเสนอเค้าโครงงาน 
  Research problem specification generating; literature reviews, conceptual framework 
creation; experimental design; proposal report preparation; proposal presentation 
 
0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2  3(1-4-4)  

Senior Project in Agriculture 2 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
  Prerequisite :  0801 492 Senior Project in Agriculture 1 
  การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงงาน การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล 
การจัดทำรายงานโครงงานทางการเกษตร การนำเสนอโครงงานทางการเกษตร 
  Conducting research based on project proposal; data recording; data analysis; conclusion 
and discussion; agricultural senior project report preparation; agricultural senior project presentation 
 

2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา 
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 

Field Training in Field Cropss  
  การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี ่ยว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพืชไร่ 
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  Training in field crop production; land preparation; cultivation; crop husbandry; harvesting; 
post harvesting management; processing; distribution of field crop products 
 
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 

Field Training in Horticultural Crops 
  รายวิชาบังคับก่อน :   0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
  Prerequisite :  0801 191 Field Training in Field Cropss 
  การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพืชสวน 
  Training in horticulture production; land preparation; cultivation; crop husbandry; 
harvesting; post harvesting management; processing; distribution of horticultural crop products 
 
0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการคา้ 1(0-6-0) 

Field Training in Commercial Crop Production 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
  Prerequisite :  0801 291 Field Training in Horticultural Cropss 
  การฝึกงานปฏิบัติงานในการบริหารจัดการผลิตพืชเพื่อการค้าและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
  Training in commercial crop production and seed production; product development; 
distribution of crop produces and products 
 
0801 494  การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา  1(0-2-1) 

Cooperative Education Preparation  
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
  Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
  หลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน เทคนิคการสมัคร
งาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดทำและนำเสนอโครงร่างงานวจิัย 
เทคนิคการนำเสนอ รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา  
  Principles, concepts, regulations and process of co-operation; basic knowledge; job 
application techniques; communication and human relations; coordination, personality development, 
conducting and presenting research proposal; presentation techniques; types of co-operative report 
  
0801 495 สหกิจศึกษา   6(0-40-0) 

Cooperative Education 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 494 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
  Prerequisite :         0801 494 Cooperative Education Preparation 
  การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางการเกษตรอย่างมีระบบโดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองในด้านการคิดเชิงบวก การสังเกตอย่างมีวิจารณญาณ 
การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล และทักษะการวิเคราะห์ รวมทั้งความสามารถในการประเมินความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน 



59 

 

  Systematic work-based learning in an agricultural workplace through cooperation 
between the university and enterprises; self-development to enhance and sharpen positive thinking, 
insightful observation, sensible decision-making; analytical skills to assess the workplace and job 
market demands 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สามารถเลือกเรียนรายวิชา
เอกเลือกของสาชาวิชา หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื ่น ๆ ที ่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิชาเลือกเสรี 
 
0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย    3(2-2-5) 

Fertilizer Technology 
  ประวัติการใช้ปุ๋ย ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารพืช ความหมายของปุ๋ยและการ
จำแนกปุ๋ย คุณสมบัติของปุ๋ย หลักการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช 
  History of fertilizer application; factors affecting plant growth; plant nutrients; fertilizer 
meaning and classification; properties of fertilizer; principles of fertilizer application for plant 
production 
 
0801 352  แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

Insect Pest of Economic Cropss 
  ปัญหาและความสำคัญของแมลงศัตรูพืชต่อเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลง การประเมินความ
เสียหายอันเกิดจากแมลง เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ประเภทของแมลงศัตรูพืชเศรษกิจที่สำคัญ  
แนวทางการจัดการแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ  
  Problems and important of insect pests on economy; general knowledge of insects; 
assessment of damage caused by insects; insect pest control technologies; type of important Insect 
Pest of Economic Cropss; guidelines on management of important plant insect pests 
 
0801 353 การจดัการแมลงศตัรูพืช 3(2-2-5) 

Insect Pest Management 
  ผลกระทบและความเสียหายของแมลงศัตรูพืช หลักการและเทคนิคการจัดการแมลงศัตรูพืช 
กรณีศึกษาการจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  
  Effects and damage of insect pests; principles and techniques of insect pest 
management; case study of insect pest management in important economic crops 
 
0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช 3(2-2-5) 

Biological Methods for Plant Protection 
  การอารักขาพืชโดยชีววิธี การใช้จุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 
และโรคพืช  
  Plant protection by biological methods; using of microorganisms and plant extracts to 
protect and eliminate insect pests and plant diseases 
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0801 355  การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น    3(2-2-5) 
  Economic Value Increase from Local Raw Materials 
        ความสำคัญของวัตถุดิบในท้องถิ่น การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในท้องถิ่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถิ่น มูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น การตลาดและการจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา 
  Importance of local raw materials; development of agricultural local product value 
chain; product processing from local raw materials; economic values of local identity products; 
marketing and business management of local identity products; case study 
 
0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 3(2-2-5) 

Statistical Analysis of Agricultural Data 
  รายวิชาบังคับก่อน :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Prerequisite :         0801 301 Statistics for Agricultural Research 
  หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตรด้วยโปรแกรมสำเร็จรปู การนำเสนอข้อมูลสถิติโดย
การใช้ Microsoft Excel, Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint 
    Principle of agricultural data analysis; using of Microsoft Excel and other related programs 
for data preparation; analysis of statistical agriculture data with instant software; presentation of 
agricultural data by using Microsoft Excel, Microsoft Word and Microsoft PowerPoint 
 

3.1.6  คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
แต่ละวิชาประกอบด้วยรหัสตัวเลข 7 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

เลขรหสัตัวที่  1-2  หมายถึง คณะ  
เลขรหสัตัวที่  3-4  หมายถึง สาขาวชิา 
เลขรหสัตัวที่  5  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหสัตัวที่  6  หมายถึง หมวดวิชา ซึ่งได้แก่ 

เลข  0  หมายถึง หมวดพ้ืนฐานวิชาเอก 
เลข  1  หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับพืชไร ่
เลข  2  หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับพืชสวน 
เลข  3  หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกพืชไร่ 
เลข  4  หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกพืชสวน 
เลข  5-7  หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี  
เลข  9  หมายถึง หมวดวิชาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

เลขรหสัตัวที่  7  หมายถึง ลำดับวชิาในแต่ละหมวด 
 

3.1.7 หน่วยกิตประจำวิชา  
หน่วยกิต (บรรยายและหรืออภิปราย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ตัวอย่าง  3(2-2-5) 
  ตัวเลขหน้าวงเล็บ  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิต 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงบรรยายและหรืออภิปรายต่อสัปดาห์ 
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  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ -สกุล เลข
ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 นายเกรียง

ศักดิ์ 
บุญเท่ียง 

3-50120-
1035-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Horticultural 
Crop Breeding)  

Ehime University, Japan  2003 12 12 12 12 12 

M.Sc. (Bioresource 
Science) 

Ehime University, Japan 2000      

วท.บ. ((พืชศาสตร์) พืช
สวนประดับ) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2541      

2 นางสาวดา
ริการ์  
บุญพันธ์ 

1-3113-
00019-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์
พืช) (หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 12 12 12 12 12 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1 
เหรียญทอง) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550      

3 นางสาวธน
ภร  
สิริตระกูล
ศักดิ์ 

3-3015-
00853-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (พืชสวน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 12 12 12 12 12 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548      
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545      

4 นางสาว
เบ็ญจพร  
กุลนิตย์ 

3-4503-
00209-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและ
สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 12 12 12 12 12 

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551      
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549      

5 นายพีระยศ  
แข็งขัน 

3-3001-
00627-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 12 12 12 12 12 
วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540      
วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2537      

6 นางสาว
วรัญญู 
แก้วดวงตา 

3-4101-
01008-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 12 12 12 12 12 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545      
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541      

7 นางสาวฤชุ
อร วรรณะ 

3-7703-
00165-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.Agr. (Agricultural 
Entomology  and  Pest 
Control, Plant 
Protection) 

Zhejiang University, P.R., 
China 

2012 12 12 12 12 12 

วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546      

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2541      

8 นางสาว
สกุลกานต์ 
สิมลา 

3-2601-
00507-xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 12 12 12 12 12 
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548      
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545      
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ที ่ ชื่อ -สกุล เลข
ประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2566 2567 2568 2569 2570 
9 นาง

อรวรรณ 
ศรีโสมพันธ์ 

3-4403-
00337-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
  

ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 12 12 12 12 12 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์
เกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547      

ศ.บ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545      
10 นายมงคล  

วงศ์สวัสดิ์ 
5-3099-
90023-xx x 

อาจารย ์ D.Agr. (Plant Pathology) Zhejiang University, P.R., 
China 

2009 12 12 12 12 12 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) โรค
พืชวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541      

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) โรค
พืชวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536      

11 นายสุร
ศักดิ์  
บุญแต่ง 

3-3015-
00525-xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์
พืช) (หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 12 12 12 12 12 

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546      

12 นายศุภชัย  
สุทธิเจริญ 

5-4407-
0007-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากร
ชนบท) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 12 12 12 12 12 

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
วท.บ. (อารักขาพืช (กีฏ
วิทยา)) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

2548 

 
3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ที ่ ชื่อ -สกุล เลข
ประจำตวั
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1 นางวรรทณา 

สินศิริ 
3-4099-
00641-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 12 - - - - 
วท.ม. (สรีรวิทยาการผลิต
พืช) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2531      

วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527      
2 นายสำเรจ็  

สีเครือดง 
3-4610-
00028-
xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 12 12 12 12 12 
วท.บ. (พืชศาสตร์ (พืช
สวน)) 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 2538      

 
3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ 

   -ไม่มี- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  

นิสิตต้องฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชาการฝึกภาคสนามทางพืชไร่ การฝึกภาคสนามทาง 
พืชสวน การฝึกสนามการผลิตพืชเพื่อการค้า และการฝึกภาคสนามนอกสถานที่หรือสหกิจศึกษา ภายใต้การ
ดำเนินการของคณะกรรมการฝึกงานนิสิตและคณะกรรมการสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์นิเทศ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ตามรายวิชาดังนี้ 

4.1.1 รายวิชาการฝึกภาคสนามทางพืชไร่ และการฝึกภาคสนามทางพืชสวน มีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
   - นิสิตสามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชทั ้งแบบพื้นฐานและแบบทันสมัยตาม
มาตรฐานด้านการผลิตพืช เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร และสามารถใช้ความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการ
สร้างแบรนดเ์พ่ือจำหน่ายผลผลิตได้ 
   - นิสิตสามารถใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อปฏิบัติการภาคสนาม และมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและชีวิตประจำวัน  
   - นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเกษตร มี
จิตอาสา และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
   - นิสิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จ มีความคิดเชิง
บวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาททางสังคม ความ
ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค ์

4.1.2 รายวิชาการฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถประเมินผลความรู้สำหรับบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชแบบพื้นฐานและ

แบบทันสมัย รวมถึงความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์เพื่อนำไปใช้หรือแก้ปัญหาในกระบวนการ
ผลิตพืชและผลิตภัณฑไ์ด ้พร้อมทั้งมีความรู้มาตรฐานด้านการผลิตพืช และการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในองค์กรได้ 

 - นิสิตสามารถใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นเพ่ือ
ปฏิบัติการภาคสนาม มีทักษะการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตร 
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถประเมินผลเพ่ือสร้างสรรคผ์ลผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ได้ 
   - นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเกษตร มี
จิตอาสา และเสยีสละ มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
   - นิสิตมีความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จ มีความคิดเชิงบวก ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม และสามารถทำงาน
เป็นทีมได้ นอกจากนี้นิสิตยังมีความใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรคจ์นเป็นนิสัย 

4.1.3 รายวิชาการฝกึภาคสนามนอกสถานที ่มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชทั้งแบบพื้นฐานและแบบทันสมัยได้ และมี

ความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร 
 - นิสิตสามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้  
 - นิสิตมีจิตอาสา เสียสละ และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเกษตรได้ และประพฤติ

ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย 
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 - นิสิตสามารถทำงานเป็นทีมและพึ่งพาตนเองได้ ปฏิบัติตนด้วยความมานะ อดทน มีความคิด
เชิงบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม มีความ
ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรคจ์นเป็นนิสัย 

4.1.4 รายวิชาการเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชทั้งแบบพื้นฐานและแบบทันสมัยได้ และ

สามารถใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรได้  
 - นิสิตทราบวิธีการใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อพร้อม

สำหรับการฝึกสหกิจศึกษา และสามารถการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการ
เกษตร นอกจากนี้นิสิตยังสามารถประเมินผลเพ่ือวิเคราะห์ และวิจัยสำหรับสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 - นิสิตประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเกษตร มีจิตอาสา และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองจนเป็นนิสัย 

 - นิสิตปฏิบัติตนด้วยความมานะ อดทน มีความคิดเชิงบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม มีความใฝ่รู้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และ
พ่ึงพาตนเองได้จนเป็นนิสัย 

4.1.5 การฝึกสหกิจศึกษา มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชทั้งแบบพื้นฐานและแบบทันสมัยได้ และ

สามารถประเมินผลความรู้สำหรับปฏิบัติงานในองค์กรได้ 
 - นิสิตทราบวิธีการใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อพร้อม

สำหรับการฝึกสหกิจศึกษา และสามารถการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการ
เกษตร นอกจากนี้นิสิตยังสามารถวิเคราะห์ และวิจัยสำหรับสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 - นิสิตประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเกษตร มีจิตอาสา และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสัย 

 - นิสิตปฏิบัติตนด้วยความมานะ อดทน มีความคิดเชิงบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม มีความใฝ่รู ้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถทำงานเป็นทีม และพ่ึงพาตนเองได้จนเป็นนิสัย 

 
4.2  ช่วงเวลา 

รายวิชา ชั้นปีท่ี ภาคการศึกษา 
1. การฝึกภาคสนามทางพืชไร่   1 ภาคต้น 
2. การฝึกภาคสนามทางพืชสวน   2 ภาคปลาย 
3. การฝึกสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 3 ภาคปลาย 
4. การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 4 ภาคต้น 
5. การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 4 ภาคต้น 
6. สหกิจศึกษา 4 ภาคปลาย 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 รายวิชาการฝึกภาคสนามทางพืชไร่ จัดการเรียนการสอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 
15 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา   
  4.3.2  รายวิชาการฝึกภาคสนามทางพืชสวน จัดการเรียนการสอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 
15 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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  4.3.3 รายวิชาการฝึกสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า จัดการเรียนการสอน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น
ระยะเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
  4.3.4  รายวิชาการฝึกภาคสนามนอกสถานที่ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ แต่ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และเมื่อรวม
จำนวนชั่วโมงแล้ว ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง  
  4.3.4  รายวิชาการเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา จัดการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น
ระยะเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
  4.3.5 รายวิชาสหกิจศึกษา จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ แต่ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และรวมไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

นิสิตที่เรียนในโปรแกรมปกติต้องทำงานวิจัย โดยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
ซึ่งเป็นการจัดทำโครงร่างงานวิจัย และทำการทดลองเบื้องต้น จากนั้นนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษทาง
การเกษตร 2 เพ่ือทำการศึกษาวิจัยตามโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
5.1.1 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1: การกำหนดโจทย์วิจัย วรรณกรรมปริทัศน์ การสร้างกรอบ

แนวคิดการวิจัย การวางแผนการทดลอง การจัดทำรายงานเค้าโครงปัญหาพิเศษ การนำเสนอเค้าโครงปัญหาพิเศษ 
5.1.2 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2: การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงปัญหาพิเศษ การบันทึก

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การจัดทำรายงานปัญหาพิเศษทางการเกษตร การนำเสนอปัญหา
พิเศษทางการเกษตร 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชทั้งแบบพื้นฐานและแบบทันสมัยได้ และ

สามารถใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรได้  
 - นิสิตทราบวิธีการใช้เครื ่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร และเครื ่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือ

ดำเนินงานปัญหาพิเศษได้ และสามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถประเมินผลเพ่ือวิเคราะห์ และวิจัยสำหรับสร้างสรรค์ผลงานได้ 

 - นิสิตประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเกษตร มีจิตอาสา และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองจนเป็นนิสัย 

 - นิสิตปฏิบัติตนด้วยความมานะ อดทน มีความคิดเชิงบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม มีความใฝ่รู้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และ
พ่ึงพาตนเองได้จนเป็นนิสัย 

5.2.2 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - นิสิตสามารถประเมินผลความรู้สำหรับบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชแบบพื้นฐานและ

แบบทันสมัยเพื่อนำไปใช้หรือแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยหรือสร้างสรรค์ผลงานทางการเกษตรได้ และสามารถนำ
ความรู้ไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรได ้

 - นิสิตทราบวิธีการใช้เครื ่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตร และเครื ่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ดำเนินงานปัญหาพิเศษได้ และสามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือสร้างสรรค์กระบวนการวิจัยหรือผลงานทางการเกษตร
ได ้
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 - นิสิตประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเกษตร มีจิตอาสา และเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสัย 

 - นิสิตปฏิบัติตนด้วยความมานะ อดทน มีความคิดเชิงบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม มีความใฝ่รู้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
ทำงานเป็นทีม และพ่ึงพาตนเองได้จนเป็นนิสัย 

 
5.3  ช่วงเวลา 

ลักษณะการทำโครงงานหรืองานวิจัย ช่วงเวลา จำนวนชั่วโมง 

รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 135 ชั่วโมง (9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

5.4  จำนวนหน่วยกิต  
5.4.1 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1: จำนวน 1 หน่วยกิต (1(0-3-5)) 
5.4.2 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2: จำนวน 3 หน่วยกิต (3(0-9-5)) 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 การเตรียมการก่อนนิสิตลงทะเบียนเรียน: มีการประชุมคณาจารย์เพื่อกำหนดจำนวนนิสิตที่ใน

ความดูแล โดยพิจารณาจากจำนวนนิสิตที่จะลงทะเบียนเรียน และนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

5.5.2 การเตรียมการระหว่างนิสิตลงทะเบียนเรียน: จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์
ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษเพื่อดูแลนิสิต โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเป็นผู้กำกับ และติดตามการทำงานของนิสิต 
โดยนิสิตเป็นผู้จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การ
วางแผน และเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน ในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานวิจัยของนิสิต โดยมีการจัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่นิสิต และติดตามการทำงานของนิสิต โดยมีหลักสูตรเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้
งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตในการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และการทำงานนอกเวลา 

5.5.3 การเตรียมการหลังนิสิตลงทะเบียนเรียน: จัดประชุมสรุปผลการเรียนของนิสิตภายหลังการสอบ
ปากเปล่า เพ่ือหาประเด็นปัญหาที่เกิด และวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนสอนครั้งต่อไป 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
5.6.1 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1: เป็นการประเมินจาก 3 ส่วน คือ การประเมินจากอาจารย์

ผู้ประสานงานรายวิชา โดยประเมินรูปแบบของเค้าโครงปัญหาพิเศษ ความรับผิดชอบและความใส่ใจในการเรียน การ
ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โดยประเมินจากความตั้งใจ ความใส่ใจ ความรับผิดชอบในการทำเค้าโครง
ปัญหาพิเศษ และประเมินคุณภาพเค้าโครงปัญหาพิเศษ และการประเมินจากคณาจารย์ โดยประเมินจากการนำเสนอ
เค้าโครงปัญหาพิเศษ และความเข้าใจในเนื้อหาของงาน 

5.6.2 รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2: เป็นการประเมินจาก 3 ส่วน คือ การประเมินจากอาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชา โดยประเมินรูปแบบของรายงานปัญหาพิเศษ ความรับผิดชอบและความใส่ใจในการเรียน การ
ประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โดยประเมินผลการทำงานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน 
ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และรายงาน และการประเมินจากคณาจารย์ โดยประเมินจากการนำเสนอรายงาน
ปัญหาพิเศษ และความเข้าใจในเนื้อหาของงาน 
  



 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตไว้ คือ AGMSU โดย
หลักสูตรได้กำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตไว้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 Active and Adaptability  มีความกระตือรือร้น และปรับตัวได้ในทุกด้าน 
 1.2 Gentleness    มีความสุภาพอ่อนโยน และมารยาททางสังคม 
 1.3 Maturity     มีความพร้อมในการทำงาน 
 1.4 Social Responsibility   มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
 1.5 Unity      มีความเป็นหนึ่งเดียว และทำงานเป็นทีมได้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมและโครงการที่จัดให้
นิสิต ตัวชี้วัด 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) Active and 
Adaptability: มี
ความกระตือรือร้น 
และปรับตัวได้ใน
ทุกด้าน 
(คิดเป็นร้อยละ 15) 
 

- ส่งเสริมให้
นิสิตเกิด
ความ
กระตือรือร้น 
และปรับตัว
ได้ในทุกด้าน 
ผ่านการทำ
กิจกรรมหรือ
โครงการ 
ต่าง ๆ  
 

โดยใชกิจกรรมที่หลักสูตรและนิสิตใน
หลักสูตรจัดขึ้น เช่น 
- กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การบุญบั้งไฟ การลงแขกดำนา 
และการลงแขกเกี่ยวข้าว  
- กิจกรรมปฐมนิเทศและทำบุญแปลง
ทดลองเกษตร 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 
จอบแห่งชาติ  
- กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ของชมรมพืชศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสา
พัฒนา 
- กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 
จอบแห่งชาติ 
- กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
เป็นต้น 

จํานวน
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร
ที่นิสิต
เข้าร่วม 

 

≥ร้อย
ละ 40  

≥ร้อย
ละ 50  

≥ร้อย
ละ 60  

≥ร้อย
ละ 70  

≥ร้อย
ละ 80  

2) Gentleness: 
มีความสุภาพ
อ่อนโยน และ
มารยาททางสังคม 
(คิดเป็นร้อยละ 15) 

- ส่งเสริมให้
นิสิตมีความ
อ่อนน้อม
ถ่อมตน และ
มีมารยาท
ทางสังคม 
ผ่านการทำ
กิจกรรมหรือ

หลักสูตรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสุภาพอ่อนโยน และการมี
มารยาททางสังคมผ่านการจัด
กิจกรรมที่หลักสูตรและนิสิตใน
หลักสูตรจัดขึ้น จากนั้นทำการ
ประเมินคุณลักษณะของนิสิตโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิตประเมิน
ตนเอง และประเมินเพ่ือนนิสิตในชั้น
ปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น

ผลการ
ประเมิน
จาก
อาจารย์
ที่ปรึกษา
ชั้นปี 
ตนเอง 
และ

≥0.50 
คะแนน 

≥1.50 
คะแนน 

≥2.50 
คะแนน 

≥3.50 
คะแนน 

≥4.50 
คะแนน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมและโครงการที่จัดให้
นิสิต ตัวชี้วัด 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

โครงการ 
ต่าง ๆ  
 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา 
0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ และ 
0801 421 สัมมนาทางพืชสวน  

เพ่ือน
นิสิต1/  

3) Maturity: มี
ความพร้อมในการ
ทำงาน 
(คิดเป็นร้อยละ 40) 

- ส่งเสริมให้
นิสิตมี
ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ  
เพ่ือ
เตรียมพร้อม
ในการทำงาน
หลังสำเร็จ
การศึกษา 
ผ่านการ
เรียนการ
สอนตาม
รายวิชาใน
หลักสูตร 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร เพ่ือ
สร้างความพร้อมในการทำงานให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่
ออกแบบโดยใช้หลักการ OBE  

คะแนน
เฉลี่ย
สะสม 4 
ชั้นปี 
(คิดเป็น
ร้อยละ 
20) 

GPAX 
≥2.00 

GPAX 
≥2.25 

GPAX 
≥2.50 

GPAX 
≥2.75 

GPAX 
≥3.00 

- ส่งเสริมให้
นิสิตมีความ
พร้อมในการ
ทำงานหลัง
สำเร็จ
การศึกษา 
ผ่านการ
อบรม
หลักสูตร 
ต่าง ๆ  

หลักสูตรขอความร่วมมือเพ่ือให้นิสิต
ได้เข้าอบรมหลักสูตรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการทำงาน เช่น 

- การอบรมเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต
จำหน่ายวัตถุอันตรายตาม พรบ. วัตถุ
อันตราย (กรมวิชาการเกษตร) 

- การอบรมเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต
จำหน่ายปุ๋ยตาม พรบ. ปุ๋ย (กรม
วิชาการเกษตร) 

- การอบรมเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชตาม พรบ. 
เมล็ดพันธุ์พืช (กรมวิชาการเกษตร) 

- การอบรมมาตรฐานการผลิตพืช
แบบ GAP และอินทรีย์ 

- การอบรมเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต
ขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับ
รถชนิดอ่ืน เช่น รถใช้งานเกษตรกรรม
ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก 

- การอบรมเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต
บังคับอากาศยานไร้คนขับที่ออกโดย
สำนักงานการบินพลเรือน 

จํานวน
กิจกรรม
ของ
หลักสูตร
ที่นิสิต
เข้าร่วม 
(คิดเป็น
ร้อยละ 
20) 

≥ร้อย
ละ 40  

≥ร้อย
ละ 50  

≥ร้อย
ละ 60  

≥ร้อย
ละ 70  

≥ร้อย
ละ 80  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมและโครงการที่จัดให้
นิสิต ตัวชี้วัด 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

4) Social 
Responsibility: 
มีจิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบต่อ
สังคม 
(คิดเป็นร้อยละ 15) 
 

- ส่งเสริมให้
นิสิตมีความ
เสียสละ และ
มีความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 
ผ่านการทำ
กิจกรรมหรือ
โครงการ 
ต่าง ๆ  
 

หลักสูตรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
การมจีิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อ
สังคมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลักสูตร
และนิสิตในหลักสูตรจัดขึ้น จากนั้น
ทำการประเมินคุณลักษณะของนิสิต
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิต
ประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือน
นิสิตในชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมในรายวิชา 0801 411 
สัมมนาทางพืชไร่ และ 0801 421 
สัมมนาทางพืชสวน  

ผลการ
ประเมิน
จาก
อาจารย์
ที่ปรึกษา
ชั้นปี 
ตนเอง 
และ
เพ่ือน
นิสิต1/  

≥0.50 
คะแนน 

≥1.50 
คะแนน 

≥2.50 
คะแนน 

≥3.50 
คะแนน 

≥4.50 
คะแนน 

5) Unity: มีความ
เป็นหนึ่งเดียว และ
ทำงานเป็นทีมได้ 
(คิดเป็นร้อยละ 15) 

- ส่งเสริมให้
นิสิตมีทักษะ
การทำงาน
เป็นทีม ผ่าน
การทำ
กิจกรรมหรือ
โครงการ 
ต่าง ๆ  
 

หลักสูตรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว และการทำงาน
เป็นทีมผ่านการจัดกิจกรรมที่
หลักสูตรและนิสิตในหลักสูตรจัดขึ้น 
จากนั้นทำการประเมินคุณลักษณะ
ของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
นิสิตประเมินตนเอง และประเมิน
เพ่ือนนิสิตในชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมในรายวิชา 0801 411 
สัมมนาทางพืชไร่ และ 0801 421 
สัมมนาทางพืชสวน  

ผลการ
ประเมิน
จาก
อาจารย์
ที่ปรึกษา
ชั้นปี 
ตนเอง 
และ
เพ่ือน
นิสิต1/  

≥0.50 
คะแนน 

≥1.50 
คะแนน 

≥2.50 
คะแนน 

≥3.50 
คะแนน 

≥4.50 
คะแนน 

1/ นิสิตทำการประเมินเพื่อนนิสิตในรุ่นเดียวกัน จำนวนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของนิสิตทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับจำนวนนิสิตรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา) 
 

หมายเหตุ:  ตามรายละเอียดของเกณฑการใหคะแนนระดับ 1-5 (หลักสูตรดำเนินการออกแบบระหวางการจัดการศึกษา) 
 ระดับ 5 = Excellence  ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน ≥4.51) 
 ระดับ 4 = Very Good  ผลการประเมินระดับดีมาก (ระดับคะแนน ≥3.51-4.50) 
 ระดับ 3 = Good    ผลการประเมินระดับ (ระดับคะแนน ≥2.51-3.50) 
 ระดับ 2 = Fair   ผลการประเมินระดับผาน (ระดับคะแนน ≥1.51-2.50) 
 ระดับ 1 = Poor   ผลการประเมินระดับไมผาน (ระดับคะแนน <1.50) 
วิธีการประเมิน: ประเมินผลผานกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดหลักสูตร ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิตและ
เพื ่อนนิสิต และประเมินจากรายวิชาโดยอาจารยผูสอน และอาจารยผูประสานงานรายวิชาผานที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดนและจุดด้อย จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจัดทำประกาศนียบัตรแก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา 
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1.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)   
  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแต่ละ
ชั้นปี โดยลำดับเนื้อหาจากความรู้เบื้องต้นไปสู่เทคนิควิธีการทางการเกษตรในทุกรายวิชา ซึ่งในทุกรายวิชามีการ
สอดแทรกจรณทักษะ และลักษณะบุคคลที่บ่งบอกถึงความเป็นเกษตร ทั้งนี้หลักสูตรยังมีรายวิชาฝึกภาคสนามทาง
พืชไร่ การฝึกภาคสนามทางพืชสวน การฝึกภาคสนามเพื่อการผลิตพืชทางการค้า และการฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 
รวมถึงสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง รายวิชา
สัมมนา (สัมมนาทางพืชไร่ และสัมมนาทางพืชสวน) และรายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร จะช่วยพัฒนาให้นิสิตมี
ทักษะในด้านการวิจัย พัฒนาทักษะในการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และยังเป็นการฝึกการวิเคราะห์ปัญหา การ
ประยุกต์ความรู ้ทางการเกษตรมาใช้ในการทำงานวิจัย และยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรผ่านโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG) ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลกั
เศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร เกษตรอัจฉริยะ การแปรรูป
ผลผลิตพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และการฝึกภาคสนามเพื่อการ
ผลิตพืชทางการค้า นอกจากนั้นยังมีโครงการ กิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น 
การอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตสำหรับใช้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และใบอนุญาตสำหรับประกอบการเป็น 
smart farmer โครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โครงการค่ายอาสา เป็นต้น โดยจัดตลอดปี
การศึกษาให้นิสิตได้เข้าร่วมเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร มีดังนี้ 
  PLO 1 บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์กร 
ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) โดย
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และพ่ึงพาตนเองได้  
   PLO 1.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฟาร์มเกษตรด้านพืช รวมทั้ง
ความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) ได้อย่างเป็นระบบ 
   PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม
เกษตรด้านพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
   PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช
ได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และพ่ึงพาตนเองได้  
  PLO 2  ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร โดยบูรณาการความรู้ทางการตลาด
และการสร้างแบรนด์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ได้  
   PLO 2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ได้อย่าง
เป็นระบบ 
   PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  
  PLO 3  ใฝ่รู ้ วิเคราะห์ และวิจัย โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ อย่างมีตรรกะ เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรด้วยความอุตสาหะ  
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   PLO 3.1 อธิบายหลักการและกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
   PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุปัญหา และวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหางานวิจัยอย่างมีเหตุ
มีผล 
   PLO 3.3 สามารถดำเนินการวิจัยโดยใช้ทฤษฎี หลักการ เทคนิค อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยความอุตสาหะ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  PLO 4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรคด์้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม (PLO 7 8 17 18-2) 
   PLO 4.1 อธิบายหลักการถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตร การใช้ภาษา สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   PLO 4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 
  PLO 5  พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม และมีจิต
สาธารณะ  
   PLO 5.1 อธิบายหลักการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมได้ 
   PLO 5.2 สามารถพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงาน
เป็นทีม และมีจิตสาธารณะได้ 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่แบ่งด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  1) ด้านความรู้ 
   1.1) นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยเพื่อใช้
ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(BCG model) ได้  
   1.2) นำความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์ไปใช้ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหาร
จัดการโครงการเกษตรได้ 
   1.3) นำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกรได้ 
  2) ด้านทักษะ 
   2.1) ใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพ่ือบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 
   2.2) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   2.3) ใช้ภาษาและสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้อย่างคล่องแคล่ว 
   2.4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  
   2.5) วิเคราะห์ วิจัย และ/หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน   
   2.6) บริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรือโครงการเกษตรได้ 
   2.7) คิดแบบมีตรรกะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   2.8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   2.9) ทำงานเป็นทีม และ/หรือพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3) ด้านจริยธรรม 
   1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลาอย่างเป็นนิสัย  
   2) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรจนเป็นนิสัย 
   3) ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะจนเป็นนิสัย 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย 
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   5) ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จจนเป็นนิสัย 
  4) ด้านลักษณะบุคคล 
   1) มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ 
   2) มีความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
   3) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 
   4) ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค์ 
   5) รักการทำงานเป็นทีม 
 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) หมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

PLO 1 บริหารจัดการฟารม์เกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมยัเพื่อใช้ปฏิบัติงานในองคก์ร 
ภายใตม้าตรฐานดา้นการผลติพืช การจดัการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
(BCG model) โดยปฏิบัตติามระเบยีบ ข้อบังคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทางการเกษตร ด้วย
ความมานะอดทน มีวินัย ตรงตอ่เวลา และพึ่งพาตนเองได ้

 ✓ 

 PLO 1.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการบริหารฟาร์มเกษตรดา้นพชื รวมทั้ง
ความรูส้ำหรับใช้ในการปฏบิัติงานในองค์กร มาตรฐานด้านการผลติพืช การจดัการสิ่งแวดล้อม 
และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) ได้อยา่งเป็นระบบ 

 ✓ 

 PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม
เกษตรด้านพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 ✓ 

 PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้าน
พืชได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความ
มานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และพึ่งพาตนเองได้ 

 ✓ 

PLO 2 ประกอบธุรกจิเกษตรหรอืบรหิารจดัการโครงการเกษตร โดยบรูณาการความรู้ทางการตลาด
และการสร้างแบรนด ์ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณไ์ด ้

 ✓ 

 PLO 2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการตลาดและการสร้างแบรนดไ์ด้อย่าง
เป็นระบบ 

✓ ✓ 

 PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพื่อประกอบธรุกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร ด้วย
ความซื่อสัตย์สจุรติ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรบัตัวเขา้กับสถานการณไ์ด ้

 ✓ 

PLO 3 ใฝ่รู้ วเิคราะห์ และวิจยั โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ  อย่างมีตรรกะ เพื่อ
สรา้งสรรคน์วัตกรรมทางการเกษตรด้วยความอตุสาหะ 

 ✓ 

 PLO 3.1 อธิบายหลักการและกระบวนการวิจยัได้อยา่งเปน็ระบบ  ✓ 
 PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุปญัหา และวเิคราะห์แนวทางการแก้ปัญหางานวิจยัอย่างมเีหตุ

มีผล 
 ✓ 

 PLO 3.3 สามารถดำเนนิการวิจยัโดยใช้ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ อุปกรณ์และเครือ่งมือทาง
วิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องด้วยความอุตสาหะ เพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรมทางการเกษตรไดอ้ย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 ✓ 

PLO 4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัได้อย่าง
เหมาะสม กลา้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 

 ✓ 

 PLO 4.1 อธิบายหลักการถา่ยทอดความรู้ทางการเกษตร การใช้ภาษา สือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 

 ✓ 

 PLO 4.2 สามารถถา่ยทอดความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม กลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรคด์้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และมมีารยาททางสังคม 

 ✓ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) หมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป 

หมวดวชิา
เฉพาะ 

PLO 5 พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุม่และ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม และมีจติ
สาธารณะ 

 ✓ 

 PLO 5.1 อธิบายหลักการพฒันาและบรหิารจดัการกลุม่ และการทำงานเปน็ทีมได้ ✓ ✓ 
 PLO 5.2 สามารถพฒันาหรือบรหิารจดัการกลุม่และ/หรอืเครือขา่ยเกษตรกร ดว้ยการทำงาน

เป็นทมี และมีจติสาธารณะได ้
✓ ✓ 

 
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จำแนกตาม Bloom’s Taxonomy   

ที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
(PLOs) 

ชั้น
ปี 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s 
Taxonomy; Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 
(Attitude) 

R U Ap An E C I M P A N Rc Rp V O C 
1 บริหารจดัการฟาร์มเกษตรดา้นพืช แบบพื้นฐานและแบบ

ทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการ
ผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (BCG model) โดยปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องทางการเกษตร ดว้ยความมานะอดทน มี
วินัย ตรงต่อเวลา และพึ่งพาตนเองได ้

1 ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ 
2  ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

3   ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  

4  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

 PLO 1.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับการ
บริหารฟาร์มเกษตรดา้นพืช รวมทั้งความรู้สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) 
ได้อย่างเป็นระบบ 

1 ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ 
2   ✓      ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   
3   ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  
4    ✓ ✓    ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  

 PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์
การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟารม์เกษตรด้านพืชได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและเหมาะสม 

1   ✓     ✓    ✓     
2  ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
3   ✓ ✓     ✓    ✓ ✓ ✓  
4  ✓ ✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

 PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการบรูณาการเพื่อ
บริหารจดัการฟาร์มเกษตรดา้นพืชได้โดยปฏิบตัิตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความ
มานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และพึ่งพาตนเองได ้

1  ✓ ✓     ✓ ✓   ✓     
2  ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  
3   ✓ ✓ ✓    ✓    ✓ ✓ ✓  
4   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓  

2 ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร โดย
บูรณาการความรู้ทางการตลาดและการสรา้งแบรนด์ ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณไ์ด ้

1  ✓ ✓     ✓    ✓ ✓    
2   ✓     ✓     ✓    
3    ✓     ✓     ✓   
4   ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

 PLO 2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับ
การตลาดและการสรา้งแบรนดไ์ด้อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

1  ✓ ✓     ✓    ✓ ✓    
2   ✓     ✓     ✓    
3    ✓     ✓     ✓   
4      ✓    ✓   ✓    
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ที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
(PLOs) 

ชั้น
ปี 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s 
Taxonomy; Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 
(Attitude) 

R U Ap An E C I M P A N Rc Rp V O C 
 PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจเกษตรหรือ

บริหารจดัการโครงการเกษตร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มคีวาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ได ้

1  ✓ ✓     ✓    ✓ ✓    
2   ✓     ✓     ✓    
3    ✓     ✓     ✓   
4   ✓   ✓    ✓   ✓  ✓  

3 ใฝ่รู้ วิเคราะห์ และวิจัย โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค
ต่าง ๆ  อย่างมีตรรกะ เพื่อสร้างสรรคน์วัตกรรมทางการเกษตร
ด้วยความอุตสาหะ 

1  ✓      ✓    ✓     
2  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
3  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
4  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓  

 PLO 3.1 อธิบายหลักการและกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็น
ระบบ 
 

1  ✓      ✓    ✓     
2  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
3  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓    ✓ ✓   
4   ✓    ✓   ✓    ✓ ✓  

 PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุปญัหา และวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหางานวิจัยอย่างมเีหตมุีผล 

1  ✓      ✓    ✓     
2  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
3  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   
4    ✓ ✓ ✓   ✓ ✓    ✓ ✓  

 PLO 3.3 สามารถดำเนินการวิจัยโดยใช้ทฤษฎี หลักการ 
เทคนิค อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความอุตสาหะ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

1  ✓      ✓    ✓     
2  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
3  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓   
4  ✓   ✓ ✓ ✓   ✓     ✓  

4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรคด์้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททาง
สังคม 

1 ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ 
2   ✓     ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   
3   ✓ ✓    ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   
4   ✓ ✓  ✓    ✓    ✓ ✓  

 PLO 4.1 อธิบายหลักการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร การ
ใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

1 ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓    ✓ 
2                 
3   ✓ ✓    ✓ ✓    ✓ ✓   
4   ✓   ✓    ✓    ✓ ✓  

 PLO 4.2 สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม กล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความออ่นน้อมถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคม 

1 ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ 
2   ✓     ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   
3   ✓ ✓    ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   
4   ✓ ✓  ✓    ✓     ✓  

5 พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุม่และ/หรือเครือข่ายเกษตรกร 
ด้วยการทำงานเป็นทีม และมจีิตสาธารณะ 

1 ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ 
2  ✓ ✓     ✓     ✓    
3  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
4  ✓ ✓ ✓    ✓  ✓    ✓ ✓  



75 

 

ที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
(PLOs) 

ชั้น
ปี 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s 
Taxonomy; Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 
(Attitude) 

R U Ap An E C I M P A N Rc Rp V O C 
 PLO 5.1 อธิบายหลักการพัฒนาและบริหารจดัการกลุ่ม และ

การทำงานเป็นทีมได ้
1 ✓ ✓     ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ 
2  ✓      ✓     ✓    
3  ✓ ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
4  ✓ ✓ ✓    ✓  ✓    ✓ ✓  

 PLO 5.2 สามารถพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือ
เครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเปน็ทีม และมีจติสาธารณะ
ได ้

1 ✓  ✓    ✓ ✓   ✓  ✓   ✓ 
2   ✓     ✓     ✓    
3   ✓     ✓ ✓    ✓ ✓   
4   ✓ ✓    ✓  ✓    ✓ ✓  

 
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) 

วัตถุประสงคข์องหลกัสูตร   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program  Learning  Outcomes:  PLOs) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 
1. เป็นผู้ใช้องค์ความรูสู้่การเป็น Smart Farmers และ Smart Officer ที่สามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

2. เป็นผู้มีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต  

        ✓ ✓   

3. มีความตระหนักรู้ในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรทั้งในด้าน
การผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสู่ 
smart group และ smart enterprise  

          ✓ ✓ 

 
1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 

ชั้นปีท่ี ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
1 นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจความรู้ทางการเกษตร โดยสามารถรับรู้ และทำตามแบบทักษะต่าง ๆ ได้ 

ภายใต้การรับรู้และตอบสนองต่อคุณธรรมและจริยธรรม 
2 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเกษตรได้ โดยสามารถรับรู้ ทำตามแบบ และ

ปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การรับรู้ ตอบสนองและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
3 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ความรู้ทางการเกษตรได้ โดยสามารถรับรู้ ทำ

ตามแบบ ปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ภายใต้การรับรู้ ตอบสนอง เห็นคุณค่า 
และสามารถจัดระบบความคิดและค่านิยมของคุณธรรมและจริยธรรมได้ 

4 นิสิตมีความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ผลงานทางการเกษตรได้ โดย
สามารถทำตามแบบ และปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ภายใต้การเห็นคุณค่า การ
จัดระบบความคิด และปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นลักษณะประจำตัวได้ 
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1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ความรู ้ ทักษะ จริยธรรม ลักษณะ
บุคคล 

PLO 
1 

บริหารจัดการฟารม์เกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมยัเพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลติพืช การจดัการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื (BCG model) โดยปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินยั ตรงต่อเวลา และพึ่งพาตนเองได ้

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 1.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการบริหารฟาร์มเกษตรดา้นพชื 
รวมทั้งความรูส้ำหรบัใช้ในการปฏิบตัิงานในองค์กร มาตรฐานดา้นการผลิตพืช การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื (BCG model) ไดอ้ย่างเป็น
ระบบ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการฟาร์ม
เกษตรด้านพืชได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องทาง
การเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และพึ่งพาตนเองได้ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 
2 

ประกอบธุรกจิเกษตรหรอืบรหิารจดัการโครงการเกษตร โดยบรูณาการความรู้ทางการ
ตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มคีวามรับผดิชอบตอ่ตนเองและ
สังคม และปรับตวัเขา้กับสถานการณไ์ด ้

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการตลาดและการสร้างแบรนดไ์ด้
อย่างเป็นระบบ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพื่อประกอบธรุกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการ
เกษตร ด้วยความซื่อสัตย์สจุรติ มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรบัตัวเข้า
กับสถานการณไ์ด ้

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 
3 

ใฝ่รู้ วเิคราะห์ และวิจยั โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ  อย่างมีตรรกะ เพื่อ
สรา้งสรรคน์วัตกรรมทางการเกษตรด้วยความอตุสาหะ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 3.1 อธิบายหลักการและกระบวนการวิจยัได้อยา่งเปน็ระบบ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุปญัหา และวเิคราะห์แนวทางการแก้ปัญหางานวิจยั

อย่างมเีหตุมผีล 
✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 3.3 สามารถดำเนนิการวิจยัโดยใช้ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องด้วยความอตุสาหะ เพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรมทาง
การเกษตรไดอ้ย่างถกูต้องและเหมาะสม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 
4 

ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัได้
อย่างเหมาะสม กลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรคด์้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 อธิบายหลักการถา่ยทอดความรู้ทางการเกษตร การใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ
และดิจิทลัไดอ้ย่างถกูต้องและเหมาะสม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 สามารถถา่ยทอดความรูไ้ด้อยา่งเหมาะสม กล้าแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และมมีารยาททางสังคม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 
5 

พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุม่และ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม 
และมีจติสาธารณะ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 PLO 5.1 อธิบายหลักการพฒันาและบรหิารจดัการกลุม่ และการทำงานเปน็ทีมได้ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ความรู ้ ทักษะ จริยธรรม ลักษณะ
บุคคล 

 PLO 5.2 สามารถพฒันาหรือบรหิารจดัการกลุม่และ/หรอืเครือขา่ยเกษตรกร ดว้ย
การทำงานเป็นทมี และมีจติสาธารณะได ้

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านความรู้ 
  2.1.1  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรด้านความรู้ 
   1) นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยเพื่อใช้
ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(BCG model) ได้  
   2) นำความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์ไปใช้ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหาร
จัดการโครงการเกษตรได้ 
   3) นำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกรได้ 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) อาจารย์ผู้สอนบรรยายหรือมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพ้ืนฐานและแบบทันสมัยเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นหลักการเรียนรู้โดย
ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   2) อาจารย์ผู้สอนบรรยายหรือมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น
และการสร้างแบรนด์สำหรับนำไปใช้ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร โดยใช้การสอนใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การยกตัวอย่าง การแสดงบทบาทสมมติ และการใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เป็นต้น  
   3) อาจารย์ผู้สอนบรรยายหรือมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตนำความรู ้ไป
พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกรได้ โดยมีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้นิสิตเข้าใจได้มาก
ขึ้น 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) อาจารย์ผู้สอนประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐาน
และแบบทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
   2) อาจารย์ผู ้สอนประเมินความรู้เกี ่ยวกับการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์สำหรับ
นำไปใช้ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
   3) อาจารย์ผู้สอนประเมินความรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/
หรือเครือข่ายเกษตรกรได้จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
 2.2 ด้านทักษะ 
  2.2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรด้านทักษะ 
   1) ใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   2) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
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   3) ใช้ภาษาและสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้อย่างคล่องแคล่ว 
   4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  
   5) วิเคราะห์ วิจัย และ/หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน   
   6) บริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรือโครงการเกษตรได้ 
   7) คิดแบบมีตรรกะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   9) ทำงานเป็นทีม และ/หรือพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ 
   1) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกล และ/หรือ
อุปกรณ์การเกษตรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ด้วยการสาธิต และ
การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
   2) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ด้วยการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 
   3) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและสื่อเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้  
   4) อาจารย์ผู ้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
   5) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัย และ/
หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนผ่านบทปฏิบัติการและโครงงาน  
   6) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตร หรือโครงการเกษตร ด้วยการใช้กรณีศึกษาและบทบาทสมมติ 
   7) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการคิดแบบมีตรรกะได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
   8) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกตัวอย่างและกรณีศึกษา 
   9) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม และ/
หรือพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ 
   1) อาจารย์ผู ้สอนประเมินทักษะการใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
   2) อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
   3) อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการใช้ภาษาและสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้อย่าง
คล่องแคล่ว จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต 
   4) อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องและคล่องแคล่ว จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต     
   5) อาจารย์ผู ้สอนประเมินทักษะการวิเคราะห์ วิจัย และ/หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน จากผลการสอบ หรือผลงานของนิสิต      
   6) อาจารย์ผู ้สอนประเมินทักษะการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรือโครงการเกษตร จาก
ผลงานของนิสิต 
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   7) อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการคิดแบบมีตรรกะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน จากผลการ
สอบ หรือผลงานของนิสิต 
   8) อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลงานของ
นิสิต 
   9) อาจารย์ผู ้สอนประเมินทักษะการทำงานเป็นทีม และ/หรือพึ ่งพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการสังเกตพฤติกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายของนิสิต 
 2.3 ด้านจริยธรรม 
  2.3.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรด้านจริยธรรม 
   1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลาอย่างเป็นนิสัย  
   2) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรจนเป็นนิสัย 
   3) ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะจนเป็นนิสัย 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย 
   5) ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จจนเป็นนิสัย 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจริยธรรม 
   1) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และ
ตรงต่อเวลา ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   2) อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   3) อาจารย์ผู้สอนกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   4) อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   5) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้วยความมานะ
และอดทนในการทำงาน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจริยธรรม 
   1) อาจารย์ผู้สอนประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา จากการสังเกตพฤติกรรม 
หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   2) อาจารย์ผู้สอนประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางการเกษตร จากการสอบ การสังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   3) อาจารย์ผู้สอนประเมินการมีจิตสาธารณะ จากการสังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 
   4) อาจารย์ผู้สอนประเมินความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม จากการสังเกตพฤติกรรม หรือ
งานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   5) อาจารย์ผู้สอนประเมินความมานะและอดทนในการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม หรือ
งานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4 ด้านลักษณะบุคคล 
  2.4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรด้านลักษณะบุคคล 
   1) มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ 
   2) มีความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
   3) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 
   4) ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค ์
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   5) รักการทำงานเป็นทีม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล 
   1) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมที่ใช้ความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น 
เอาใจใส่และอุตสาหะ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   2) อาจารย์ผู ้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมที่ใช้ความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   3) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมที่ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมารยาท
ทางสังคม ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   4) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมที่ใช้ความใฝ่รู้ กล้าแสดงออกทางความคิด 
คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   5) อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านลักษณะบุคคล 
   1) อาจารย์ผู้สอนประเมินความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ จากการ
สังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   2) อาจารย์ผู้สอนประเมินความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ ์จากการสังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   3) อาจารย์ผู ้สอนประเมินความอ่อนน้อมถ่อมตน และมารยาททางสังคม จากการสังเกต
พฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   4) อาจารย์ผู้สอนประเมินความใฝ่รู้ กล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่าง
สร้างสรรคจ์ากการสังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
   5) อาจารย์ผู้สอนประเมินการทำงานเป็นทีม จากการสังเกตพฤติกรรม หรืองานหรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ด้าน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ความรู้ 1)  นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการฟาร์ม

เกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบ
ทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์กร 
ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG 
model) ได้  

2)  นำความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและ
การสร้างแบรนด์ไปใช้ประกอบธุรกิจ
เกษตรหรือบริหารจัดการโครงการ
เกษตรได้  

3)  นำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหาร
จัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่าย
เกษตรกรได้  

- การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอนด้วยการยกตัวอย่าง 
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
-การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ  
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการ
โค้ช 
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน  
- การประเมินจาก
คณะกรรมการสอบ 
- การประเมินผลจาก
บุคคลภายนอก 
- การทำแบบทดสอบก่อน
และหลังการเรียนรู้/การทำ
กิจกรรม 
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ด้าน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

ทักษะ 1) ใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์
การเกษตรเพื่อบริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตรด้านพชืได้อยา่ง
ถูกต้องตามขัน้ตอน 

2) ใช้เครื่องมือวทิยาศาสตร์เพื่อ
ปฏิบัตงิานในห้องปฏบิัติการได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

3)  ใช้ภาษาและสื่อเพื่อถา่ยทอด
ความรู้ทางการเกษตรได้อยา่ง
คล่องแคล่ว 

4)  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั
ทางการเกษตรได้อยา่งถูกต้องและ
คล่องแคล่ว  

5)  วิเคราะห์ วิจยั และ/หรือคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน   

6) บริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรอื
โครงการเกษตรได ้

7) คิดแบบมตีรรกะได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน 

8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง  

9) ทำงานเปน็ทมี และ/หรือพึ่งพา
ตนเองได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอนด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอนด้วยการสาธิต  
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการ
โค้ช 

- การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบปฏิบัติ 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงาน/
รายงาน 
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

ด้าน
จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย และตรงต่อเวลาอย่างเป็น 
นิสัย  
2) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรจน
เป็นนิสัย 
3) ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะจน
เป็นนิสัย 
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย 
5) ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทน
ในการทำงานให้สำเร็จจนเป็นนิสัย 

- การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 
 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน 

- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

ด้าน
ลักษณะ
บุคคล 

1)  มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร 
มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ 

- การเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
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ด้าน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
2) มีความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได ้

3) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคม 

4) ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด 
คำพูด และการกระทำอย่าง
สร้างสรรค์ 

5) รักการทำงานเป็นทีม 

- การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- คุณภาพของผลงาน/
ชิ้นงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
ผลงาน/ชิ้นงาน/รายงาน 

- วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบลงรายละเอียด 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

PLO 1: บริหาร
จัดการฟาร์ม
เกษตรด้านพืช 
แบบพื้นฐานและ
แบบทันสมัยเพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ภายใต้
มาตรฐานด้านการ
ผลิตพืช การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
และโมเดลสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
(BCG model) 
โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทาง
การเกษตร ด้วย
ความมานะอดทน 
มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และพึ่งพา
ตนเองได้ 

PLO 1.1 
อธิบายหลักการ 
และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารฟาร์ม
เกษตรด้านพืช 
รวมทั้งความรู้
สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กร 
มาตรฐานด้าน
การผลิตพืช การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม และ
โมเดลสู่การ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (BCG 
model) ได้อย่าง
เป็นระบบอย่าง
เป็นระบบ 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 

- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 

- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  

- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัติ    
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/

การทำกิจกรรม 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 101 
0801 102 
0801 103 
0801 105 

2 K1-5 
S1-3 
A1-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัติ    
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/

การทำกิจกรรม 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 



83 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

3 K3-4 
S3 

A2-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 301 
0801 303 
0801 304 
0801 305 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 

4 K3-4 
S3-4 
A2-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- การประเมินผลจากบุคคลภายนอก 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 
0801 402 
0801 411 
0801 412 
0801 421 
0801 422 
0801 491 
0801 492 
0801 493 
0801 494 
0801 495 



84 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

PLO 1.2 
สามารถใช้
เครื่องจักรกล 
และ/หรือ
อุปกรณ์
การเกษตรเพื่อ
บริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตร
ด้านพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 
 

0801 191 

2 K1-4 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 291 

3 K3 
S3 

A2-5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 

- การสอบย่อย 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 301 
0801 303 
0801 305 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 
0801 391 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

4 K3, K6 - การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 402 
0801 491 
0801 492 
0801 493 
0801 494 
0801 495 

PLO 1.3 
สามารถใช้
ความรู้และ
ทักษะในการบูร
ณาการเพื่อ
บริหารจัดการ
ฟาร์มเกษตร
ด้านพืชได้โดย
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทาง
การเกษตร ด้วย

1 K1-5 
S1-3 
A1-4 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัติ    
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 101 
0801 102 
0801 103 
0801 104 
0801 105 
0801 191 



86 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

ความมานะ
อดทน มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และ
พึ่งพาตนเองได้ 

2 K1-4 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต  
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย  
- การสอบภาคปฏิบัติ    
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 
0801 291 

3 K3-5 
S1-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้จากการทัศน
ศึกษา 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 

- การสอบย่อย       
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ  
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 302 
0801 304 
0801 305 
0801 307 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 
0801 391 



87 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

4 K3-4, 
K6 

S3-4 
A3, A5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การสอนโดยใช้คำถาม  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย       
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ   
- การประเมินผลจากบุคคลภายนอก 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 
0801 402 
0801 411 
0801 412 
0801 421 
0801 422 
0801 491 
0801 492 
0801 493 
0801 494 
0801 495 

PLO 2: ประกอบ
ธุรกิจเกษตรหรือ
บริหารจัดการ
โครงการเกษตร 
โดยบูรณาการ
ความรู้ทางการ
ตลาดและการ
สร้างแบรนด์ ด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

PLO 2.1 
อธิบายหลักการ 
และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและ
การสร้างแบรนด์
ได้อย่างเป็น
ระบบ 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 102 
0801 191 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 291 



88 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

และปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ได ้

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

3 K3-4 
S1-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด หรือเทคนิคคู่คิด  
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 307 
0801 312 
0801 322 
0801 391 

4 K6 
S4 
A3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด หรือเทคนิคคู่คิด  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้แบบการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 

PLO 2.2 
สามารถใช้
ความรู้เพื่อ
ประกอบธุรกิจ
เกษตรหรือ
บริหารจัดการ
โครงการเกษตร 
ด้วยความ

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการยกตัวอย่าง 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค  
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 102 
0801 191 



89 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
สังคม และ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได ้

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน  
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 291 

3 K3-6 
S1-3 
A2-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสอบภาคปฏิบัต ิ
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้/
การทำกิจกรรม  
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 307 
0801 312 
0801 322 
0801 391 

4 K6 
S4 
A3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน  
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 

PLO 3: ใฝ่รู้ 
วิเคราะห์ และ
วิจัย โดยใช้ทฤษฎี 

PLO 3.1 
อธิบายหลักการ
และ

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 

0801 101 
0801 102 
0801 103 



90 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

หลักการ และ
เทคนิคต่าง ๆ  
อย่างมีตรรกะ 
เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง
การเกษตรด้วย
ความอุตสาหะ 

กระบวนการวิจัย
ได้อย่างเป็น
ระบบ 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 

3 K3-6 
S1-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 301 
0801 303 
0801 305 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 

4 K3-4, 
K6 

S3-4 
A3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 411 
0801 412 
0801 421 
0801 422 
0801 492 
0801 493 
0801 494 



91 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

PLO 3.2 
แสวงหาความรู้ 
ระบุปัญหา และ
วิเคราะห์แนว
ทางการ
แก้ปัญหา
งานวิจัยอย่างมี
เหตุมีผล 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 101 
0801 102 
0801 103 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 

3 K3-6 
S1-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบย่อย 
- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 301 
0801 303 
0801 305 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 



92 

 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

4 K3-4, 
K6 

S3-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 411 
0801 412 
0801 421 
0801 422 
0801 492 
0801 493 
0801 494 

PLO 3.3
 สามา
รถดำเนินการ
วิจัยโดยใช้
ทฤษฎี หลักการ 
เทคนิค อุปกรณ์
และเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความอุตสาหะ 
เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง
การเกษตรได้
อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 101 
0801 102 
0801 103 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 

3 K3-6 
S2-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 

- การสอบย่อย 
- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 

0801 301 
0801 303 
0801 305 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

4 K4, K6 
S3-4 
A5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบกลางภาค  
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 402 
0801 411 
0801 421 
0801 493 

PLO 4: ถ่ายทอด
ความรู้ทางการ
เกษตร โดยใช้
ภาษา สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม กล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรคด์้วย
ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และมี
มารยาททางสังคม 

PLO 4.1 
อธิบายหลักการ
ถ่ายทอดความรู้
ทางการเกษตร 
การใช้ภาษา สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัลได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การเรียนรู้จากการทัศน
ศึกษา 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน    
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 104 
0801 105 

2 K3 
S3 
A3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 

0801 202 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

3 K3-6 
S1-3 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 302 
0801 306 
0801 308 

4 K3 
S4 
A3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 492 
0801 493 
0801 494 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

PLO 4.2 
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม กล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรคด์้วย
ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และมี
มารยาททาง
สังคม 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสาธิต 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การเรียนรู้จากการทัศน
ศึกษา 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน    
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 101 
0801 102 
0801 103 
0801 104 
0801 105 
0801 191 

2 K1-4 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบวิเคราะห์
วิดีโอ 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 201 
0801 202 
0801 203 
0801 204 
0801 205 
0801 211 
0801 212 
0801 213 
0801 214 
0801 221 
0801 222 
0801 223 
0801 224 
0801 291 

3 K3, K6 
S2-4 
A2-4 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 301 
0801 302 
0801 303 
0801 305 
0801 306 
0801 307 
0801 308 
0801 311 
0801 312 
0801 313 
0801 321 
0801 322 
0801 323 
0801 391 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

4 K3-4 
S4 
A5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
แบบอภิปราย 
- การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 
0801 402 
0801 411 
0801 412 
0801 421 
0801 422 
0801 491 
0801 492 
0801 493 
0801 494 
0801 495 

PLO 5: พัฒนา
และบริหารจัดการ
กลุ่ม และ
เครือข่ายเกษตรกร 
ด้วยการทำงาน
เป็นทีม มีจิตอาสา 
และเสียสละ 

PLO 5.1 
อธิบายหลักการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
กลุ่ม และการ
ทำงานเป็นทีมได้ 

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 105 
0801 191 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 
 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 202 
0801 291 

3 K3-4 
S2-3 
A2-3 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 308 
0801 391 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

4 K2-3 
S4 
A5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้แบบกลับด้าน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 401 
0801 402 

PLO 5.2 
สามารถพัฒนา
หรือบริหาร
จัดการกลุ่มและ/
หรือเครือข่าย
เกษตรกร ด้วย
การทำงานเป็น
ทีม และมีจิต
สาธารณะได ้

1 K1-2 
S1-2 
A1-2 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 105 
0801 191 

2 K1-3 
S1-3 
A1-3 

- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 202 
0801 291 

3 K3-4 
S2, S4 
A2, A5 

- การจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
ปฏิบัติเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ 

- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 

0801 308 
0801 391 
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ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

(PLOs) 

ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ย่อย 
(Sub-PLOs) 

ชั้น
ปี 

K/S/A กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน รายวิชาที่
ประเมิน 

- การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษา
เป็นฐาน 
- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- การสอนโดยใช้คำถาม 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

4 K2-3 
S4 
A5 

- การเรียนรู้โดยการใช้การ
ทำงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคิดการโค้ช 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

- ความสมบูรณ์ของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- คุณภาพของผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ผลงาน/ช้ินงาน/รายงาน 
- การประเมินจากคณะกรรมการสอบ 
- การประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 
- วิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

0801 412 
0801 422 
0801 491 
0801 492 
0801 493 
0801 495 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่รวมทั้งด้านความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะภายใน (Attributes) เข้าไว้ในแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้
หลักสูตรจึงได้ทำการสร้างแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 2 
รูปแบบ ดังนี้ 

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้ 
  3.11 ด้านความรู้ 
   1) นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยเพื่อใช้
ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(BCG model) ได้  
   2) นำความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์ไปใช้ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหาร
จัดการโครงการเกษตรได้ 
   3) นำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกรได้ 
  3.1.2 ด้านทักษะ 
   1) ใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   2) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   3) ใช้ภาษาและสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้อย่างคล่องแคล่ว 
   4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว  
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   5) วิเคราะห์ วิจัย และ/หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน   
   6) บริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรือโครงการเกษตรได้ 
   7) คิดแบบมีตรรกะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   9) ทำงานเป็นทีม และ/หรือพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.1.3 ด้านจริยธรรม 
   1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลาอย่างเป็นนิสัย  
   2) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรจนเป็นนิสัย 
   3) ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะจนเป็นนิสัย 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย 
   5) ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทนในการทำงานให้สำเร็จจนเป็นนิสัย 
  3.1.4 ด้านลักษณะบุคคล 
   1) มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ 
   2) มีความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
   3) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 
   4) ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่างสร้างสรรค์ 
   5) รักการทำงานเป็นทีม 
  ซึ่งในแต่ละด้านมีการแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ออกตามลำดับชั้นของการเรียนรู้ของ 
Bloom’s Taxonomy เช่นเดียวกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู ่รายวิชาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร
แบบสรุป 4 ด้าน 
 ความรบัผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ด้าน

ความรู ้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะ
บุคคล 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2) หมวดวชิาเฉพาะ                                             
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก                                             
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์                                             
0801 101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพเพื่อการเกษตร 

Biological Science for Agriculture 
                           

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

      
  
                  

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

       
  
                   

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                               

0801 301 สถิติเพื่อการวจิัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

     
  


  
                   

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                          
 
   

0801 303 การบันทึกขอ้มูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research  

                          

2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร ์                                             
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รายวิชา 
ด้าน

ความรู ้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะ
บุคคล 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
0801 105 หลักการเกษตร 

Principles of Agriculture 
          

 
                 

 
   

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                           

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

                           

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

                           

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                           

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

                          
 
   

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

 
 

                         

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery 

                      
  
   

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                               

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                             

0801 401 การวิเคราะหโ์ครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

                            

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming  

 
 

                          

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

                              

2.2) วิชาเอก                                             

2.2.1) วิชาเอกบงัคับ                                             

2.2.1.1) วิชาเอกบงัคับพืชไร ่                                             

0801 211 การผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production 

                          

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                          

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                          

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
Field Crop Seed Technology 

                          

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพืชไร่ 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                          

0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                          

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
Principles of Field Crop Improvement 

                          

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Biotechnology for Field Crop Production 

                           

0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ 
Seminar in Field Crops 

                
  
       

2.2.1.2) วิชาเอกบงัคับพืชสวน                                             

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production  

                          

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 
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รายวิชา 
ด้าน

ความรู ้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะ
บุคคล 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 
                          

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

                          

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพืชสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                          

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

                          

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

                          

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

                           

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                        

2.2.2) วิชาเอกเลือก                                             

2.2.1.1) วิชาเอกเลือกพืชไร ่                                             

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                         

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                         

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                         

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

                         

0801 335 พืชไร่อินทรีย์ 
Organic Field Crops 

                         

0801 336 ข้าวอินทรยี ์
Organic Rice 

                         

0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

         
 

               

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Agriculture Resource Management for Field Crop Production 

                         

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน                                             

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                         

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                         

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                         

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

                         

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                         

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                         

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 

                         

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design  

                         

0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้ 
Flower Arrangement Techniques  

                         

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชสวน                          
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รายวิชา 
ด้าน

ความรู ้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะ
บุคคล 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop 
Production 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural Crop 
Production 

                         

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                             

2.2.3.1) โปรแกรมปกต ิ                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

                         

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                         

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production  

                         

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

                         

0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

                        

0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

                        

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

                         

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                         

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                         

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

         
 
             

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

                      

3) หมวดวชิาเลือกเสรี                                             

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

        
  

  
 
             

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

            
 
             

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                           

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                           

0801 355 การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบทอ้งถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

 


  
         

  
               

0801 451 การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแบบลงรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ตาม bloom’s taxonomy 
 ความรบัผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

2.1) ด้านความรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1-3 คือ 1) นำความรู้ไปใช้บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพ้ืนฐานและแบบทันสมัยเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้
มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) ได้ 2) นำความรู้ทางการตลาดเบื้องต้นและการสร้างแบรนด์ไปใช้ประกอบธุรกิจ
เกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตรได้ และ 3) นำความรู้ไปพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกรได้ และด้านทักษะ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1-4 คือ 1) ใช้
เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพื่อบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืชได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 2) ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 3) ใช้ภาษาและสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรได้อย่างคล่องแคล่ว และ 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว   

รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                             

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก                                                                             

2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์                                                                             

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

                                                                        

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

                                                                       

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

                                                                        

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                                                                         

0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

                                                                       

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                                                                         

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์                                                                             

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

                                                                        

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                                                                        

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

                                                                        

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

                                                                        

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                                                                        

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

                                                                         

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

                                                                       

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery 

                                                                       

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                                                                         

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                                                                        

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

                                                                       

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming 

                                                                      

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2.2) วิชาเอก                                                                             

2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                                             

2.2.1.1) วิชาเอกบังคับพืชไร่                                                                             

0801 211 การผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production 

                                                                       

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                                                                       

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                                                                       

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
Field Crop Seed Technology 

                                                                       

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                                                                       

0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                                                                       

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
Principles of Field Crop Improvement 

                                                                       

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Biotechnology for Field Crop Production 

                                                                        

0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ 
Seminar in Field Crops  

                                                                      

2.2.1.2) วิชาเอกบังคับพืชสวน                                                                             

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

                                                                       

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

                                                                       

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

                                                                       

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                                                                       

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

                                                                       

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

                                                                       

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

                                                                        

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                                                                      

2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                                             

2.2.1.1) วิชาเอกเลือกพืชไร่                                                                             

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                                                                     

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                                                                     

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                                                                     

0801 334 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops 

                                                                     

0801 335 พืชไร่อินทรีย์ 
Organic Field Crops  

                                                                     

0801 336 ข้าวอินทรีย์ 
Organic Rice 

                                                                     

0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Agriculture Resource Management for Field Crop Production  

                                                                     

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน                                                                             

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                                                                     

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                                                                     

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                                                                     

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

                                                                     

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                                                                     

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                                                                     

0801 347 พืชสวนอินทรีย์ 
Organic Horticultural Crops 

                                                                     

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

                                                                     

0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้ 
Flower Arrangement Techniques  

                                                                     

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop  
Production  

                                                                     

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural Crop Production 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                                                             

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ                                                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops  

                                                                     

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                                                                     

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                                                     

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานท่ี 
Field Internship Training 

                                                                     

0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

                                                                      

0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

                                                                      

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา                                                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

                                                                     

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                                                                     

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                                                     

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation  

                                                                      

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

                                                                     

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                             

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 
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รายวิชา 
ด้านความรู ้ ด้านทักษะ 

1 2 3 1 2 3 4 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                                                                      

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management  

                                                                      

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                                                                      

0801 355 การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                                                                        

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  

                                                                         

 
2.2) ด้านทักษะ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 5-9 คือ 5) วิเคราะห์ วิจัย และ/หรือคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 6) บริหารจัดการธุรกิจเกษตร หรือโครงการ

เกษตรได้ 7) คิดแบบมีตรรกะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 8) แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 9) ทำงานเป็นทีม และ/หรือพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้าน
จริยธรรม ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1-3 คือ 1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลาอย่างเป็นนิสัย 2) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
การเกษตรจนเป็นนิสัย และ 3) ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะจนเป็นนิสัย 

รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
                                        

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก 
                                        

2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
                                        

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

 
 

         
 

   
 

     
 

    
 

    
 

        

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture  

 
 

    
 

    
 

   
 

     
 

    
 

    
 

        

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology  
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รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

               
 

     
 

    
 

    
 

        

0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

  
 

         
 

    
 

    
 

      
 

  
 

       

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                 
 

    
 

    
 

    
 

       

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

  
 

         
 

    
 

    
 

      
 

  
 

       

2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ 
                                        

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

               
 

     
 

    
 

    
 

   
 

    

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

  
 

         
 

   
 

    
 

       
 

    
 

     

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

 
 

         
 

     
 

    
 

      
 

    
 

  
 

  

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

                 
 

    
 

    
 

    
 

       

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

  
 

         
 

    
 

    
 

      
 

    
 

     

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery  

 
 

          
 

    
 

    
 

    
 

    
 

       

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 
  

                 
 

    
 

    
 

    
 

       



 

 

111 

รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

       
 

         
 

    
 

     
 

    
 

      

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management  

        
 

         
 

    
 

     
 

    
 

     

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming 

   
 

              
 

    
 

     
 

    
 

     

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

                  
 

    
 

     
 

    
 

   
 

 

2.2) วิชาเอก 
                                        

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                                        

2.2.1.1) วิชาเอกบังคับพืชไร่ 
                                        

0801 211 การผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production 

 
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
Field Crop Seed Technology 

  
 

         
 

   
 

    
 

      
 

     
 

     

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

  
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

      

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
Principles of Field Crop Improvement  

  
 

         
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Biotechnology for Field Crop Production 
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รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ 
Seminar in Field Crops  

 
           

 
     

 
    

 
     

 
    

 
    

 

2.2.1.2) วิชาเอกบังคับพืชสวน 
                                        

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

 
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

  
 

         
 

   
 

    
 

      
 

     
 

     

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

  
 

         
 

   
 

    
 

     
 

    
 

       

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

  
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

      

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

  
 

         
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

  
 

         
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

 
           

 
     

 
    

 
     

 
    

 
    

 

2.2.2) วิชาเอกเลือก 
                                        

2.2.1.1) วิชาเอกเลือกพืชไร่ 
                                        

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops  

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 
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รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

        
 

        
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 334 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 335 พืชไร่อินทรีย์ 
Organic Field Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 336 ข้าวอินทรีย์ 
Organic Rice 

        
 

        
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                 
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน 
                                        

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 347 พืชสวนอินทรีย์ 
Organic Horticultural Crops 
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รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้ 
Flower Arrangement Techniques 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural 
Crop Production 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural Crop  
Production 

      
 

          
 

    
 

      
 

    
 

    
 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                                        

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                                        

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

      
 

        
 

     
 

    
 

    
 

     
 

  

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

      
 

         
 

    
 

    
 

    
 

     
 

  

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

       
 

         
 

    
 

    
 

    
 

     
 

 

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานท่ี 
Field Internship Training 

        
 

         
 

    
 

    
 

    
 

     
 

0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

   
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

    
 

0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2  

   
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

    
 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา 
                                        

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 
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รายวิชา 
ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม 

5 6 7 8 9 1 2 3 
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

      
 

         
 

    
 

    
 

    
 

     
 

  

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

       
 

         
 

    
 

    
 

    
 

     
 

 

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

   
 

         
 

    
 

    
 

     
 

    
 

    
 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

   
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     
 

    
 

    
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
                                        

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

  
 

              
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                 
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                 
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                 
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 355 การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

       
 

         
 

    
 

      
 

    
 

    
 

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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2.3) ด้านจริยธรรม ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 4-5 คือ 4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมจนเป็นนิสัย และ 5) ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทนในการ
ทำงานให้สำเร็จจนเป็นนิสัย และด้านลักษณะบุคคล ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1-5 คือ 1) มีความพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น เอาใจใส่และอุตสาหะ 2) มีความคิดเชิงตรรกะ ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 3) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 4) ใฝ่รู้ และกล้าแสดงออกทางความคิด คำพูด และการกระทำอย่าง
สร้างสรรค ์และ5) รักการทำงานเป็นทีม 

รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                       
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก                                                                       
2.1.1) วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์                                                                       
0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 

Biological Science for Agriculture 
                                                               

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

                                                               

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

                                                               

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                                                                

0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

                                                               

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                                                                

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

                                                               

2.1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์                                                                       

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

                                                                

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                                                               

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 
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รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture  

                                                               

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                                                               

0801 305 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

                                                                

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

                                                               

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and Machinery 

                                                               

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                                                                

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                                                                

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

                                                                

0801 402 เกษตรอัจฉริยะ 
Smart Farming 

                                                                

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

                                                                

2.2) วิชาเอก                                                                       

2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                                       

2.2.1.1) วิชาเอกบังคับพืชไร่                                                                       

0801 211 การผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production 

                                                               

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                                                               

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                                                               



 

 

118 

รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
Field Crop Seed Technology  

                                                               

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                                                               

0801 311 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                                                               

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
Principles of Field Crop Improvement 

                                                               

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Biotechnology for Field Crop Production 

                                                               

0801 411 สัมมนาทางพืชไร่ 
Seminar in Field Crops 

                                                               

2.2.1.2) วิชาเอกบังคับพืชสวน                                                                       

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

                                                               

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

                                                               

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

                                                               

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

                                                               

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                                                               

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 

                                                               

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement  

                                                               

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 
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รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                                                               

2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                                       

2.2.1.1) วิชาเอกเลือกพืชไร่                                                                       

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                                                                

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                                                                

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                                                                

0801 334 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops 

                                                                

0801 335 พืชไร่อินทรีย์ 
Organic Field Crops 

                                                                

0801 336 ข้าวอินทรีย์ 
Organic Rice 

                                                                

0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                                                                

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 
Agriculture Resource Management for Field Crop Production 

                                                                

2.2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน                                                                       

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                                                                

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                                                                

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                                                                

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 
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รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                                                                

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                                                                

0801 347 พืชสวนอินทรีย์ 
Organic Horticultural Crops 

                                                                

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

                                                                

0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้ 
Flower Arrangement Techniques 

                                                                

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop Production 

                                                                

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural Crop Production 

                                                                

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม                                                                       

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ                                                                       

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

                                                                

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                                                                

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                                                

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานท่ี 
Field Internship Training 

                                                                

0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

                                                               

0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 
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รายวิชา 
ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 

4 5 1 2 3 4 5 
A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา                                                                       

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
Field Training in Field Crops 

                                                                

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                                                                

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                                                

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

                                                               

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

                                                               

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

                                                                

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                                                                

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                                                                

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                                                                

0801 355 การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                                                                

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร มีดังนี้ 
  PLO 1 บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพื้นฐานและแบบทันสมัยเพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) 
โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และพ่ึงพาตนเองได้  
   PLO 1.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฟาร์มเกษตรด้านพืช รวมทั้ง
ความรู้สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG model) ได้อย่างเป็นระบบ 
   PLO 1.2 สามารถใช้เครื่องจักรกล และ/หรืออุปกรณ์การเกษตรเพ่ือบริหารจัดการฟาร์มเกษตร
ด้านพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
   PLO 1.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะในการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช
ได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อ
เวลา และพ่ึงพาตนเองได้  
  PLO 2 ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร โดยบูรณาการความรู้ทางการ
ตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้  
   PLO 2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ได้อย่าง
เป็นระบบ 
   PLO 2.2 สามารถใช้ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  
  PLO 3 ใฝ่รู้ วิเคราะห์ และวิจัย โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ อย่างมีตรรกะ เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรด้วยความอุตสาหะ  
   PLO 3.1 อธิบายหลักการและกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
   PLO 3.2 แสวงหาความรู้ ระบุปัญหา และวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหางานวิจัยอย่างมีเหตุ
มีผล 
   PLO 3.3 สามารถดำเนินการวิจัยโดยใช้ทฤษฎี หลักการ เทคนิค อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยความอุตสาหะ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  PLO 4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อยา่ง
เหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม  
   PLO 4.1 อธิบายหลักการถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตร การใช้ภาษา สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   PLO 4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาททางสังคม 
  PLO 5 พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม และมี
จิตสาธารณะ  
   PLO 5.1 อธิบายหลักการพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมได้ 
   PLO 5.2 สามารถพัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงาน
เป็นทีม และมีจิตสาธารณะได้ 
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  ซึ่งในแต่ละด้านมีการแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ออกตามลำดับชั้นของการเรียนรู้ของ 
Bloom’s Taxonomy ดังนี้ 
  ในด้านความรู้ (Cognitive Domain) มีการแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
   K1: การจำ (Remembering) เป็นระดับพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการนำเอาหรือดึงเอา
ความรู้ การสืบค้น การเตือนความจำ ได้จากความจำระยะยาวของคนออกมาเพื่อกำหนดการเรียนรู้ ให้พัฒนาต่อไป
ในระดับที่สูงขึ้น ที่ได้จากความรู้เดิม 
   K2: การเข้าใจ (Understanding) ระดับถัดมาเป็นกระบวนการสร้างความรู้อย่างมีความหมาย 
จากสื่อ จากการอธิบาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ หรือการอธิบายที่จะ
นำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเรียนรู้  
   K3: การประยุกต์ใช้ (Applying) กระบวนการในขั ้นต่อมา เป็นการนำความรู ้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การ
ดำเนินการ และการใช้ประโยชน์ เป็นความสามารถในการนำหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่าง ๆ  ของเรื่องที่
ได้รู้มา นำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ 
   K4: การวิเคราะห์ (Analyzing) ระดับต่อมาเป็นกระบวนการนำส่วนต่าง ๆ ของการเรียนรู ้มา
ประกอบเป็นโครงสร้างใหม่ ด้วยการการพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพันธ์กับส่วนอื่นอย่างไร พิจารณาโครงสร้างโดยรวม
ของสิ่งที่เรียนรู้ แยกแยะวัตถุประสงค์ที่แตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็นระบบ เช่น ระบุความแตกต่าง การ
จดัรูปแบบ และวัตถุประสงค์ 
   K5: การประเมินผล (Evaluating) ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ สิ่งที่ได้จากการเรียน สู่บริบทของ
ตนเองที่สามารถวัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเงื่อนไขและมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐาน
ของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
   K6: การสร้างสรรค์ (Creating) ในระดับสูงสุดของการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของสิ่งที่เรียนรู้
ร่วมกัน ด้วยการสังเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้รูปแบบใหม่ของสิ่งที่เรียนรู้หรือโครงสร้างของความรู้ที่ผ่านการวางแผน 
และการสร้างหรือการผลิตอย่างเหมาะสม 
  ในด้านทักษะ (Psychomotor Domain) มีการแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   S1: การรับรู้ (Imitating) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การสอนโดยการทำ
เป็นตัวอย่างสาธิตให้ผู้เรียนทราบหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
   S2: การกระทำตามแบบ (Manipulating) เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบ เพื่อที่จะให้
เกิดทักษะตามแบบได้ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 
   S3: การทำได้ถูกต้อง (Precising) เป็นพฤติกรรมทีส่ามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยการ
ชี้แนะ และมีความถูกต้องในการปฏิบัติ 
   S4: การกระทำอย่างคล่องแคล่ว (Articulating) เป็นพฤติกรรมที่กระทำตามรูปแบบนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนและกระทำอย่างสม่ำเสมอ 
   S5: การกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalizing) พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจน
สามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติใน
ระดับสูง 
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  ในด้านจริยธรรม (Affective Domain) มีการแบ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   A1: การรับรู้ (Receiving) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
เป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
   A2: การตอบสนอง (Responding) เป็นการกระทำที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว  
   A3: การเกิดค่านิยม (Valuating) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับ
ถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 
   A4: การจัดระบบ (Organizing) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที ่เกิดขึ ้นโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
   A5: บุคลิกภาพ (Characterizing) การนำค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจำตัว 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ความรบัผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
PLO 1 บริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้านพืช แบบพ้ืนฐานและแบบทันสมัยเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในองค์กร ภายใต้มาตรฐานด้านการผลิตพืช การจัดการสิ่งแวดล้อม และโมเดลสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (BCG model) โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ด้วยความมานะอดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา และพ่ึงพาตนเองได้ 

รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                                             

2.1) วิชาพ้ืนฐานวชิาเอก 
                                             

2.1.1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
                                             

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

 
 

     
    

                     
      

   
    

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

 
 

     
    

                     
      

   
    

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

 
 

     
    

                     
      

   
    

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                                
      

   
    

0801 301 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

  
      

    
     

      
     

                 

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                                
             

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

  
       

     
   

      
      

                

2.1.2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 
                                             

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 
  

      
    

                     
      

    
    



 

 

126 

รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

  
      

    
                    

      
    

   

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 

  
      

    
                    

      
    

   

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

  
      

    
                    

      
    

   

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                                             

0801 305 ดินและปุย๋ 
Soil and Fertilizer 

   
     

    
                     

     
    

   

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุย๋ 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

   
     

    
     

      
    

       
    

    
   

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery 

                                             

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                                             

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                                 
     

     
  

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

   
     

    
                       

   
      

 

0801 402 เกษตรอัจฉรยิะ 
Smart Farming 

   
     

    
        

   
    

        
   

      
 

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 
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รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2.2) วิชาเอก 
                                             

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                                             

2.2.1.1) วชิาเอกบังคบัพืชไร่ 
                                             

0801 211 การผลิตพืชไร ่
Field Crop Production 

  
      

    
    

      
     

    
      

     
   

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

  
      

    
    

      
     

    
      

     
   

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

  
      

    
    

      
     

    
      

     
   

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Field Crop Seed Technology 

  
       

    
    

      
     

     
     

     
  

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืไร ่
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                                             

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

  
       

    
    

      
     

     
     

     
  

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

  
       

    
    

      
     

      
    

     
  

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่
Biotechnology for Field Crop Production 

  
       

    
                     

    
     

  

0801 411 สัมมนาทางพืชไร ่
Seminar in Field Crops 

   
      

    
   

     
    

        
    

       
 

2.2.1.2) วชิาเอกบังคบัพืชสวน 
                                             

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

  
      

    
    

      
     

    
      

     
   

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 
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รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

  
      

    
    

      
     

    
      

     
   

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 

  
       

    
    

      
     

     
     

     
  

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop 
Product 

                                             

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop 
Product 

  
       

    
    

      
     

     
     

     
  

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

  
       

    
    

      
     

      
    

     
  

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

  
       

    
                     

    
     

  

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

   
 

     
 

   
 

  
 

    
 

   
 

       
 

   
 

      
 

2.2.2) วิชาเอกเลอืก 
                                             

2.2.1.1) วชิาเอกเลือกพืชไร่ 
                                             

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

    
     

    
      

     
    

      
     

    
  

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

    
     

    
      

     
    

      
     

    
  

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนรุักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

    
     

    
      

     
    

      
     

    
  

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 
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รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์
Organic Field Crops 

     
    

    
      

     
    

       
    

     
 

0801 336 ข้าวอินทรีย ์
Organic Rice 

     
    

    
      

     
    

       
    

     
 

0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก 
Field Crop Management under Climate Change 

    
     

    
      

     
    

      
     

    
  

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร ่
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

    
     

    
      

     
    

      
     

    
  

2.2.2.2) วชิาเอกเลือกพืชสวน 
                                             

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 
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รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 349 เทคนิคการจดัดอกไม ้
Flower Arrangement Techniques 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลติพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for 
Horticultural Crop Production 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural 
Crop Production 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                                             

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

  
      

   
      

     
    

      
      

   
    

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

  
      

   
      

     
    

      
      

   
    

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

   
      

   
     

       
   

     
       

    
  

0801 492 โครงงานนิสติทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

   
     

      
  

     
        

    
   

        
 

0801 493 โครงงานนิสติทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 
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รายวิชา 

PLO 1 
PLO 1.1 PLO 1.2 PLO 1.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศกึษา 
                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

  
      

   
      

     
    

      
      

   
    

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

  
      

   
      

     
    

      
      

   
    

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

  
      

   
                      

     
    

   

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

   
      

   
        

               
    

     
 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
                                             

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

  
      

   
                     

      
   

    

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

  
      

   
      

      
   

                   

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

  
      

   
      

      
   

                   

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

  
      

   
      

      
   

                   

0801 355 การเพิ่มมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถดุบิท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                                             

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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PLO 2 ประกอบธุรกิจเกษตรหรือบริหารจัดการโครงการเกษตร โดยบูรณาการความรู้ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 

รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                              

2.1) วิชาพ้ืนฐานวชิาเอก 
                              

2.1.1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
                              

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

                              

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

 
      

    
     

      
    

    

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

                              

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                              

0801 301 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

                              

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                              

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

                              

2.1.2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 
                              

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

                              

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                              

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 
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รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

                              

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                              

0801 305 ดินและปุย๋ 
Soil and Fertilizer 

                              

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุย๋ 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

                              

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery 

                              

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                              

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

   
     

     
     

     
     

  

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

     
    

   
        

    
   

   

0801 402 เกษตรอัจฉรยิะ 
Smart Farming 

                              

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

                              

2.2) วิชาเอก 
                              

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกบังคบัพืชไร่ 
                              

0801 211 การผลิตพืชไร ่
Field Crop Production 
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รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                              

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                              

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Field Crop Seed Technology 

                              

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืไร ่
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                              

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                              

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

                              

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่
Biotechnology for Field Crop Production 

                              

0801 411 สัมมนาทางพืชไร ่
Seminar in Field Crops 

                              

2.2.1.2) วชิาเอกบังคบัพืชสวน 
                              

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

                              

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

                              

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

                              

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 
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รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                              

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop 
Product 

                              

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

                              

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

                              

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                              

2.2.2) วิชาเอกเลอืก 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกเลือกพืชไร่ 
                              

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนรุักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

    
     

     
     

     
     

 

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์
Organic Field Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 336 ข้าวอินทรีย ์
Organic Rice 
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รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                              

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร ่
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

    
   

       
     

   
       

 

2.2.2.2) วชิาเอกเลือกพืชสวน 
                              

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

    
     

     
     

   
       

 

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

    
   

       
     

   
       

 

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

    
   

       
     

   
       

 

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 

    
   

       
     

   
       

 

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

    
   

       
     

   
       

 

0801 349 เทคนิคการจดัดอกไม ้
Flower Arrangement Techniques 
 
  

    
   

       
     

   
       

 



 

 

137 

รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลติพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for 
Horticultural Crop Production 

    
   

       
     

   
       

 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural 
Crop Production 

    
   

       
     

   
       

 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                              

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

  
     

     
     

     
     

   

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

  
     

     
     

     
     

   

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

   
     

     
     

     
     

  

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

                              

0801 492 โครงงานนิสติทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

                              

0801 493 โครงงานนิสติทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

                              

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศกึษา 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

  
     

     
     

     
     

   

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 
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รายวิชา 

PLO 2 
PLO 2.1 PLO 2.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

   
     

     
     

     
     

  

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

                              

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

                              

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
                              

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

                              

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                              

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                              

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                              

0801 355 การเพิ่มมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถดุบิท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

  
      

    
     

      
      

 

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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PLO 3 ใฝ่รู้ วิเคราะห์ และวิจัย โดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ อย่างมีตรรกะ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรด้วยความอุตสาหะ 

รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                                             

2.1) วิชาพ้ืนฐานวชิาเอก 
                                             

2.1.1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
                                             

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

 
      

    
     

      
    

     
      

    
    

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                                             

0801 301 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

     
   

     
       

   
     

       
          

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                                             

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

    
    

    
       

    
    

       
    

    
   

2.1.2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 
                                             

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

                                             

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

                
      

    
                   

0801 305 ดินและปุย๋ 
Soil and Fertilizer 

                                             

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุย๋ 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

    
    

    
       

    
    

       
    

    
   

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery 

 
       

    
    

       
    

    
      

     
   

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                                             

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                                             

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

                                             

0801 402 เกษตรอัจฉรยิะ 
Smart Farming 

                                   
    

     
 

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

                                             

2.2) วิชาเอก 
                                             

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                                             

2.2.1.1) วชิาเอกบังคบัพืชไร่ 
                                             

0801 211 การผลิตพืชไร ่
Field Crop Production 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Field Crop Seed Technology 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืไร ่
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่
Biotechnology for Field Crop Production 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 411 สัมมนาทางพืชไร ่
Seminar in Field Crops 

  
    

       
     

     
     

   
     

        
 

2.2.1.2) วชิาเอกบังคบัพืชสวน 
                                             

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

 
      

     
    

      
     

    
      

     
   

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

  
      

    
     

      
    

     
      

    
   

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop 
Product 

                                             

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop 
Product 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

  
      

     
    

      
     

    
      

     
  

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

  
    

       
     

     
     

   
     

        
 

2.2.2) วิชาเอกเลอืก 
                                             

2.2.1.1) วชิาเอกเลือกพืชไร่ 
                                             

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                                             

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                                             

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนรุักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                                             

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

                                             

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์
Organic Field Crops 

                                             

0801 336 ข้าวอินทรีย ์
Organic Rice 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                                             

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร ่
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

                                             

2.2.2.2) วชิาเอกเลือกพืชสวน 
                                             

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                                             

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                                             

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                                             

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

                                             

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                                             

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                                             

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 

                                             

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

                                             

0801 349 เทคนิคการจดัดอกไม ้
Flower Arrangement Techniques 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลติพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for 
Horticultural Crop Production 

                                             

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural 
Crop Production 

                                             

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                                             

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

                                             

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                                             

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                             

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

                                             

0801 492 โครงงานนิสติทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

  
       

     
     

     
     

     
     

     
 

0801 493 โครงงานนิสติทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

  
       

     
      

    
     

      
    

     
 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศกึษา 
                                             

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

                                             

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 
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รายวิชา 

PLO 3 
PLO 3.1 PLO 3.2 PLO 3.3 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                                             

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

  
       

     
     

     
     

     
     

     
 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

  
       

     
      

    
     

     
     

     
 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
                                             

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

                                
      

   
    

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                                             

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                                             

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                                             

0801 355 การเพิ่มมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถดุบิท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                                             

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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PLO 4 ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร โดยใช้ภาษา สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาท
ทางสังคม 

รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                              

2.1) วิชาพ้ืนฐานวชิาเอก 
                              

2.1.1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
                              

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

                
      

    
    

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

                
      

    
    

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

                
      

    
    

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

 
      

    
     

      
    

    

0801 301 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

                              

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

   
              

             

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

                 
      

    
   

2.1.2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 
                              

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

      
    

     
      

    
     

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                 
      

    
   

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

                 
      

    
   

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

  
      

    
      

     
    

   

0801 305 ดินและปุย๋ 
Soil and Fertilizer 

                              

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุย๋ 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

                 
      

    
   

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery 

                 
      

    
   

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

  
     

      
    

     
      

  

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                 
      

    
   

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

                 
       

     
 

0801 402 เกษตรอัจฉรยิะ 
Smart Farming 

                 
       

     
 

0801 403 การส่งเสรมิและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
     

    
    

       
    

     
 

2.2) วิชาเอก 
                              

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกบังคบัพืชไร่ 
                              

0801 211 การผลิตพืชไร ่
Field Crop Production 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                 
     

     
   

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                 
     

     
   

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Field Crop Seed Technology 

                 
     

     
   

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืไร ่
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                 
       

    
  

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                 
       

    
  

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

                 
       

    
  

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่
Biotechnology for Field Crop Production 

                 
       

    
  

0801 411 สัมมนาทางพืชไร ่
Seminar in Field Crops 

                  
      

     
 

2.2.1.2) วชิาเอกบังคบัพืชสวน 
                              

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

                 
     

     
   

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

                 
     

     
   

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

                 
     

     
   

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                 
       

    
  

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop 
Product 

                 
       

    
  

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

                 
       

    
  

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

                 
       

    
  

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                  
      

     
 

2.2.2) วิชาเอกเลอืก 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกเลือกพืชไร่ 
                              

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                   
     

     
 

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                   
     

     
 

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนรุักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                   
     

     
 

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

                   
     

     
 

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์
Organic Field Crops 

                   
     

     
 

0801 336 ข้าวอินทรีย ์
Organic Rice 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                   
     

     
 

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร ่
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

                   
     

     
 

2.2.2.2) วชิาเอกเลือกพืชสวน 
                              

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                   
     

     
 

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                   
     

     
 

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                   
     

     
 

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

                   
     

     
 

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                   
     

     
 

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                   
     

     
 

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 

                   
     

     
 

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

                   
     

     
 

0801 349 เทคนิคการจดัดอกไม ้
Flower Arrangement Techniques 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลติพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for 
Horticultural Crop Production  

                   
     

     
 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural 
Crop Production 

                   
     

     
 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                              

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

                 
      

    
   

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

                 
      

    
   

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                 
      

     
  

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

                 
       

     
 

0801 492 โครงงานนิสติทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

  
       

     
    

      
     

 

0801 493 โครงงานนิสติทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

  
       

     
    

      
     

 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศกึษา 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

                 
      

    
   

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 
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รายวิชา 

PLO 4 
PLO 4.1 PLO 4.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

                 
      

     
  

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

  
       

     
    

      
     

 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

  
       

     
    

      
     

 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
                              

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

                 
      

   
    

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                 
      

   
    

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                 
      

   
    

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                 
      

   
    

0801 355 การเพิ่มมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถดุบิท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                 
      

   
    

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  
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PLO 5 พัฒนาหรือบริหารจัดการกลุ่มและ/หรือเครือข่ายเกษตรกร ด้วยการทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ 

รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                              

2.1) วิชาพ้ืนฐานวชิาเอก 
                              

2.1.1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
                              

0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Biological Science for Agriculture 

                              

0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพื่อการเกษตร  
Physical Science and Chemistry for Agriculture 

                              

0801 103 สรีรวิทยาพืช  
Plant Physiology 

                              

0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Information Technology for Agriculture 1 

                              

0801 301 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 

                              

0801 302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 2 
Information Technology for Agriculture 2 

                              

0801 303 การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
Data Collection in Agricultural Research 

                              

2.1.2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 
                              

0801 105 หลักการเกษตร 
Principles of Agriculture 

 
     

 
   

 
    

 
     

 
   

 
    

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
Fundamental of Entomology 

                              

0801 202 วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
Fundamental of Plant Pathology 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 203 สารเคมีเพื่อการเกษตร 
Chemical for Agriculture 

                              

0801 304 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
 Agricultural Standards and Laws 

  
 

     
 

   
 

    
 

     
 

   
 

  

0801 305 ดินและปุย๋ 
Soil and Fertilizer 

                              

0801 306 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุย๋ 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 

                              

0801 307 ระบบการให้นำ้ เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
Irrigation System, Agricultural Instruments and 
Machinery 

                              

0801 308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 
English for Agriculture 

                              

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
Principle of Economics and Agricultural Markets 

                              

0801 401 การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
Project Analysis and Agribusiness Management 

  
 

      
 

    
 

               

0801 402 เกษตรอัจฉรยิะ 
Smart Farming 

  
 

      
 

    
 

               

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 

   
 

     
 

   
 

    
 

     
 

   
 

 

2.2) วิชาเอก 
                              

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกบังคบัพืชไร่ 
                              

0801 211 การผลิตพืชไร ่
Field Crop Production 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 212 ศัตรูพืชไร่และการจัดการ 
Field Crop Pest and Management 

                              

0801 213 การขยายพันธุ์พืชไร่และการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 

                              

0801 214 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Field Crop Seed Technology 

                              

0801 215 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืไร ่
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 

                              

0801 311 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชไร่ 
Processing and Developing of Field Crop Product 

                              

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร ่
Principles of Field Crop Improvement 

                              

0801 313 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชไร ่
Biotechnology for Field Crop Production 

                              

0801 411 สัมมนาทางพืชไร ่
Seminar in Field Crops 

                 
 

      
 

    
 

2.2.1.2) วชิาเอกบังคบัพืชสวน 
                              

0801 221 การผลิตพืชสวน 
Horticultural Crop Production 

                              

0801 222 ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 
Horticultural Crop Pest and Management 

                              

0801 223 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 

                              

0801 224 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Seed Technology 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 225 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่วผลผลิตพชืสวน 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 

                              

0801 321 การแปรรปูและการพัฒนาผลิตภัณฑพ์ืชสวน 
Processing and Developing of Horticultural Crop 
Product 

                              

0801 322 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Principles of Horticultural Crop Improvement 

                              

0801 323 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลติพืชสวน 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 

                              

0801 421 สัมมนาทางพืชสวน 
Seminar in Horticultural Crops 

                 
 

      
 

    
 

2.2.2) วิชาเอกเลอืก 
                              

2.2.1.1) วชิาเอกเลือกพืชไร่ 
                              

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic Field Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 332 พืชไร่อุตสาหกรรม 
Industrial Field Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนรุักษ์ดิน 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

                 
 

      
 

    
 

0801 334 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์
Organic Field Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 336 ข้าวอินทรีย ์
Organic Rice 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 337 การจัดการพืชไรภ่ายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
Field Crop Management under Climate Change 

                 
 

      
 

    
 

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร ่
Agriculture Resource Management for Field Crop 
Production 

                 
 

      
 

    
 

2.2.2.2) วชิาเอกเลือกพืชสวน 
                              

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
Economic Floricultural Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
Economic Ornamental Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
Economic Fruit Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 345 พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 
Economic Medicinal plant 

                 
 

      
 

    
 

0801 346 เห็ดเศรษฐกิจ 
Economical Mushroom 

                 
 

      
 

    
 

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์
Organic Horticultural Crops 

                 
 

      
 

    
 

0801 348 การออกแบบจัดสวน 
Garden Design 

                 
 

      
 

    
 

0801 349 เทคนิคการจดัดอกไม ้
Flower Arrangement Techniques 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 441 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพื่อการผลติพืชสวน 
Nursery and Greenhouse Management for 
Horticultural Crop Production 

                 
 

      
 

    
 

0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 
Agriculture Resource Management for Horticultural 
Crop Production 

                 
 

      
 

    
 

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
                              

2.2.3.1) โปรแกรมปกติ 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

 
 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 

 
 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

 
 

     
 

     
 

   
 

    
 

     
 

 

0801 491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที ่
Field Internship Training 

 
 

     
 

      
 

  
 

    
 

      
 

0801 492 โครงงานนิสติทางการเกษตร 1 
Senior Project in Agriculture 1 

  
 

      
 

    
 

  
 

      
 

    
 

0801 493 โครงงานนิสติทางการเกษตร 2 
Senior Project in Agriculture 2 

  
 

      
 

    
 

  
 

      
 

    
 

2.2.3.2) โปรแกรมสหกิจศกึษา 
                              

0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่
Field Training in Field Crops 

 
 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
Field Training in Horticultural Crops 
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รายวิชา 

PLO 5 
PLO 5.1 PLO 5.2 

Knowledge Skills Attitude Knowledge Skills Attitude 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0801 391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 
Field Training in Commercial Crop Production 

 
 

     
 

     
 

   
 

    
 

     
 

 

0801 494 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
Cooperative Education Preparation 

  
 

      
 

    
 

  
 

      
 

    
 

0801 495 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

  
 

      
 

    
 

    
 

    
 

    
 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
                              

0801 351 เทคโนโลยีปุ๋ย   
Fertilizer Technology 

                 
 

     
 

     
 

0801 352 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ  
Insect Pest of Economic Crops 

                 
 

     
 

     
 

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช  
Insect Pest Management 

                 
 

     
 

     
 

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช  
Biological Methods for Plant Protection 

                 
 

     
 

     
 

0801 355 การเพิ่มมลูค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถดุบิท้องถิ่น  
The Economics Value Added in Local Raw Materials 

                 
 

     
 

     
 

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติทางการเกษตร 
Statistical Analysis of Agricultural Data  

                              

 
      

 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 5 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ค) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นิสิตขณะทีย่ังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนิสิต 
2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน คณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินการสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นิสิตหลังสำเร็จการศึกษา 

การติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิต ต้องทำอย่างต่อเนื่องและนำมาปรับปรุงกระบวนการ 
การเรียนการสอนและหลักสูตร โดยสามารถดำเนินการในขอบเขตดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  

2.2.2 การตรวจสอบโดยถามความคิดเห็นจากผู ้ประกอบการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาที่สูงขึ้น โดย
การส่งแบบสอบถามหรือสอบถามอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านความรู้ 
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิต  

2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากรายวิชาที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 สอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียน เรียนครบหน่วยกิต
และรายวิชาตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 127  
หน่วยกิต  
 3.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 3.3 ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  
 3.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 3.5 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัย
นิสิต และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด  



 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศ ให้มีความรู้และความเข้าใจ

นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่รับผิดชอบ ชี้แจงและมอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต และคู่มืออาจารย์ ให้อาจารย์ใหม่ ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่ง
แสดงถึงผลการเรียนรู้ที ่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู ้สอนทั้ง
อาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และนำผลการ

เรียนรู้มาถ่ายทอดในสาขาวิชาฯ 
2.1.2 การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการสอน

และการประเมินผล การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย์ การเชิญอาจารย์อ่ืน ๆ เข้าเยี่ยมชมการสอนและ
ให้คำแนะนำ  

2.1.3 ส่งเสริมการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง  

2.1.5 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการของภาควิชาแก่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ทำผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
  2.2.3 การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย  
2.2.5 การสนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษา

ในระดับที่สามารถใช้ปฏิบัติได้ในกระบวนการคุณภาพ  
 

 



 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสตูร 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพไว้ตามองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพทั้งหมด 6 ด้าน คือ 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ กำกับติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาในเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในทุกวงรอบปีการศึกษา สรุปเป็นรายงานเสนอให้
ผู้บริหารระดับคณะรับทราบ 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่กำหนดมาตรฐานคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล 
มีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรมีความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเน้นความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำกับ
ติดตาม และสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ และได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี  

 
3. นิสิต 

3.1 การรับเข้า 
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้ของแผนการเรียน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ และไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 
นิสิตที่สอบผ่านเข้ามาตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย จะได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องการ

ดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม ทำกิจกรรมเสริมทักษะด้านการเกษตร 
หลักสูตรมกีารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการใช้เครื่องมือวิจัยทางการเกษตร และจัดอบรมทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนิสิตที่หลักสูตรประเมินแล้วเห็นว่าสมควรต้องเพ่ิมเติมทักษะดังกล่าว 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละชั้นปี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา

ทางด้านวิชาการ แนะแนว ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กำกับติดตามนิสิต
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตาม และสนับสนุนให้นิสิตมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร
กำหนดไว้และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ และระบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

นอกจากนี้หลักสูตรมีระบบและกลไกในการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการศึกษาดูงาน  

3.4 การแก้ไขข้อร้องเรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและเสนอความคิดเห็น และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน โดยนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมีการประเมินการแก้ไขในเรื่อง
ดังกล่าวอีกครั้ง หากปัญหาหรือข้อร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่หลักสูตรไม่สามารถดำเนินการได้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะเสนอผ่านคณะเพ่ือให้ดำเนินการต่อไป 
 
4. อาจารย ์

4.1 การคัดเลือกและการแต่งตั้งอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับอาจารย์ประจำ 2 ระบบ คือ ระบบสอบคัดเลือก และระบบโอนย้าย 

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลอืกอาจารย์ โดยเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ มีการกำหนดให้ผู้สมัคร
นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในที่ประชุมคณาจารย์ และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจาก
อาจารย์ประกอบการพิจารณา เมื่อผ่านการคัดเลือกจากระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรจึงมีระบบและกลไกใน
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 
โดยอาศัยคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด  

4.2 การคัดเลือกและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกำหนดนโยบายให้อาจารย์พิเศษจะต้องมีทักษะและประสบการณ์

ตรงในด้านการเกษตร หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
อาจได้รับข้อยกเว้นคุณวุฒิระดับปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น มีการเลือกอาจารย์พิเศษ ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาฯ แล้วกำหนดในแผนการสอน กำหนดแผนงบประมาณของหลักสูตร สอดคล้องกับ
แผนการสอน 

4.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาจารย ์
หลักสูตรได้จัดทำระบบพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จาก
จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งในรูปของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังพิจารณา
จากจำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการอ้างอิง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสามารถในการทำวิจัย มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ  ให้มีความก้าวหน้ามาก
ขึ้น ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ  

หลักสูตรมีระบบและกลไกการสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายการวิจัยทั ้งในและ
ต่างประเทศ พิจารณาจากการลงนามความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสนับสนุนและ
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ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความและตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการยื่นขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ  

4.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมประเมินผลและให้

ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐาน

การอุดมศึกษา (กมอ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ตามวงรอบการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ดำเนินการควบคุม กำกับ และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการในด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอน กระบวนการการเรียนการ
สอนการประเมินผู้สอน และการประเมินผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายวิชาที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการที่
เปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการ
วิจัยและการเรียนด้วยตนเอง  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1  การวางระบบผู้สอน 

   5.2.1.1 หลักสูตรให้ความสำคัญต่อการวางระบบผู้สอน โดยเน้นความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ตรงกับวิชาที่สอน  
   5.2.1.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมผู้สอนเพื่อวางแผน กำกับติดตามให้ผู้สอนสามารถ
ดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
นอกจากนี้หลักสูตรได้เพิ่มกระบวนการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ สำหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการวิจัยเป็นฐาน หรือการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การประมวลผลการเรียนรู้ 
   ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้  
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
6.1.1 ศูนย์เครื่องมือกลาง  

เป็นศูนย์เพื่อใช้สำหรับการวิจัยที่ต้องการความแม่นยำในการวิเคราะห์ โดยมีระบบและการ
จัดการที่ชัดเจน  

6.1.2 สำนักวิทยบริการ  
มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในเรื ่องสิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล  

โสตว ีดิทัศน์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และมีห้องประชุมย่อยเพื่อใช้ประชุมหรือ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนมีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
หรือทันสมัยให้กับนิสิต  

แหล่งค้นคว้าของนิสิต คือ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหลัก โดยมีหนังสือ 
ตำรา วารสาร ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือและตำราเรียน  
     : ภาษาไทย   ประมาณ 165,000 เล่ม 
     : ภาษาต่างประเทศ ประมาณ 33,000 เล่ม 

โดยมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ 
     : ภาษาไทย  ประมาณ 6,000 ชื่อเรื่อง 
     : ภาษาอังกฤษ  ประมาณ 750 ชื่อเรื่อง 

2) วารสารและสิ่งตีพิมพ์  
     : ภาษาไทย  ประมาณ 1,000 รายการ 
     : ภาษาต่างประเทศ ประมาณ 500 รายการ 

โดยมีวารสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ 
     : ภาษาไทย  ประมาณ 40 ชื่อเรื่อง 
     : ภาษาอังกฤษ  ประมาณ 20 ชื่อเรื่อง 

สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลวารสารผ่านระบบเครือข่าย Internet 2 ระบบ 
3) โสตทัศนวัตถุ (วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง สไลด์ ไมโครฟิล์มวีดีโอเทป คอมพิวเตอร์ไฟล์ ไม

โครฟิช ซีดี(Audio) ดิสท์ไฟล์ ชุดคิทเพ่ือการศึกษา)  
4) ฐานข้อม ูลสำเร ็จร ูป ได ้แก ่  ฐานข ้อม ูล Online ฐานข ้อม ูลเคร ือข ่ายห ้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC ฐานข้อมูล Digital Collection และฐานข้อมูลที ่จะ
ดำเนินการซื้อในอนาคต ได้แก่ ฐานข้อมูล Ebrary และฐานข้อมูล Netlibrary 

5) ฐานข้อมูล online: OCLC 
Base package with wilson select plus full text 

- OCLC World Cat (The OCLC Online Catalog) 
- OCLC Article First 
- OCLC Content First 
- OCLC Electronic Collection Online 
- OCLC Net First 
- OCLC Union List of Periiodicals 
- OCLC Paper First 
- OCLC Proceeding First 
- ERIC 
- GPO Monthly Catalog 
- MEDLINE 
- World Almanac 
- H.W. Wilson Plus Full Text 
- OCLC First Search Per - Search Princing 
- OCLC Inter - Library Loan 
- Profilling, Manuals and Training 
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6) ฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกับ ThaiLIS (เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) 
 - DAO 
 - ERIC 
 - ABI/INFORM 
 - IEEE 
 - ACM Association for Computer Machinery 
 - MEDLINE 
 - MIT Cognet 
 - H. W. Wilson Education Full Text 

7) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC 
8) ฐานข้อมูล Digital Collection 

- ฐานข้อมูล Digital Thesis 
- ฐานข้อมูล Isan Clipping 

9) ฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
10) รายชื่อฐานข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
11) ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

11.1) เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดเอกสารต่างประเทศของ OCLC  
11.2) เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ ThaiLIS (เครือข่ายห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา) 
11.3) เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ PULINET (เครือข่ายห้องสมุด

มหาวิทยาลัยภูมิภาค) 
11.4) เป็นสมาชิกบริการยืมระหว่างห้องสมุดของ Journal Link 
11.5) อาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สามารถแนะนำการสั่งซื้อหนังสือและ/

หรือสื่อการสอน ฐานข้อมูลที่ทันสมัยต่อห้องสมุดได้ 
12) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

12.1) ภาษาไทย 471 รายการ (Thai Academic eBook)  
12.2) Springer eBook Collection  
12.3) PDF Dissertation Fulltext (IR-Web Information Resources on Web)  
12.4) eBook Academic Collection (EBSCO) 120,000 ชื่อเรื่อง  

13) ฐานข้อมูลที่จะดำเนินการจัดซื้อในอนาคต  
13.1) ฐานข้อมูล Ebrary 
13.2) ฐานข้อมูล Netlibrary  

6.2 หลักสูตร  
หลักสูตรได้จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนพื้นฐานต่าง ๆ  ไว้รองรับการจัดการ

เรียนการสอน และการทำปัญหาพิเศษอย่างพอเพียง และหลักสูตรยังได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงาน  และการปฏิบัติสหกิจศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบและกลไกให้เสนอข้อคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร แล้วนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสิ่งที่
หลักสูตรสามารถดำเนินการได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะเสนอให้คณะรับทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาเป็นลำดับต่อไป  
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรมีอยู่ มีดังนี้ 
6.2.1 สถานที่ท่ีมีอยู่แล้ว 

- ห้องบรรยาย และห้อง IT ของคณะเทคโนโลยี และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ซ่ึงเป ็นห้องที ่ต ิดต ั ้งโทรท ัศน์ เคร ื ่องฉาย VDO presenter, Desktop presenter และ LCD data projector 
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ให้บริการของคณะเทคโนโลยี จำนวน 40 เครื่อง 

- ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร พื ้นที ่ 800 ตารางเมตร (เขตพื ้นที่ 
ขามเรียง) 

- ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี (เขตพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ  
นาสีนวน) 

- พ้ืนที่แปลงทดลองเกษตรของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 7 ไร่ (เขตพ้ืนที่ในเมือง) 
- พื ้นที ่แปลงทดลองเกษตรของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 10 ไร่ (เขตพื้นที่ 

ขามเรียง) 
- พื้นที่แปลงทดลองข้าว จำนวน 20 ไร่ (เขตพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ 

นาสีนวน) 
- พ้ืนที่แปลงทดลองยางพารา จำนวน 4 ไร่ (เขตพ้ืนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ 

นาสีนวน) 
- พื้นที่แปลงทดลองพืชสวนและพืชไร่ จำนวน 140 ไร่ (เขตพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เฉลิมพระเกียรติ นาสีนวน) 
- ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา พ้ืนที่ 200 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา พ้ืนที่ 120 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
- ห้องปฏิบัติการโรคพืชวิทยา พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 

6.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีอยู่ ได้แก่ 
- กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 9 เครื่อง 
- กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 เครื่อง 
- กล้องจุลทรรศน์อย่างง่าย จำนวน 9 เครื่อง 
- กล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายพร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องกลั่นระเหยระบบสุญญากาศ จำนวน 4 เครื่อง 
- เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องเขย่าแบบชั้นเดียวพร้อมชั้นวางขวดเนื้อเยื่อแบบ 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด 
- เครื่องควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวตะแกรงลม  จำนวน 2 เครื่อง 
-  เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ จำนวน  1  เครื่อง 
- เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง จำนวน 3 เครื่อง 
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- เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  จำนวน  1  เครื่อง 
- เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องนึ่งความดันอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องบดข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร  จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องบดตัวอย่างพืช จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  จำนวน  1  เครื่อง 
- เครื่องปิดผนึก  จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน จำนวน 1 เครื่อง  
- เครื่องพ่นสารกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องมือ GC-MS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องมือ HPLC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องมือ PCR ตรวจสอบ DNA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน  1 ชุด 
- เครื่องย่อยตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องแยกสารด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด 
- เครื่องแยกสารโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง จำนวน 4 เครื่อง 
- เครื่องวัด EC แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัด pH ของดินแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องวัด pH แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัด pH แบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง 
- เครื่องวัด pH-EC แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดคลอโรฟิลล์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง 
- เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดความชื้นโดยตรงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง  
- เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดความแน่นเนื้อผักและผลไม้แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง 
- เครื่องวัดความหวานแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง 
- เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของดินแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง 
- เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพความหนืดแป้ง  จำนวน  1  ชุด 
- เครื่องวัดพ้ืนที่ใบแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องวัดระดับแสงแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดสี  จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องสกัดน้ำมัน/น้ำมันหอมระเหย จำนวน 3 เครื่อง 
- เครื่องสีข้าว   จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องสีข้าวกล้อง  จำนวน 1 เครื่อง 
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- เครื่องหีบอ้อย  จำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องให้ความร้อน จำนวน 7 ตัว 
- ชุดเครื่องกรองสารสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด 
- ชุดเครื่องมือตรวจสอบทางกายภาพเมล็ดพันธุ์  จำนวน  3  ชุด 
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 ชุด 
- ชุดแถบวัดสี  จำนวน 1 ชุด 
- ชุดปลูกพืชปลอดสารพิษ จำนวน 1 ชุด 
- ชุดโรตารี่สำหรับย่อยดิน จำนวน 1 ชุด 
- ชุดสำรวจพ้ืนที่พร้อมอุปกรณ์ GPS จำนวน 4 ชุด 
- ชุดหม้อนึ่งความดัน  จำนวน  1  ชุด 
- ตู้ UV   จำนวน 1 ตู้ 
- ตู้เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (ห้องเย็นตั้งพ้ืนสำเร็จรูป 0±10 °C) จำนวน 1 ตู้ 
- ตู้แช่ – 20 °C  จำนวน 1 ตู้ 
- ตู้แช่อุณหภูมิไม่เกิน 10 °C จำนวน 5 ตู้ 
- ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ  จำนวน  2  ตู้ 
- ตู้ปลอดเชื้อ  จำนวน 1 ตู้ 
- ตู้เพาะความงอกเมล็ดพันธุ์ จำนวน  2 ตู้ 
- ตู้อบความร้อน จำนวน 1 ตู้ 
- ตู้อบลมร้อน  จำนวน 6 ตู้ 
- โต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์เขียนแบบ จำนวน 25 ชุด 
- รถไถนาเดินตามขนาด 10 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
- รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 34 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
- สมุดเทียบสีดิน จำนวน 1 ชุด 
- อ่างควบคุมอุณหภูม ิ จำนวน 2 เครื่อง 
- อุปกรณ์เจาะหลุมพืชพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 
- อุปกรณเ์วอร์เนียร์คาลิปเปอร์  จำนวน 12 ชุด 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรได้กำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรต้อง
มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของตัวงบ่งชี้รวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละปีที่มีการประเมินตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุก ๆ ปี 
 

ที่ ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร อยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นรว่มในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดำเนนิงานหลักสูตร 
     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

3 มีรายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) และ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถ้าม)ี ตามแบบที่มหาวทิยาลัยกำหนดเปน็อย่างน้อย โดยเป็นไปตาม

     



170 

 

ที่ ดัชนีบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
เจตนารมย์ของ มคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

4 มีรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้าม)ี ตามแบบที่มหาวทิยาลยักำหนดเป็น
อย่างน้อย โดยเปน็ไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้าม)ี ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนครบทุกรายวชิา 

     

5 จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสตูร (มคอ.7) ตามแบบที่มหาวิทยาลยั
กำหนดเป็นอย่างน้อย โดยเปน็ไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิ้นสุดปีการศึกษา  

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิผ์ลการเรียนรู้ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิ
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพฒันา/ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ หรือการบรหิารจัดการหลักสตูร หรืออ่ืน ๆ จากผลการ
ประเมินการดำเนนิงานทีร่ายงานในมคอ.7 ปทีี่แลว้ 

     

8 อาจารย ์(ใหม)่ ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

     

9 อาจารยป์ระจำหลกัสูตรทุกคนไดร้ับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ วิชาชพี 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

     

10 จำนวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนในหลักสูตร (ถา้ม)ี ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวชิาชพี อยา่งนอ้ยไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11 ระดบัความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสูตร และ
การจดัการเรียนการสอน เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- - -   

12 ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

- - - -  

 



 

 

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน
อ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา 

1.1.3 การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผลการสอบ  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 

1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ดังนี้ 
 2.1 ประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยการสัมภาษณ์บัณฑิต 

คณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ (Website) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิต ศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและ

รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตการ

วิพากษ์หลักสูตร และการสำรวจอัตราการได้งานทำและความก้าวหน้าของบัณฑิตหลังจบการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งการผ่านการประเมินคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จากการประเมินนิสิตโดยผู ้ใช้บัณฑิต ผู ้เช ี ่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2 วิเคราะห์บทบาทข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร  
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ก 
ประวัติการศกึษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
 
1. ชื่อ     นางสาวดาริการ์  สกุล บุญพันธ์  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์    
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ปร.ด. พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) (หลักสูตรโทควบเอก) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
2 2550 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

 
4.ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ตำรา 

- 
 4.2 บทความวิจัย 
Bunphan, D., Wanna, R. and Malambane, G. (2021). Evaluation 16 Elite Sugarcane Lines for Ethanol 

Yield and Yield Related Traits under Rainfed Conditions.  Australian Journal of Crop 
Science, 15(07) : 1020-1028. 

Bunphan, D., Wanna, R. Pinta, W. and Malambane, G. (2021). Growth, Yield and Oil Content of 
Sesame (Sesamum indicum L.) as Influenced by Sulphur Levels under Infertile Soil. 
Australian Journal of Crop Science, 15(10) : 1355-1363. 

Wanna, R., Bunphan, D., Kaewduangta, W., Wongsawas, M. and Khaengkhan, P. (2021). Toxicity and 
Bioactivity of Powder and Essential Oil of Climbing Wedelia Against Maize Weevil. Journal 
of Sustainability Science and Management, 16(2) : 106-114. 

Kunlanit, B., Khwanchum, L. and Bunphan, D. (2021). Land-Use Changes Affecting Phosphorus 
Distribution in Soil Profile in Northeast Thailand. Suranaree Journal of Science and 
Technology, 28(1) : 1-12. 

Kunlanit, B., Khwanchum, L., Bunphan, D. and Vityakon, P. (2020). Effect of Land–Use Changes on 
Nitrogen Distribution in Soil Profile in Northeast Thailand. Science and Technology Asia, 25 
: 150-162. 

Bunphan, D., Sinsiri, N. and Wanna, R. (2019). Application of SCMR and Fluorescence for Chlorophyll 
Measurement in Sugarcane. International Journal of GEOMATE, 16(56) : 33-38. 

Bunphan, D., Knoll, J. E. and Anderson, W.F. (2019). Yields of Sesame Vary Dramatically Under Rain-
Fed Conditions on Marginal Lands in Thailand. Australian Journal of Crop Science, 13(12) : 
2075-2085. 

Bunphan, D. and Anderson, W.F. (2019). Effect of Planting Pattern and Season on Some Agronomic 
Performances and Yield of Sweet Potato cv. Japanese Orange. Australian Journal of Crop 
Science, 13(07) : 1067-1073. 

4.3 บทความวิชาการ 
- 
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5. ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 100 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 
0801 191 ฝึกงานภาคสนาม 1 
0801 201 พันธุศาสตร์เพ่ือการเกษตร 
0801 301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 324 สรีรวิทยาพืชไร่ 
0801 352 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 
0801 356 พืชแป้งและน้ำตาล 
0801 421 สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 492 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 503 หัวข้อคัดสรรทางการเกษตร 
0801 504 สรีรวิทยาขัน้สูง 
0801 521 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 

3) ระดับปริญญาเอก  
0801 721 สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่ม 
0801 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 103  สรีรวิทยาพืช   
0801 215  การผลิตพืชไร่  
0801 217 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
0801 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ  
0801 332 พืชไร่อตุสาหกรรม 
0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2  
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นางสาวธนภร   สกุล   สิริตระกูลศักดิ์  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2553 วท.ด.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2 2548 วท.ม.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3 2545 วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ  

4.1 หนังสือ/ตำรา 
- 

 4.2 บทความวิจัย 
เบ็ญจพร กุลนติย์ สุจนิดา ปิดตาระโส และธนภร สิริตระกูลศักดิ์. (2564). ผลของชนิดและอัตราของปุ๋ยอินทรีย์ต่อ

การเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิของการผลิตคะน้า. แก่นเกษตร, 49(3) : 538-
550. 

ธนภร สิริตระกูลศกัดิ์ และกิตศักดิ์ ธิเขียว. (2563). อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียนต่อการเจริญเติบโตและ
การออกดอกของดาวเรืองพันธุ์ ซาร่า ออเรนจ์. การประชุมการวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภูมิ ครั้งที่ 4. 15-16 กรกฎาคม 2563 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, หน้า 640-647. 

เบ็ญจพร กลุนติย์ ชลิตา วังภมิใหญ่ มงคล วงศ์สวสัดิ์ ธนภร สิริตระกลูศักดิ ์กัลยรัตน ์มณีประดิษฐ์ และปัทมา  
วิตยากร. (2562). ผลของสังกะสีและซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105.  
แกน่เกษตร, 47(4) : 839-850. 
4.3 บทความวิชาการ 

- 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 100 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 
0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 211 การผลิตพืชสวนเบื้องต้น 
0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 301  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 311  สรีรวิทยาพืชสวน 
0801 321   สรีรวิทยาพืชไร่ 
0801 333  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
0801 334  ไม้ดอกเศรษฐกิจและการจัดการ 
0801 391 การฝึกภาคสนามทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 321 อนุกรมวิธานพืชสวนและเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 



177 

 

0801 311 สรีรวิทยาพืช 
0801 426 เทคโนโลยีการผลิตไม้ตัดดอกและไม้กระถาง 
0801 456  เทคโนโลยีปุ๋ย 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 511 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 
0801 512 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 
0801 518   เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับเศรษฐกิจขั้นสูง 
0801 521 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 
0801 533 การควบคุมคุณภาพไม้ดอกและไม้ประดับ  

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
0801 103  สรีรวิทยาพืช   
0801 214 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 221  การผลิตพืชสวน 
0801 223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
0801 342 ไมด้อกเศรษฐกิจ  
0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
0801 352 เทคโนโลยีปุ๋ย 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชสวน  
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
0801 494  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
0801 495 สหกิจศึกษา  
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
 
1. ชื่อ  นางสาวสกุลกานต์  สกุล    สิมลา    ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2552 ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2548 วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 2545 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ 
อรวรรณ ศรโีสมพันธ ์สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง.  (2563).  การตัดสนิใจและรูปแบบการจัดเก็บ

ข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  เอกสารวชิาการหมายเลข 15 สำนักงาน
ประสานงานชดุโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสรมิสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”.   
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซโีน พับลิชชิ่ง แอน แพคเกจจิง้ จำกัด, 104 หน้า. 
4.2 บทความวิจัย 

สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และสุพัตรา สารเเสน. (2563). การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบ
มะนาวโห่ภายใต้สภาวะเค็ม. แก่นเกษตร, 48(5) : 980-989. 

สุพัตรา สารเเสน สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และเบ็ญจพร กุลนิตย์. (2562). ผลของเกลือสินเธาว์ที่มีต่อ
พัฒนาการของใบมะนาวโห่. แก่นเกษตร, 47(5) : 1015-1026. 

สกุลกานต์ สิมลา ศรัณย์ โพธิดอกไม้ และสุรศักดิ์ บุญแต่ง. (2562). ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
ต่างประเทศในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(2) : 
179-186. 

อรวรรณ ศรโีสมพันธ ์สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง. (2562). ประสิทธภิาพการผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรผ้ปลูกข้าวหอมมะลิทัว่ไป และข้าวหอมมะลิอินทรียท์ี่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกแตกต่างกัน.  
แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : 857-862. 

Fuengtee, A., Dermail, A., Simla, S., Lertrat, K., Sanitchon, J., Chankaew, S. and Suriharn, B. (2020). 
Combining Ability for Carbohydrate Components Associated with Consumer Preferences in 
Tropical Sweet and Waxy Corn Derived from Exotic Germplasm.  Turkish Journal of Field Crops, 
25(2) : 147-155. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, S. (2020). Influential Factors for the Decision to Participate in a 
Rice-Pledging Scheme: Evidence from Jasmine Rice Farmers in Northeast Thailand. World 
Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 16(3) : 262-275. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, B. (2019). Storage Decision of Jasmine Rice Storage of Jasmine 
Rice Farmer in Thailand.  Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural 
Sciences, 25(1) : 80-91. 

4.3 บทความวิชาการ 
   - 
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5. ภาระงานสอน 
5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
0801 311 สรีรวิทยาพืช 
0801 313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
0801 315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
0801 323 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
0801 366 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
0801 391 การฝึกภาคสนามทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 401 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร 
0801 411 สัมมนาทางพืชสวน 
0801 421 สัมมนาทางพืชไร่ 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 512 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 
0801 528 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 

3) ระดับปริญญาเอก 
0801 701   เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 
0801 701 เทคนิคการวิจัยทางการเกษตร 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1 
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น 
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 221  การผลิตพืชสวน 
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 301  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
0801 315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
0801 323 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 
0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
0801 494  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นางสาวเบ็ญจพร    สกุล      กุลนิตย์ ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2557 ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2551 วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2549 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ตำรา 

- 
 4.2 บทความวิจัย 
เบ็ญจพร กลุนิตย ์สุจินดา  ปิตาระโส และธนภร สิริตระกูลศักดิ์. (2564). ผลของชนิดและอัตราของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสุทธิของการผลิตคะน้า. แก่นเกษตร, 49(3) :  
538-550. 

เบ็ญจพร กลุนิตย ์ชลิตา วังภูมใิหญ่ มงคล วงศ์สวสัดิ์ ธนภร สิรติระกูลศักดิ์ กัลยรัตน์ มณีประดิษฐ์ และปัทมา  
วิตยากร. (2562). ผลของสังกะสีและซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. 
แก่นเกษตร, 47(4) : 839-850. 

สุพัตรา สารเเสน สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และเบ็ญจพร กุลนิตย์. (2562). ผลของเกลือสินเธาว์ที่มีต่อ
พัฒนาการของใบมะนาวโห่.  แกน่เกษตร, 47(5) : 1015-1026. 

Kunlanit, B., Khwanchum, L.and Bunphan, D. (2021). Land-Use Changes Affecting Phosphorus 
Distribution in Soil Profile in Northeast Thailand. Suranaree Journal of Science and 
Technology, 28(1) : 1-12. 

Kunlanit, B., Rasche, F., Puttaso, A., Cadisch, G. and Vityakon, P. (2020). Vertical Dynamics of Dissolved 
Organic Carbon in Relation to Organic Input Quality and Microaggregate Formation in a 
Coarse–Textured Ultisol. European Journal of Soil Science, 2020(1) : 459–471. 

Kunlanit, B., Khwanchum, L. and Vityakon, P. (2020). Land Use Changes Affecting Soil Organic Matter 
Accumulation in Topsoil and Subsoil in Northeast Thailand. Applied and Environmental Soil 
Science, 2020 : 1-15. 

Kunlanit, B., Khwanchum, L., Bunphan, D. and Vityakon, P. (2020). Effect of Land-Use Changes on 
Nitrogen Distribution in Soil Profile in Northeast Thailand. Science and Technology Asia, 25 : 
150-162. 

Kunlanit, B. (2019). Land-Use Changes Affecting Nitrogen Accumulation in Top-Sub Soils. Khon Kaen 
Agricultural Journal, 47(supplement 1) : 1717-1724. 

Kunlanit, B., Butnan, S. and Vityakon, P. (2019). Land-Use Changes Influencing C Sequestration and 
Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy, 2019(9) : 1-16. 

4.3 บทความวิชาการ 
  - 
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5. ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 221 การผลิตพืชไร่นาเบื้องต้น 
0801 301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 303 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 
0810 303 ภาษาอังกฤษทางสัตวศาสตร์ 
0801 311 สรีรวิทยาพืช 
0801 312  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย 
0801 321 สรีรวิทยาพืชไร่ 
0801 323 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 442 สารเคมีเพ่ือการผลิตพืชไร่ 
0801 324 ระบบการปลูกพืช 
0801 462 เทคโนโลยีปุ๋ย 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 511 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 
0801 512 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 

3) ระดับปริญญาเอก 
0801 722 สรีรวิทยาประยุกต์ในการผลิตพืช 
0801 751 ความอุดมสมบูรณ์ของดินชั้นสูง 
0801 752 การประยุกต์ใช้ดินและน้ำสำหรับพืช 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 103  สรีรวิทยาพืช   
0801 105  หลักการเกษตร   
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น  
0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจัยทางการเกษตร 
0801 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
0801 311 ดินและปุ๋ย  
0801 312 การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 
0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร ่
0801 352 เทคโนโลยีปุ๋ย 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร ่
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2    
0801 494  การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นายมงคล สกุล  วงศ์สวัสดิ์   ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2009 D.Agr. (Plant Pathology)  Zhejiang University, P.R., China 
2 2541 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) โรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2536 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) โรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ  
 4.1 หนังสือ/ตำรา 

- 
 4.2 บทความวิจัย 

เบ็ญจพร กุลนติย์ ชลิตา วังภูมิใหญ่ มงคล วงศ์สวัสดิ ์ธนภร สิริตระกูลศักดิ์ กัลยรัตน ์มณีประดิษฐ์ และปัทมา  
วิตยากร. (2562). ผลของสังกะสีและซิลิกอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105.  แก่นเกษตร, 47(4) : 839-850. 

Wanna, R. and Wongsawas, M. (2022). Toxicity and Bioactivity of Essential oil of Cilantro (Eryngium 
foetidum L.) against Red Flour Beetle [Tribolium castaneum (Herbst)]). Australian Journal 
of Crop Science, 16(2) : 259-265. 

Wanna, R., Bunphan, D., Kaewduangta, W., Wongsawas, M. and Khaengkhan, P. (2021). Toxicity and 
Bioactivity of Powder and Essential Oil of Climbing Wedelia Against Maize Weevil. Journal 
of Sustainability Science and Management, 16(2) : 106-114. 

 4.3 บทความวิชาการ 
- 
 

5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 301  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 306  โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
0801 312  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน  
0801 221  การผลิตพืชไร่นาเบื้องต้น 
0801 322  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
0801 411  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 431  สารเคมีเกษตรเพ่ือการผลิตพืชสวน 
0801 442  สารเคมีเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร่ 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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2) ระดับปริญญาโท 
0801 514 การวินิจฉัยโรคพืช 
0801 575 พืชต้านทานต่อโรคและแมลง 
0801 577 การบริหารจัดการศัตรูพืชขั้นสูง 
0801 578 การประยุกต์ด้านอารักขาพืช 

3) ระดับปริญญาเอก 
0801 701  การวิจัยทางการเกษตรขั้นสูง 
0801 702 การประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมของดิน และน้ำสำหรับพืช 
0801 703 ชีวเคมีพืชขั้นสูง 
0801 761   การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1 
0801 105  หลักการเกษตร  
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น  
0801 202  วิทยาโรคพืชเบื้องต้น 
0801 213 ศัตรูพืชและการจัดการ 
0801 214 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ   นายสุรศักดิ์    สกุล  บุญแต่ง    ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์   
2. สังกัด   ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จ
การศกึษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 ปร.ด. (พืชไร่) (ปรับปรุงพันธุ์พืช) (หลักสูตรโทควบเอก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2546 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ 
อรวรรณ ศรโีสมพันธ ์สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง.  (2563).  การตัดสนิใจและรูปแบบการจัดเก็บ

ข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  เอกสารวชิาการหมายเลข 15 สำนักงาน
ประสานงานชดุโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสรมิสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”.  
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซโีน พับลิชชิ่ง แอน แพคเกจจิง้ จำกัด, 104 หน้า. 

 4.2 บทความวิจัย 
สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และสุพัตรา สารเเสน. (2563). การเปลี่ยนแปลงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบ

มะนาวโห่ภายใต้สภาวะเค็ม. แก่นเกษตร, 48(5) : 980-989. 
สุพัตรา สารเเสน สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และเบ็ญจพร กุลนิตย์.  (2562).  ผลของเกลือสินเธาว์ที่มีต่อ

พัฒนาการของใบมะนาวโห่. แกน่เกษตร, 47(5) : 1015-1026. 
สกุลกานต์ สิมลา ศรัณย์ โพธิดอกไม้ และสุรศักดิ์ บุญแต่ง. (2562). ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์

ต่างประเทศในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(2) : 
179-186. 

อรวรรณ ศรโีสมพันธ ์สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง. (2562). ประสิทธภิาพการผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรผ้ปลูกข้าวหอมมะลิทัว่ไป และข้าวหอมมะลิอินทรียท์ี่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกแตกต่างกัน.  
แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : 857-862. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, S. (2020). Influential Factors for the Decision to Participate in 
a Rice-Pledging Scheme: Evidence from Jasmine Rice Farmers in Northeast Thailand. World 
Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 16(3) : 262-275. 

Srisompun, O. and Boontang, S. (2020). Production Efficiency and Its Determinants of Cassava Farm 
in Maha Sarakham, Thailand. Journal of the International Society for Southeast Asian 
Agricultural Sciences, 26(1) : 73-85. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, S. (2019). Storage Decision of Jasmine Rice Storage of 
Jasmine Rice Farmer in Thailand. Journal of the International Society for Southeast Asian 
Agricultural Sciences, 25(1) : 80-91. 

4.3 บทความวิชาการ 
- 
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5. ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 111 หลักการผลิตพืช 
0801 191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 391 การฝึกภาคสนามทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 203 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 301 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
0801 311 สรีรวิทยาพืช 
0801 315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
0801 316  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช 
0801 324 สรีรวิทยาพืชไร่ 
0801 435 พืชอาหารสัตว์ 
0801 452 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
0801 455 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืช 
0801 488 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 

  2) ระดับปริญญาโท 
0801 502  ชีวเคมีสำหรับการผลิตพืช 
0801 511 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 
0801 512 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 
0801 514  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 

3) ระดับปริญญาเอก 
0801 701 การวิจัยทางการเกษตรขั้นสูง 
0801 702 การประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมของดิน และน้ำสำหรับพืช 
0801 703 ชีวเคมีพืชขั้นสูง 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 103  สรีรวิทยาพืช   
0801 105  หลักการเกษตร 
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น 
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 
0801 215  การผลิตพืชไร่ 
0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 301  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
0801 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
0801 315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
0801 323 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
0801 333 พืชไร่วงศ์ถ่ัวและการอนุรักษ์ดิน 
0801 334  พืชอาหารสัตว์ 
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0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 411 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชไร่ 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 421 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชสวน 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
0801 494  การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
0801 495 สหกิจศึกษา 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ     นายเกรียงศักดิ์      สกุล      บุญเที่ยง ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2003 Ph.D. (Horticultural Crop Breeding) Ehime University, Japan 
2 2000 M.Sc. (Bioresource Science) Ehime University, Japan 
3 2541 วท.บ. (พืชศาสตร์) พืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ 
เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง.  2565.  เทคโนโลยีการผลิตปทุมมา.  มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

263 หน้า. 
4.2 บทความวิจัย 

Boontiang K., P., Chutichudet and B., Chutichudet. (2021). The Role of Paclobutrazol on Production 
Strategy of Curcuma alismatifolia Gagnep. for Off-Season Marketing. Trends in Sciences, 18(19) 
: 1-6. 

Boontiang K., Chutichudet B.  and Chutichudet, P. (2019) .  Effect of Paclobutrazol on Growth and 
Development of Curcuma alismatifolia Gagnep.  Grown Off- Season.  Naresuan University 
Journal: Science and Technology, 27(1) : 1-8. 
4.2 บทความวิชาการ 

   - 
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
1) ระดับปริญญาตรี 

0801 202 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเกษตร 
0801 321 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
0801 317 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
0801 332 การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพ่ือการผลิตพืช 
0801 434  การออกแบบจัดสวน 

2) ระดับปริญญาโท  
0801 503 หัวข้อคัดสรรทางการเกษตร 
0801 591 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 
0801 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
   0801 105  หลักการเกษตร 
  0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น 
  0801 221  การผลิตพืชสวน 
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  0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2 
  0801 304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 
  0801 314 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
     0801 322 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน   
     0801 342 ไมด้อกเศรษฐกิจ  
  0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
  0801 348 การออกแบบจัดสวน   
  0801 349 เทคนิคการจัดดอกไม้ 
  0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
  0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
  0801 441  การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรือนเพ่ือการผลิตพืชสวน 
  0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 
  0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
  0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ     นายพีระยศ      สกุล      แข็งขัน ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2546 วท.ด.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2540 วท.ม.(พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2537 วท.บ.(พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ตำรา 

- 
 4.2 บทความวิจัย 
นิมิตร วงศ์สุวรรณ พีระยศ แข็งขัน และนริศ สินศิริ. (2564). ผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ

การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพในการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดิน
โคราช. วารสารเกษตรพระวรุณ, 18(2) : 103-111. 

รัฐพงษ์ ม่วงประโคน พีระยศ แข็งขัน และศิวา แกว้ปลั่ง. (2564). การประเมินภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยาน 
ไร้คนขับสำหรับการประมาณผลผลิตข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(พิเศษ2) : 134-322. 

เดชา ปะเขทานัง เชดิพงษ์ เชีย่วชาญวัฒนา จักรมาส เลาหวณชิ พีระยศ แข็งขัน และสุพรรณ ยั่งยืน. (2563). 
อิทธิพลของรังสีอินฟราเรดรว่มกับลมร้อนและการเทมเปอริงตอ่ร้อยละการงอกและการเจริญเติบโต 
ต้นอ่อนของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105. วารสารสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26(1) :  
52-61.  

เจนจิรา จรรยา เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา จักรมาส เลาหวณิช พีระยศ แข็งขัน และสุพรรณ ยั่งยืน. (2563).  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตร
แห่งประเทศไทย, 26(1) : 44-51.  

จักรพงษ์ ชายคง พีระยศ แข็งขัน ฤชุอร วรรณะ เจนวิทย์ รัชอินทร์ และอลงกรณ์ เอกทวีกูล. (2562). การตกค้างของสาร
กำจัดแมลงในหญ้าและฟางข้าวนาปรัง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. แก่นเกษตร,  
47 (ฉบับพิเศษ 2) : 969-976. 

Jirakajornjarikul, C., Srisaad, K. and Khaengkhan, P. (2021). Changes in Germination of Aged Rice 
Seeds after Priming with Rice Bran, Husks, Brassinosteroids and Chitosan. International 
Journal of Agricultural Technology, 17(3) : 871-882. 

Wanna, R., Bunphan, D., Kaewduangta, W., Wongsawas, M. and Khaengkhan, P. (2021). Toxicity and 
Bioactivity of Powder and Essential Oil of Climbing Wedelia Against Maize Weevil. Journal of 
Sustainability Science and Management, 16(2) : 106-114.  

Vipattanaporn, C., Chiawchanwattana, C., Laohavanich, J., Khaengkhan, P. and Yangyuen, S. (2021). The 
Effect of Seed Quality Stimulation in Khao Dawk Mali 105 Paddy during the Dormancy Period 
Using Infrared Radiation. Journal of Sustainability Science and Management, 16(2) : 177-183. 
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Sriwichan, Y., Srisa-ard, K. and Khaengkhan, P. (2020). The Effects of Organic and Chemical Fertilizers on 
the Growth of KDML 105 Rice in Lowland Paddy Field Conditions. Journal of International 
Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 26(1) : 43-53. 

4.3 บทความวิชาการ 
นิมิตร วงศสุวรรณ และพีระยศ แข็งขัน. (2562). ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ในการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต

พืชเศรษฐกิจ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 16(1) : 19-33. 
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ และพีระยศ แข็งขัน.  (2562).  แนวทางการผลิตมันสำปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว.  วารสารเกษตร

พระวรุณ, 16(1) : 1-18. 
 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 100 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 
0801 202 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 203  การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 311 สรีรวิทยาพืช 
0801 316  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช 
0801 321 สรีรวิทยาพืชไร่ 
0801 402 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
0801 453 การผลิตพืชไร่อินทรีย์ 
0801 456 ข้าวอินทรีย์ 
0801 468 การทดสอบและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 502 การจัดการระบบคุณภาพการผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตทางการเกษตร 
0801 511 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 
0801 521 สรีรวิทยาพืชหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 
0801 522 วิเคราะห์ระบบทางการเกษตร 
0801 524 การปรับตัวของพืช 
0801 525 ชีวเคมีสำหรับการผลิตพืช 
0801 571 ระบบเกษตรอินทรีย์ 
0801 573 การผลิตพืชอินทรีย์ 
0801 728 การผลิตพืชอินทรีย์ขั้นสูง 
0801 741 ชีวเคมีเมล็ดพันธุ์ 
0801 742 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพ 
0801 773 ระบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 103  สรีรวิทยาพืช    
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0801 105  หลักการเกษตร 
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น 
0801 201 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 202 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 
0801 215  การผลิตพืชไร่  
0801 217 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
0801 314 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชไร่ 
0801 322 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสวน 
0801 335 พืชไร่อินทรีย์ 
0801 336 ข้าวอินทรีย์ 
0801 402 เกษตรอัจฉริยะ  
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ     นางสาววรัญญู      สกุล     แก้วดวงตา ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2551 วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 2545 วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2541 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ตำรา 

- 
 4.2 บทความวิจัย 
Wanna, R., Bunphan, D., Kaewduangta, W., Wongsawas, M. and Khaengkhan, P. (2021). Toxicity and 

Bioactivity of Powder and Essential Oil of Climbing Wedelia Against Maize Weevil. Journal of 
Sustainability Science and Management, 16(2) : 106-114. 

Faraji, M.A., Hassanpour, H., Bahadoran, S., Kaewduangta, W., Zarei, H., Hosseininejad, M. and Karimi 
Shayan, T. (2020). Effect of Shirazi Thyme on Oxidant Status and Absorptive Surface Area of 
the Intestine in Cold-Induced Pulmonary Hypertensive Broiler Chickens. Veterinary 
Research Forum, 11(4) : 371-376. 

Hassanpour, H., Bahadoran, S., Farhadfar, F., Chamali, Z.F., Nazari, H. and Kaewduangta, W. (2019). 
Identification of Reliable Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR in Ovary and 
Uterus of Laying Hens under Heat Stress. Poultry Science, 97(11) : 387-394.  

 4.3 บทความวิชาการ  
- 

 
5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0801 302 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 317 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช    
0801 317 การเกษตรแบบยั่งยืนและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
0801 325 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
0801 333 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
0801 334 ไม้ดอกเศรษฐกิจและการจัดการ 
0801 429 การควบคุมคุณภาพผลผลิตพืชสวน   
0801 474 การทดสอบและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
0032 005 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2) ระดับปริญญาโท 
0801 502 การจัดการระบบคุณภาพการผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตทางการเกษตร 
0801 503 หัวข้อคัดสรรทางการเกษตร 
0801 551 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ 
0801 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2 

3) ระดับปริญญาเอก  
0801 703 ชีวเคมีพืชขั้นสูง  
0801 741 ชีวเคมีเมล็ดพันธุ์ 
0801 742 การผลิตเมล็ดพันธุ์ขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพ 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 101  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 103  สรีรวิทยาพืช    
0801 105  หลักการเกษตร 
0801 106  การผลิตพืชเบื้องต้น 
0801 201 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 217 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ 
0801 221  การผลิตพืชสวน 
0801 222 การขยายพันธุ์พืชสวนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
0801 223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
0801 313  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ  
0801 342 ไม้ดอกเศรษฐกิจ 
0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 
0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ชื่อ     นางสาวฤชุอร      สกุล     วรรณะ ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2012 D.Agr. (Agricultural Entomology  

and Pest Control) Plant Protection 
Zhejiang University, P.R., China 

2 2546 วท.ม. (เทคโนโลยีการผลติพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3 2541 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ/ตำรา 
- 

4.2 บทความวิจัย 
ฤชุอร วรรณะ. (2562). องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธภิาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง. แก่นเกษตร, 

47(ฉบับพิเศษ 1) : 931-936. 
จักรพงษ์ ชายคง พีระยศ แข็งขนั ฤชุอร วรรณะ เจนวิทย ์รชัอินทร์ และอลงกรณ์ เอกทวีกูล. (2562). การตกค้างของ

สารกำจัดแมลงในหญ้าและฟางข้าวนาปรัง ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  
แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 2) : 969-976. 

Wanna, R. and Satongrod, B. (2020). Potential of Essential Oil from Seeds of Zanthoxylum limonella 
Against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Australian Journal of Crop 
Science, 14(12) : 1920-1925. 

Satongrod, B. and Wanna, R. (2020). Chemical Composition and Bioactivity of Essential Oil from 
Indian Borage (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng) Against Callosobruchus maculatus 
(F.). International Journal of Agriculture Technology, 16(5) : 1243-1256. 

Bunphan, D., Sinsiri, N. and Wanna, R. (2019). Application of SCMR and Fluorescence for Chlorophyll 
Measurement in Sugarcane. International Journal of GEOMATE, 16(56) : 33-38. 

Wanna, R. and Krasaetep, J. (2019). Chemical Composition and Insecticidal Activity of Essential Oil 
from Indian Borage against Maize Weevil. International Journal of GEOMATE, 16(56): 59-64. 

Wanna, R. and Kwang-Ngoen, P. (2019). Efficiency of Indian Borage Essential Oil Against Cowpea 
Bruchids. International Journal of GEOMATE, 16(56) : 129-134. 
 
4.3 บทความวิชาการ 

- 
 
5. ภาระงานสอน  

5.1 ภาระงานสอนเดิม 
1) ระดับปริญญาตรี 

0801 313 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 
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0801 323 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 325 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่นา 
0801 346 การผลิตพืชสวนอินทรีย์ 
0801 354 ธัญพืช 
0801 363 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ 
0801 364 การควบคุมแมลงโดยชีววิธี 
0801 463 สารฆ่าศัตรูพืชและการใช้งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
0801 464 การจัดการแมลงศัตรูพืช 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 576 พิษวิทยาของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
0801 577 การบริหารจัดการศัตรูพืชขั้นสูง 

3) ระดับปริญญาเอก  
0801 576 พิษวิทยาของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
0801 577 การบริหารจัดการศัตรูพืชขั้นสูง 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น  
0801 105  หลักการเกษตร  
0801 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
0801 213 ศัตรูพืชและการจัดการ  
0801 214 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
0801 223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ  
0801 354  การจัดการแมลงศัตรูพืช  
0801 355 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ     นางอรวรรณ      สกุล     ศรีโสมพันธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2. สังกัด  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2553 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 2547 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 2545 ศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 หนังสือ 
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง.  (2563).  การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บ

ข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  เอกสารวิชาการหมายเลข 15 
สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิง
นโยบาย”.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซีโน พับลิชชิ่ง แอน แพคเกจจิ้ง จำกัด, 104 หน้า. 

Valencia, M.S.D., Moya, P.F., Beltran, J.C., Relado-Sevilla, R.Z., Manalili, R.G., Arida, I.A., 
Romero, M.V., Srisompun, O., Srey, S., Daplin, K.M.A., Ante, R.H.L. and Bordey, F.H. 
(2020).  Philippine Specialty Rice in the International Market: Current Status and 
Potentials.  In editors, Beltran, J.C., Bordey, F.H., Moya, P.F., Relado-Sevilla, R.Z., 
Romero, M.V., Philippine Specialty Rice: Understanding Production, Culture, Quality, 
and Market.  Science City of Muñoz, Nueva Ecija (Philippines): Philippine Rice 
Research Institute and Manila (Philippines): International Rice Research Institute. 380 p. 

4.2 บทความวิจัย 
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์. (2564). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของประชากร

ตามมิติทางเพศและสังคม: กรณีศึกษาชุมชนเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม.  มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38(3) : 29-64. 

ศุภชัย สุทธิเจริญ อาชา ศรีวิชา และอรวรรณ ศรีโสมพันธ์. (2563). การตัดสินใจขอใบรับรองอินทรีย์ของ
เกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 37(2) :  
90-100. 

อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ สกุลกานต์ สิมลา และสุรศักดิ์ บุญแต่ง. (2562). ประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไปและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกแตกต่างกัน.  
แก่นเกษตร, 47(ฉบับพิเศษ 1) : 857-862. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, S. (2020). Influential Factors for the Decision to 
Participate in a Rice-Pledging Scheme: Evidence from Jasmine Rice Farmers in 
Northeast Thailand. World Review of Entrepreneurship, Management and 
Sustainable Development, 16(3) : 262-275. 

Srisompun, O. and Boontang, S. (2020). Production Efficiency and Its Determinants of 
Cassava Farm in Maha Sarakham, Thailand. Journal of the International Society for 
Southeast Asian Agricultural Sciences, 26(1) : 73-85. 
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Intarapoom, I., Srisompun, O. and Sinsiri, N. (2019). Impacts of Sugarcane Farmland 
Expansion Towards Food Security Among Sugarcane-Farming Households in Khon 
Kaen Province, Thailand. Advanced Journal of Social Science, 4(1) : 11-17. 

Srisompun, O., Simla, S. and Boontang, S. (2019). Storage Decision of Jasmine Rice Storage 
of Jasmine Rice Farmer in Thailand. Journal of the International Society for 
Southeast Asian Agricultural Sciences, 25(1) : 80-91. 

4.3 บทความวิชาการ 
Srisompun, O. (2020). Rice Economy in Northeast Thailand: Current Status and Challenges.  

Agricultural Policy Platform, 8(5) : 1-10.   
 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนเดิม  
1) ระดับปริญญาตรี 

0801 101  หลักการผลิตพืช 
0801 201 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร 
0801 401  การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร 

2) ระดับปริญญาโท 
0801 621 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการทางการเกษตร 
0801 622 สินค้าเกษตรในสภาวการณ์โลก 
0801 623 นโยบายเกษตร    

3) ระดับปริญญาเอก  
0801 782 การวางแผนและจัดการโครงการทางการเกษตรขั้นสูง 
0801 771 การเกษตรในพลวัตเศรษฐกิจโลก 
0801 712 การวิจัยเชิงสำรวจทางการเกษตรขั้นสูง 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 105  หลักการเกษตร  
0801 221  การผลิตพืชสวน  
0801 223 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
0801 305 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 
0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ  
0801 344 ไม้ผลเศรษฐกิจ 
0801 356  การเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากวัตถุดิบท้องถิ่น  
0801 401  การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
0801 494  การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศึกษา 
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แบบประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นายศุภชัย   สกุล   สุทธิเจริญ  ตำแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
2. สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3. ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีสำเร็จการศกึษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ปร.ด.(พัฒนาทรัพยากรชนบท) มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2 2551 วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3 2548 วท.บ.อารักขาพืช (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
4. ผลงานทางวิชาการ  

4.1 หนังสือ 
ศุภชัย สุทธิเจริญ.  (2562).  เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์แบบประหยัดดิน.  มหาสารคาม : โรงพิมพ์เอทีก๊อปปี้, 85 

หน้า. ISBN 978-616-93467-0-8. 
ศุภชัย สุทธิเจริญ.  (2564).  คู่มือการถ่ายทอดความรู้ผักสลัดและกล้วยน้ำว้าอินทรีย์พืชเศรษฐกิจเมืองตักสิลา. 

เอกสารวิชาการศูนย์เรียนรู้ชุมชุน นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เมืองตักสิลา, 92 หน้า. 
 4.2 บทความวิจัย 
ศุภชัย สุทธิเจริญ อาชา ศรีวชิา และอรวรรณ ศรโีสมพันธ์.  (2563).  การตัดสินใจขอใบรับรองอินทรีย์ของเกษตรกร

ผู้ปลูกผักในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและส่งเสริมวชิาการเกษตร, 37(2) : 90-100. 
4.3 บทความวิชาการ 

- 
 

5. ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 

1) ระดับปริญญาตรี 
0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
0801 103 หลักการเกษตร 
0801 104 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
0801 202 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 
0801 204 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น 
0801 205 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 
0801 291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 
0801 301 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
0801 304 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
0801 317 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
0801 326 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
0801 353 ระบบการปลูกพืช 
0801 391 การฝึกภาคสนามทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเพ่ือการค้า 
0801 401 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร 
0801 402 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
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0801 462 เทคโนโลยีปุ๋ย 
0801 472 วิเคราะห์ระบบเกษตร 

2) ระดับปริญญาโท  
0801 501 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร 
0801 502 การจัดการระบบคุณภาพการผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตทางการเกษตร 
0801 503 การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
0801 524  หลักการส่งเสริมการเกษตรและการใช้สื่อภาพในการส่งเสริมการเกษตร 

5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
0801 105  หลักการเกษตร  
0801 202 มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร  
0801 306 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 
0801 347 พืชสวนอินทรีย์  
0801 402 เกษตรอัจฉริยะ   
0801 412  สัมมนาทางพืชไร่ 
0801 422  สัมมนาทางพืชสวน 
0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ข 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2566) 
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เอกสารแนบ ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสติ พ.ศ. 2557 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
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เอกสารแนบ ง 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
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ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
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เอกสารแนบ จ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2566 
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1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 30 หนว่ยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 108 หนว่ยกิต 108 หนว่ยกิต 97 หน่วยกิต 97 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 62 หนว่ยกิต 62 หนว่ยกิต 43 หน่วยกิต 43 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 23 หนว่ยกิต 23 หนว่ยกิต 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 39 หนว่ยกิต 39 หนว่ยกิต 27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเอก 34 หนว่ยกิต 34 หนว่ยกิต 44 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ  19 หนว่ยกิต 19 หนว่ยกิต 35 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  12 หนว่ยกิต 12 หนว่ยกิต 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม      ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 
 
2. กำหนดการเปิดสอน 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  กำหนดเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
  กำหนดเปิดสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 
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3. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
(แก้ไขปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
10. รายวิชาในหลักสูตร 

10.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข) 
10.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

10.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 62 หน่วยกิต  
1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 23 หน่วยกิต 

10. รายวิชาในหลักสูตร 
10.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข) 
10.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

10.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 43 หน่วยกิต  
1) วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 16 หน่วยกิต 

 
 
 
 
- ปรับลดจำนวนหน่วยกิต  

0203 231 จุลชีววิทยา               3(2-2-5)  
Microbiology 
การจำแนกสัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญเติบโต พันธกุรรม ความสัมพันธก์บั

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเกิดโรค การควบคุมเชื้อแบคทเีรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว สาหร่าย
และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

The discrimination of morphological structures, growth and genetic 
characteristics, the relationship between man and environments, birth and control 
of bacteria, viruses, protozoa, algae and immunological status of the body 
0801 100  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 4(3-2-7)  

Biology for Agriculture 
วิวัฒนาการ ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชวีิต ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พชื การเจริญและการสืบพันธุ์ของพชื 
คุณสมบัติ หน้าที่ เมตาบอลิซึม และปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุล
ต่าง ๆ  ในพืช (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม์ วิตามิน และฮอร์โมน) 

Evolution, diversity and ecology of living organism, diversity in plant 
kingdom, structures and functions of plant cell, plant growth and reproduction, 
properties, function, metabolism and factors controlling molecular metabolism in 
plant (carbohydrates, fats, proteins, nucleic acid, enzyme, vitamins and hormones) 

0801 101  วิทยาศาสตร์ชวีภาพเพ่ือการเกษตร  3(2-3-4) 
Biological Science for Agriculture 

  วิวัฒนาการ เซลลพ์ืชและองค์ประกอบ การแบ่งเซลลแ์ละการระบุจำนวน
โครโมโซม สารพันธุกรรม การถอดและแปลรหัสทางพันธกุรรม นิเวศวทิยาของสิ่งมชีีวิต 
ความหลากหลายในอาณาจักรพชืและชนิดพชื การจัดจำแนกโครงสร้างพืช กายวภิาคและ
สัณฐานวทิยาของพืช การพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพชืเบ้ืองต้น วงชีวิตของพชื 
คุณสมบัติ หน้าที่ เมตาบอลิซึม และปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของชวี
โมเลกุลตา่ง ๆ  ในพชื (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอกิ เอนไซม์ วติามิน และ
ฮอร์โมน) ชวีเคมเีพือ่ประยุกต์ใชท้างการเกษตร  
 Evolution; plant cells and their constituents; cell division and 
identification of chromosome; genetic materials; decoding and translating the 
genetic code; ecology of livings; diversity in the plant kingdom and plant 
species; classification of plant structures; anatomy and morphology of plants; 
introduction to plant development and growth; plant life cycle; properties, 
functions, metabolism and factors regulating  metabolic processes of various 
biomolecules in plants (carbohydrate, fat, protein, nucleic acid, enzyme, 
vitamin and hormone); biochemistry for agricultural applications 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชาจุลชีววิทยา ชีววทิยา
เพื่อการเกษตร และ
พฤกษศาสตร์เพื่อการเกษตร 
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้
มีความสอดคลอ้งกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร (PLO) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
0801 102  พฤกษศาสตรเ์พ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

Botany for Agriculture 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  
โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์พืช การจำแนกพืช กายวิภาคและสัณฐานวทิยา

ของพืช การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและการพฒันาการของพืช  
Structure and function of plant cell, plant classification, anatomy and 

morphology of plant, plant morphogenesis and development 

 

0202 100  เคมีท่ัวไป                       3(3-0-6)  
General Chemistry 
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ เทอร์โม

ไดนามิกส์ จลน์ศาสตร์เคมีสมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส สารและสถานะของสาร เคมีไฟฟ้า เคมี
อินทรีย์ และชีวเคมีเบ้ืองต้น 

Atomic structure, periodic table, chemical bonding, stoichiometry, 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base, maters and 
state of maters, electrochemistry, Introduction to organic chemistry and 
biochemistry 

0801 102  วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมเีพ่ือการเกษตร 3(2-3-4) 
Physical Science and Chemistry for Agriculture 
การคำนวณมาตรวัด หลักการการคำนวณพื้นทีแ่ละปริมาตร สถิติพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การออกแบบระบบท่อ การคำนวณทางอุตุนิยมวิทยา 
เคมีประยุกต์ เคมีอินทรีย์ทางการเกษตร  

Calculation of agricultural meters; principle of area and volume 
calculation; basic statistics; applied mathematics; applied physics; piping system 
design; calculation for meteorology; applied chemistry; organic chemistry for 
agriculture 

 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชาเคมทีั่วไป ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ 
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และ
คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร เพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้มี
ความสอดคลอ้งกับผลลพัธก์าร
เรียนรู้ของหลักสูตร  

0202 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-3-0)  
General Chemistry Laboratory 
การทดลองที่สอดคลอ้งกับเน้ือหารายวชิา 202 100 เคมีทั่วไป 
Experiments designed to concord with 0202 100 General Chemistry 

0202 221  เคมอีินทรยี์             3(3-0-6) 
Organic Chemistry 
โครงสร้างและปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ต่าง ๆ  เช่น อัลเคน 

อัลคีน อัลคายน์ ไดอีน เบนซีล อารีน อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอลแ์ละฟีนอล อีเธอร์และเอพอก
ไซด์ อัลดีไฮล์และคีโตน กรดอินทรีย์ รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์  

Chemistry of structure, reaction and stereo chemistry of organic 
compounds such as alkanes, alkenes, alkynes, benzene, arenes, alkylhalides, 
alcohols and phenols including ethers and epoxides, aldehydes and ketones, 
organic acids as well as its derivatives 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
0202 291  ปฏิบัติการเคมอีินทรีย ์ 1(0-3-0) 

Organic Chemistry Laboratory 
การทดลองที่สอดคลอ้งกับเน้ือหารายวชิา 0202 221 เคมีอินทรีย์ 
Experiments designed to concord with 0202 221 Organic Chemistry 

0801 101  คณิตศาสตร์เพ่ือการเกษตร  2(2-0-4) 
Mathematics for Agriculture 
การคำนวณมาตรวัดทางการเกษตร การคำนวณทางอุตุนิยมวิทยา อัตราการ

เพิ่มขึ้น อัตราการลดลง การคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ดอกเบ้ียและการตัดสินใจลงทุน สมการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างงา่ยและการประยุกต์ใช้ สถิติพื้นฐาน 

Calculation of agricultural meter, estimation for meteorology, increase 
rate/decrease rate, calculation of plant production cost, interest and investment 
decision, simple linear regression and application, basic statistical analysis for 
agriculture 
0801 311 สรีรวิทยาพืชสวน  3(2-2-5) 

Physiology to Horticultural Crops 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  
การสังเคราะหแสง การหายใจ การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การ

เจริญเติบโต การออกดอก การติดผลและการให้ผลผลิตพืชสวน สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 
Photosynthesis, respiration, transpiration, water and mineral conveying, 

growth, flowering, fruit set and productivity of horticultural crop, postharvest 
physiology 

0801 103  สรีรวิทยาพืช   3(2-3-4) 
Plant Physiology  
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพือ่การเกษตร 
Prerequisite :          0801 101 Biological Science for Agriculture 
ระยะการเจริญเติบโตของพชื การลำเลยีงน้ำและการคายน้ำ การลำเลียงธาตุ

อาหาร การสังเคราะหแสง การหายใจ การสะสมอาหาร ฮอร์โมนพชื ช่วงแสงและการออกดอก 
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช การปรับตัวและตอบสนอง
ของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสม  

Crop growth stages; transportation and transpiration of water; 
translocation of plant nutrients; photosynthesis; respiration; nutrient accumulation; 
plant hormones; photoperiod and flowering; postharvest physiology; crop growth 
analysis; adaptation and response of plants to unsuitable environments 

 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชาสรีรวทิยาพืชสวน 
สรีรวิทยาพืชไร่ และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดวิชาให้
มีความสอดคลอ้งกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 

0801 321  สรีรวิทยาพืชไร่  3(2-2-5)  
Physiology of Field Crops 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  
หลักการเบ้ืองต้นของชีวเคมแีละเมตาบอลิซึมของพืช การลำเลียงสารในพืช 

กระบวนการควบคุมและพัฒนาการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การ
หายใจ และกระบวนการทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวทิยาพืชไร่ที่มีผลต่อผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช จุลภูมิอากาศของกลุ่มพืช ช่วงแสง การ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
เคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตสู่ผลผลิตเศรษฐกิจและการวเิคราะห์องค์ประกอบผลผลิต 
ความสัมพันธ์ระหวา่งน้ำกับพืชและการปรับตัวและตอบสนองของพชืต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม 

Principles of plant biochemistry and metabolism, plant translocation, 
plant growth and development control, photosynthesis, respiration and post 
harvest physiology, crop physiology affecting on economic yields, plant growth 
analysis, crop micro-climate, photoperiods, assimilation of carbohydrate on 
economic yields and yield component analysis, relation between plant and water, 
plant adaptation and response to unsuitable environment 
0801 432  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  3(2-2-5) 
 Plant Growth Regulators 

ชนิด วิธีการใชแ้ละคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพือ่การ
นำมาประยุกต์ใช้ควบคุมลักษณะต่าง ๆ  ของพชืให้เป็นไปตามความตอ้งการของมนุษย์ 

Type, application method and properties of plant growth regulators to 
control plant properties response to human demand 
0801 301  คอมพิวเตอรเ์พ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 

Computer for Agriculture 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ และการ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การใชแ้อพพลิเคชั่นทางการเกษตร การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

Using of computer software for document preparations, presentations 
and public relations media designs, using of an agricultural application, 
communication through social network 

0801 104  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 1  1(0-3-0) 
Information Technology for Agriculture 1 
คอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การใช้ Microsoft Office 

เบ้ืองต้น (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point) การใช้ซอฟตแ์วร์ 
Mind Map การสืบค้นฐานข้อมูลทางการเกษตร 

Computer and basic computer troubleshooting; basic use of Microsoft 
Office (Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point); using of mind map 
software; searching of agricultural databases 

 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยแยกจาก
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเกษตร และปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาเพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
 

0801 302  สถิติเพ่ือการวิจยัทางการเกษตร 3(2-2-5)  
Statistics for Agricultural Research 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 101 คณิตศาสตร์เพือ่การเกษตร  
Prerequisite :  0801 101 Mathematics for Agriculture 

0801 301  สถิติเพ่ือการวิจยัทางการเกษตร  3(2-3-4) 
Statistics for Agricultural Research 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :          0801 102 Physical Science and Chemistry for 

Agriculture 

- ย้ายมาจากหมวดพื้นฐาน
เกษตรศาสตร์  
- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
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หลักการวางแผนการทดลองการวิจัยทางการเกษตร แผนการทดลองทางสถิติที่

นิยมใช้การวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิต ิ

Principles of experimental designs in agricultural research, the most 
commonly used experimental designs in agricultural research, analysis of variance, 
means comparisons, using of computer software for statistical analysis 

หลักการวางแผนการทดลองทางการวิจัยทางการเกษตร แผนการทดลองทางสถติิ
ที่นิยมใช้การวิจัยทางการเกษตร  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สหสัมพนัธ์และสมการ
ถดถอย การนำเสนอข้อมลูทางสถิติ  

Principles of experimental designs for agricultural research; the most 
used experimental designs for agricultural research; analysis of variance; 
comparisons of means; using software packages for statistical analysis; correlation 
and regression; statistical data presentation 

 

- ปรับเงื่อนไขของรายวชิา 
- ปรับปรุงสาระรายวิชาให้มี
ความสอดคลอ้งกับผลลพัธก์าร
เรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 

- 0801 302  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 2  2(1-3-2) 
Information Technology for Agriculture 2 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 1 
Prerequisite :  0801 104 Information Technology for Agriculture 1 
ทัศนมิติเพื่อพัฒนาการเกษตรในอนาคต การจัดการระบบฐานขอ้มูลภูมิ

สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเกษตรร่วมสมัย การใช้วิทยาการขอ้มูลทางการเกษตร 

Perspectives for agricultural development in the future; management 
of geographic information system and application for agriculture; guide of 
information technology applications for contemporary agriculture; agricultural data 
science application 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยแยกจาก
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเกษตร และปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาเพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
 

- 0801 303  การบันทึกข้อมูลการวิจยัทางการเกษตร 1(0-3-0) 
Data Collection in Agricultural Research 
วิธีการและเคร่ืองมอืในการบันทกึขอ้มลูทางดา้นพืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร อารักขาพืช  
Methodology and equipment for data collection in horticultural crops, 

field crops, soil science, agricultural economics, crop protection 
 
 

- สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 39 หน่วยกิต 2) วิชาพ้ืนฐานเกษตรศาสตร์ 27 หน่วยกิต - ปรับลดหน่วยกิต 

0801 103  หลักการเกษตร  3(2-2-5) 
Principles of Agriculture  
วิวัฒนาการเกษตร ระบบนิเวศเกษตร หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช การ

เลี้ยงสัตว์ การประมง การเกษตรผสมผสานและการจัดการฟาร์ม กฎหมายเกษตร การ
พัฒนาการเกษตรในระบบราชการ และภาคเอกชน การเกษตรกับสังคมไทย 

0801 105  หลักการเกษตร  3(2-2-5)  
Principles of Agriculture 
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช การ

เลี้ยงสัตว์ และการประมง การเกษตรผสมผสานและการจัดการฟาร์ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์
พระราชา ระบบการเกษตรแบบย่ังยืน 

Agricultural development of Thailand; introduction to principle of plant 
production, animal husbandry and aquaculture; integrated agriculture and farm 
management; new theory agriculture; he King's Philosophy; sustainable agriculture 
system 

 

- ปรับรหัสรายวิชา  
- ปรับสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยนำเน้ือหาจาก
รายวิชาการผลิตพืชเบ้ืองต้น 
การเกษตรแบบย่ังยืนและ
การเกษตรทฤษฎีใหม่เขา้มาใน
รายวิชา เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

Agricultural evolution, agricultural ecology, fundamental of plant 
production, animal husbandry, aquaculture, integrated farming system, agricultural 
law, agricultural development in government and private sector, agricultural society 
0801 204  การเกษตรแบบยัง่ยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่  3(2-2-5) 
 Sustainable Agriculture and the New Theory Agriculture        

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตพืช ระบบการผลิตพืชแบบย่ังยืน การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืช การเกษตรระบบอินทรีย์ สถานการณ์การเกษตรแบบย่ังยืนใน
โลก หลักการนิเวศวิทยาของการเกษตรย่ังยืน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช หลักการและขั้นตอนการดำเนินงาน 
หลักการและวธิีการผลิตพชื 

Concept of plant production system, sustainable plant production 
system, good agriculture practices, organic agriculture system, sustainable agriculture 
in the world, principle of agricultural sustainable ecology, new theory approach 
devised by His Majesty King Bhumibol Adulyadej, concept and procedure of plant 
production 
0801 211  การผลิตพืชสวนเบื้องต้น 3(2-2-5)  

Introduction to Horticultural Crop Production  
อนุกรมวิธาน โครงสร้างและหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ  ของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพชืสวน เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชสวน 
Taxonomy, structure and function of various parts of plant, factors 

affect on growth and horticultural crop production technologies 
0801 221  การผลิตพืชไร่นาเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 

Introduction to Field Crop Production 
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ประวัติ การเจริญเติบโตและการพัฒนา การเตรียมดินและการจัดการ การปลูก

และการขยายพันธุ์ การจัดการปุ๋ย การจัดการน้ำ การควบคุมวชัพืช การจัดการศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวของพชืไรนา 

History, growth and development, land preparation and management, 
plantation and propagation, fertilizer management, irrigation, weed control, pest 
management, harvesting, post harvesting in field crops 

 
0801 324 ระบบการปลูกพืช 3(2-2-5) 
 Cropping Systems 

ความหมายและความสำคัญของระบบการปลูกพชื การจัดการการปลูกพืช การ
ใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่เพิ่มผลผลิตและรายได้ การวิเคราะหแ์ละประเมินความสำเร็จใน
การจัดการปลูกพืช การวิจัยระบบการปลูกพชื 

Meaning and importance of cropping systems, crop cultivation 
management, soil utilization efficiency for increasing yield and income, analysis and 
evaluation of success in planting management, cropping system research 
0801 305 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)  

Fundamental of Entomology 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  
ความสำคัญและบทบาทของแมลง วิวัฒนาการ ลักษณะสัณฐานภายนอกและ

ภายใน ชีวิตและความเป็นอยู่ของแมลง การจำแนกหมวดหมูข่องแมลง แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ 
วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

Importance and roles of insect, evolution, external and internal 
morphology, life and living of insect, classification of insects, important insect pests, 
insect pests control methods 

0801 201 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 
Fundamentals of Entomology 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพือ่การเกษตร 
Prerequisite :          0801 101 Biological Science for Agriculture 
ความสำคัญและบทบาทของแมลง วิวัฒนาการของแมลง ลักษณะสัณฐาน

ภายนอกและภายในของแมลง นิเวศวทิยาของแมลง การจำแนกหมวดหมู่ของแมลง แมลง
ศัตรูพืชที่สำคัญ การควบคุมแมลงศัตรูพืช  

Importance and role of insect; insect evolution; external and internal 
morphology of insect; insect ecology; insect classification; importance of insect 
pests; insect pest control 

 

- ย้ายมาจากหมวดวิชาพื้นฐาน
เกษตรศาสตร์มาอยู่ในหมวด
วิชาเอกบังคับ 
- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
- ปรับสาระของรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0801 306  โรคพืชวิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5)  
Fundamental of Plant Pathology 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  

0801 202  วิทยาโรคพืชเบื้องต้น  3(2-2-5) 
Fundamentals of Plant Pathology 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 

- ย้ายมาจากหมวดวิชาพื้นฐาน
เกษตรศาสตร์มาอยู่ในหมวด
วิชาเอกบังคับ 
- ปรับชื่อและรหัสรายวิชา 
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ประวัติและความสําคัญของโรคพชื ลักษณะอาการ การพฒันาการเกิดโรค โรค

ขาดธาตุอาหารของพชื โรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิต หลกัการป้องกันกําจัดโรคพืช 
History and importance of plant disease, symptom, disease 

development, nutrient deficiencies of plant, diseases caused by biotic factors, 
principles of plant disease control 

ประวัติและความสำคัญของโรคพชื ลักษณะอาการ การพฒันาการเกิดโรคพืช 
โรคขาดธาตุอาหารของพชื โรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมชีีวิต หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช 

Background and importance of plant disease; symptom; plant disease 
development; plant nutrient deficiency; plant diseases caused by biotic factors; 
principles of plant disease control 

- ปรับเงื่อนไขรายวิชา 

0801 442  สารเคมีเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
 Agricultural Chemicals for Field Crop Production 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0202 100 เคมีทั่วไป  
Prerequisite :  0202 100 General Chemistry  
เคมีเกษตรเบ้ืองต้น การจำแนกชนิด กลไกของสารออกฤทธิ์ และการตอบสนอง

ต่อการนำไป ใช้ประโยชน์ อิทธพิลของสารเคมีต่อการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อม การเลอืก
และการประยุกต์ใช้ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเพือ่การเกษตร 

Introduction to agricultural chemistry, classification, mechanism of 
active ingredient, response of utilization, effect of chemicals on human living and 
environment, selection and application, safety of agricultural chemicals utilization 

0801 203 สารเคมีเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 
Chemicals for Agriculture 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :         0801 102 Physical Science and Chemistry for 

Agriculture 
การจำแนกประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พิษวทิยาของ

สารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม วิธีการใช้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการเก็บรักษา ขนส่ง จำหน่าย กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวกับสารเคมแีละวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

Classification of agricultural chemicals and hazardous materials; 
toxicology of agricultural chemicals and hazardous materials; effects on humans, 
animals and environment; safely and efficiently application; storage safety, 
transportation, distribution; laws and regulations of agricultural chemicals and 
hazardous materials 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา
ใหม ่ 
- ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
- ปรับสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยนำเน้ือหารายวิชา
ส่วนหน่ึงมาจากรายวชิาสารเคมี
เพื่อการผลิตพืชไร่ ซ่ึงเดิมอยู่ใน
หมวดวิชาเอกเลือก (วิชาเอกพืช
ไร่) เพื่อให้สอดคลอ้งกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 

0801 469  กฎหมายเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Law  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน กฎหมายกับการเกษตร กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพือ่การเกษตร กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พชื ปุ๋ย และวัตถอุนัตราย มาตรฐาน
การผลิต การแปรรูปและสิ่งแวดลอ้ม กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 

General knowledge of law in daily life, law and agriculture, laws of 
agricultural land allocation, law of plants varieties protection, fertilizer and 
hazardous substances, production standard, processing and environment, 
international trading law 

0801 304    มาตรฐานและกฎหมายทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Agricultural Standards and Laws 
หลักการเบ้ืองต้นของมาตรฐานการเกษตร มาตรฐานด้านการผลิตพชื โมเดล

เศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน มาตรฐานการนำเขา้และส่งออกสินค้าเกษตร การจัดการ
สิ่งแวดลอ้ม (คาร์บอน-ฟรุตปร้ินท์) มาตรฐานโรงงาน การผลิตอาหารฮาลาล ฉลากสินค้าพืช
ดัดแปลงพันธกุรรม กฎหมายทางการเกษตร 

Introduction to principle of agricultural standard; crop production 
standard; economic model leading to sustainable development; agricultural good 
standard for import and export; environmental management carbon footprints); 
Good Manufacturing Practice (GMP); halal food production; GMOs labelling; 
agricultural laws 

- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
บรรยาย ปฏิบัติการ และ
การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
- ปรับสาระการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยนำเน้ือหารายวิชา
ส่วนหน่ึงมาจากรายวชิา
กฎหมายเกษตร ซ่ึงเดิมอยู่ใน
หมวดวิชาเลือกเสรี เพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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0801 303  ปฐพีศาสตรเ์บื้องต้น  3(2-2-5)  

Introduction to Soil Science 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0202 221 เคมีอินทรีย์  
Prerequisite :  0202 221 Organic Chemistry  
ดิน การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารและอาการขาดในพืช การ

วิเคราะห์ดินและพชื การแปลผลการวิเคราะห์ดินและพืช การจัดการปุ๋ยพชืตามค่าวิเคราะห์ดิน  
Soil, improvement of soil fertility, plant nutrients and their deficiencies 

in plant, soil and plant analysis, Interpretation of analyzed soil and plant,  fertilizer 
management based on soil testing 

0801 305 ดินและปุย๋                                                                        2(2-0-4) 
Soil and Fertilizer 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :         0801 102 Physical Science and Chemistry for 

Agriculture 
ดินและองค์ประกอบของดิน สมบัติของดิน การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน ธาตุอาหารและอาการขาดในพืช ปุ๋ยและความหมายของปุ๋ย การจัดการปุ๋ยในพืชเศรษฐกิจ 
Soil and soil’s components; soil properties; improvement of soil 

fertility; nutrients and their deficiencies in plant; fertilizer and fertilizer’s definition; 
fertilizer management in economic crops 

- ย้ายจากหมวดพื้นฐาน
เกษตรศาสตร์  
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับลดจำนวนหนว่ยกติ 
จำนวนช่ัวโมงเรียนบรรยาย 
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปรับเงื่อนไขรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 306  การวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 1(0-3-0) 
Soil, Plant and Fertilizer Analysis 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 102 วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมีเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :        0801 102 Physical Science and Chemistry for 

Agriculture 
การสุ่มเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่างดิน การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

และทางเคมีของดิน การสุ่มเก็บตวัอย่างพืชและเตรียมตัวอย่างพืช การวิเคราะห์ธาตุอาหารใน
พืช การวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ย 

Soil sampling and preparation; physical and chemical soil analysis; 
plant sampling and preparation; nutrient analysis in plant; nutrient analysis in 
fertilizer 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยแยกบท
ปฏิบัติการออกจากรายวชิา
ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0801 202 การชลประทานและเครือ่งจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 
Irrigation and Agricultural Mechanics 
หลักการชลประทาน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพชื ระบบการให้น้ำ 

เคร่ืองจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์ เคร่ืองจักรกลในการเตรียมดิน การปลกู การดูแลรักษา 
และเก็บเกี่ยว 

0801 307 ระบบการให้น้ำ เครื่องมือและเครือ่งจกัรกลการเกษตร 3(1-4-4) 
Irrigation System, Agricultural Instrument and Machinery   
ระบบการให้น้ำ ความต้องการน้ำของพชื เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลการเกษตร

สำหรับการเตรียมดิน การปลกู การดแูลรักษาพชื และการเก็บเกี่ยว 
Irrigation systems; water requirement of plant; agricultural instrument 

and machinery for soil preparation, cultivation, plant husbandry and harvesting 

- ปรับรหัสรายวิชา  
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
บรรยาย ปฏิบัติการ และ
การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
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Principles of irrigation, soil water and plant relationship, the system of 

irrigation, agricultural mechanics, tractor, combined machines for soil preparation, 
planting, husbandry and harvesting 
0801 203 ภาษาองักฤษสำหรับการเกษตร 3(2-2-5)  

English for Agriculture 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา การอ่าน และการเขียนทางการเกษตร 
Using of English language for communication, reading and writing in 

agriculture 

0801 308  ภาษาองักฤษเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 
English for Agriculture 
ศัพทท์างการเกษตร การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง พูด อ่าน และเขียนใน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
Terminology in agriculture; usage of English for listening, speaking, 

reading, and writing in the field of agriculture 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 
 

0801 205 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-2-5)  
Principle of Agricultural Economics 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 101 คณิตศาสตร์เพือ่การเกษตร  
Prerequisite :  0801 101 Mathematics for Agriculture 
ความสำคัญของภาคการเกษตร การประเมินผลตอบแทนจากการผลิต  

อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคาสนิค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตร ห่วงโซ่อปุทานสินค้า
เกษตรและการจัดการ หลักและวธิีการสหกรณ์ และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ 

Importance of agricultural sector, evaluation of production return, 
demand, supply and price determination for agricultural goods, agricultural 
marketing, agricultural supply chain and management, cooperatives principle and 
practices, international agricultural trade 

0801 309 หลักเศรษฐศาสตร์และตลาดการเกษตร 3(3-0-6)  
Principle of Economics and Agricultural Markets 
ความสำคัญของภาคการเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของไทย อุปสงค์

อุปทานและการกำหนดราคาสินค้าเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรและการพัฒนาตลาดออนไลน์ 
การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและการจัดการ 
บัญชีครัวเรือนและสินเชื่อเพื่อการเกษตร การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ความเสี่ยงด้าน
การเกษตรและนโยบาย 

Importance of agricultural sector; Thai agricultural economic structure; 
demand, supply and price determination of agricultural goods; agricultural 
marketing and online market development; evaluation of cost and return of the 
production; agricultural supply chain and management; household account and 
agricultural finance; international agricultural trade; agricultural risk and policy 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
บรรยาย ปฏิบัติการ และ
การศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
- ยกเลิกเงื่อนไขรายวชิา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 

0801 401  การวางแผนและวเิคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)  
Planning and Analysis in Agricultural Business Project 
โครงการและการวางแผน การออกแบบโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

โครงการด้านการตลาดและด้านเทคนิค มูลค่าของเงินตามเวลา การวเิคราะห์งบประมาณฟาร์ม 
การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการด้านการเงิน หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการลงทุนที่
เหมาะสม 

Project and planning, project design, marketing and technical feasibility 
analysis, time value of money, farm budget analysis, financial project feasibility, 
criteria for selecting an appropriate project 

0801 401  การวิเคราะห์โครงการและการจัดการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) 
Project Analysis and Agribusiness Management 
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจการเกษตร แนวคิดและการวิเคราะห์เพื่อ

กำหนดเลอืกลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ แผน
ธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์งบประมาณฟาร์ม มูลค่าของเงินตาม
เวลา หลักเกณฑก์ารคัดเลอืกโครงการลงทุนที่เหมาะสม การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโต
ของธุรกิจ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร กรณีศึกษา 

Role and importance of agribusiness; concept and investment analysis 
to determine the selection of agribusiness project; process on the study of project 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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feasibility; agribusiness investment project plan; farm budget analysis, money value 
with times; criteria for selecting an appropriate project; strategic management for 
business growth; ethics for agribusiness entrepreneurs; case study 

0801 402  ระบบฟาร์มเกษตรอจัฉรยิะ  3(2-2-5) 
 Smart Farming System        

องค์ประกอบของระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีสารสนเทศระยะไกล 
การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เคร่ืองมือทีท่ันสมัยและแอพลิเคชั่นสำหรับระบบฟาร์ม
เกษตรอัจฉริยะ 

Components of smart farming system, remote information technology, 
integration of geographic information for resource and environmental 
managements, application of innovation, new machinery and application for smart 
farming system 

0801 402  เกษตรอัจฉรยิะ 3(2-2-5)  
Smart Farming  
โรงเรือนปลูกพชื โรงเรือนอัจฉริยะ แปลงปลูกพชือัจฉริยะ การควบคุมโรงเรือน

และแปลงอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ การบริหารจัดการปลูกพืชด้วยโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง พลังงานทดแทนสำหรับโรงเรือนและแปลงอัจฉริยะ การออกแบบ
และติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะ 

Plant greenhouse; smart greenhouse; smart farm; controlling of 
greenhouse and automated farming system; management of plant cultivation by 
using program connected to internet of thing (IOT); renewable energy for 
greenhouse and smart farm; system design and installation of smart farm system 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระของรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0801 304 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3(2-2-5)  
Agricultural Technology Transfer  
ปรัชญาและหลักการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศทีก่ำลังพัฒนาและประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว การวิเคราะหพ์ื้นที่เพื่อการ
วางแผนพัฒนาการเกษตร การกำหนดกลยุทธ์ เคร่ืองมือและขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริม
การติดตามและการประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรกร 
การวิเคราะห์วธิีการที่เหมาะสมในการสง่เสริมพัฒนาการเกษตร บทบาทของรัฐและเอกชนใน
การส่งเสริมการเกษตร  

Philosophy and principle of agricultural extension, agricultural 
extension of Thailand compared to developing and developed countries, land 
analysis for agricultural development planning, strategy formulation, tools and 
process for extension setup, monitoring and evaluation in agricultural extension, 
agricultural technology transfer to farmer, analysis of appropriate methods in 
agricultural extension, government and private sector rules in agricultural extension 

 
 
 

0801 403 การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Extension and Transfer of Agricultural Knowledge 
หลักการและวธิีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับการ

พัฒนาการเกษตร ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาการเกษตรและ
ชนบท การติดต่อสื่อสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและ
ประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร 

Principles and methods of agricultural extension; roles of agricultural 
extension on agricultural development and models of agricultural extension on 
agricultural and rural development; communication and data collection for 
agricultural extension tasks; agricultural planning and evaluation of agricultural 
extension; development and management of farmer group and network 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยรวม
รายวิชาการถา่ยทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร และการส่งเสริม
การเกษตร (หมวดวิชาเลือกเสรี) 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 468  การส่งเสริมการเกษตร 3(2-2-5) 
 Agricultural Extension  

หลักการและความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร เทคนิคและวิธกีาร การ
ติดต่อสื่อสาร การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การวางแผน การประสานงานและปัญหาการส่งเสริม
การเกษตร 

Concepts and importance of agricultural extension, methods and 
techniques, communication, multimedia application, planning, organization and 
problems of agricultural extension 

10.2.1 วิชาเอก กำหนดให้เรียนแตล่ะสาขาวิชา ดังนี้  
1) วิชาเอกบังคับ   19 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาเอกพืชสวน 

10.2.1 วิชาเอก กำหนดให้เรียนแตล่ะสาขาวิชา ดังนี้  
1) วิชาเอกบังคับ   35 หน่วยกิต 

                            2.1.1) วิชาเอกพืชไร่ 

 
- ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิต  
- เปลี่ยนลำดับวิชาเอกจาก
วิชาเอกพืชสวนเป็นวิชาเอกพืช
ไร่ 

0801 221  การผลิตพืชไร่นาเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 
Introduction to Field Crop Production 
ประวัติ การเจริญเติบโตและการพัฒนา การเตรียมดินและการจัดการ การปลูก

และการขยายพันธุ์ การจัดการปุ๋ย การจัดการน้ำ การควบคุมวัชพืช การจัดการศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยวผลผลิต วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยวของพชืไรนา 

History, growth and development, land preparation and management, 
plantation and propagation, fertilizer management, irrigation, weed control, pest 
management, harvesting, post harvesting in field crops 

0801 211  การผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Field Crop Production 
หลักการจำแนกและการผลิตพืชไร่ พืชไร่เศรษฐกิจ การผลิตธญัพชื การผลิตพชื

วงศ์ถั่ว การผลิตพชืน้ำมัน การผลิตพืชแป้งและน้ำตาล การผลิตพืชพลังงานทดแทน การผลิต
พืชเส้นใย การผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตพืชไร่ทางเลือก  

Principles of classification and production of field crops; Economic Field 
Cropss; cereal crop production; legumes family plant production; oil crop 
production; starch and sugar crop production; renewable energy crop production; 
fiber crop production; Forage Crops production; and alternative field crop 
production 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- เพิ่มเงื่อนไขรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา  
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

- 0801 212    ศัตรูพืชไรแ่ละการจัดการ                                                        3(2-2-5) 
Field Crop Pest and Management 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
ศัตรูพืชไร่ ลักษณะความเสียหาย การแพร่กระจาย การจัดการที่เหมาะสม 

กรณีศึกษาศัตรูพืชไร่  

- สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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Field crop pests; types of damage; dispersal; appropriate management; 

case study of field crop pests 
0801 433       การขยายพันธ์ุและการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช             3(2-2-5) 
                     Plant Propagation and Plant Tissue Culture 
                     หลกัการขยายพันธุพ์ืชการขยายพันธุพ์ืชโดยการเพาะเลี้ยง เน้ือเย่ือ เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การชักนำและการฟื้นฟูของ เน้ือเย่ือพืชบนอาหารเพาะเลี้ยงการพฒันา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ พืชเพือ่ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร 
                     Introduction to plant propagation, plant propagation by micro 
propagation, plant tissue culture techniques, induction and regeneration of plant 
tissues on culture media, development of plant tissue culture technology for 
utilization in agriculture                     

0801 213  การขยายพันธ์ุพืชไร่และการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 3(2-2-5) 
Field Crop Propagation and Tissue Culture 
หลักการขยายพันธุ์พชืด้วยวิธกีารต่าง ๆ  หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานของการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การชักนำและการฟื้นฟูของเน้ือเย่ือพชืบนอาหารเพาะเลีย้ง การพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพชืเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร การตลาดกล้าไม้  

Principles of plant propagation by various methods; principles and 
fundamental techniques of tissue culture; induction and regeneration of plant 
tissues on culture medium; development of plant tissue culture technology for 
agricultural use; seedling marketing  

- เปลีย่นรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหารายวชิาสว่นหน่ึง
มาจากรายวิชาการขยายพันธุ์
และการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 322  เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุพืชไร่  3(2-2-5) 
 Field Crop Seed Technology 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ์ืชไร่ การกำเนิด โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ
เมล็ด การสกุแก่ของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ ์ความมีชีวิต 
ความแข็งแรง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การพักตวัของเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ สุขภาพเมล็ดพันธุ์ และกฎหมายเมล็ดพันธุ ์

Field crop seed technology, formation, structure and chemistry 
components of seed, seed maturity, harvesting and moisture reduction of seed, 
seed viability, seed vigor, seed quality, seed dormancy, seed conditioning, seed 
storage, seed health and seed law 

0801 214  เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Field Crop Seed Technology 
ความหมายและความสำคัญ การกำเนิด การพัฒนาและองค์ประกอบของเมล็ด

พันธุ์ ความงอก ความแข็งแรง การพักตวัของเมล็ดพันธุ์ หลกัการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว
และการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์  การรักษาเมล็ดพันธุ์ การบรรจุเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์  
และการตลาดเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ  และสขุภาพของเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล  

Definition and importance; seed formation; seed development and 
seed components; seed germination; seed vigor; seed dormancy; principle of seed 
production; seed harvesting and processing; seed storage; seed packaging; seed law; 
seed marketing; seed quality testing; and seed health according to international 
standard 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 445  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่วพืชไร ่ 3(2-2-5) 
 Post-Harvest Physiology of Filed Crops  

สรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ ขนส่ง การเก็บรักษาผลผลิตพชืไร่ 
Physiology, harvesting, packaging, transportation, storage of field crop 

products 
 

0801 215  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Post-Harvest Technology of Field Crop Product 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว วธิีการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาและการยืดอายุการเกบ็รักษา การ
เปลี่ยนแปลงทางชวีเคมีของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การ
วิเคราะห์การสญูเสียและการจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว แนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์  

Optimum harvesting times; harvesting methods of each crop; 
machinery and harvest technology; storage method and shelf-life extension; 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหารายวชิาสว่นหน่ึง
มาจากรายวิชาสรีรวทิยาหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชไร่ เพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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biochemical changes of post-harvest products; post-harvest loss; loss analysis and 
post-harvest management; zero waste approach 

0801 446  การแปรรูปพืชไร่และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
 Field Crop Processing and Product Development  

การแปรรูปผลิตผลทางพืชไร่ การเพิ่มมลูค่าผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การสร้างตราสญัลกัษณ์สินค้า การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยการออกแบบ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในยุคประเทศไทย 4.0 

Field crop processing, value added products, new products 
development, new branding creation, value added by design and supply chain for 
serving the needs of consumer in Thailand 4.0 

0801 311  การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑพื์ชไร่ 1(0-3-0) 
Processing and Developing of Field Crop Product 
การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส  และการทดสอบการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์  

Increasing the value of crop yields after harvesting; product processing, 
packaging design; sensory tests and product acceptance tests 

 

- ย้ายมาจากหมวดวิชาเอกเลอืก 
- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับลดจำนวนหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมงเรียนบรรยาย 
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญโดยนำเน้ือหา
บางส่วนมาจากรายวิชาการแปร
รูปพืชไร่และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์เพือ่ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 323  หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่  3(2-2-5) 
 Principles of Field Crop Improvement 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 201 พันธุศาสตร์เพือ่การเกษตร 
Prerequisite :  0801 201 Genetics for Agriculture 
ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พชื แหล่งพันธุกรรมและการวิวัฒนาการของพชื 

หลักการคัดเลือกพันธุ์ เทคนิคการผสมพันธุ์พชื การปรับปรุงพันธุพ์ืชเพื่อทนทานต่อสภาวะ
เครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชวีิต กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 

Importance of crop improvement, genetic resources and plant 
evolution, principle of varietal selection, crop hybridization techniques, crop 
improvement for tolerlance to biotic and abiotic stress, case study on field crop 
improvement 

0801 312 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Principles of Field Crop Improvement   
ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พชื วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หลักการทางพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ ลักษณะพืชและพฤติกรรมการแสดงออกของยีน 
แหล่งพันธกุรรมและการวิวฒันาการของพืช เทคนิคการผสมพันธุ์พืช หลกัการคัดเลือกพันธุพ์ืช
ผสมตัวเอง หลกัการคัดเลือกพันธุพ์ืชผสมข้าม การกลายพันธุแ์ละการชักนำให้เกิดการกลาย
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุพ์ืชเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพ์ืช การสร้างพันธุ์ลูกผสม การจัดการพชืพันธุ์ใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับพันธุพ์ืช กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  

Importance of crop improvement ; crop improvement objectives; 
principle of qualitative and quantitative genetics; plant characteristic and gene 
expression; genetic resources and plant evolution; crop hybridization techniques; 
self-pollinated crop selection; cross-pollinated crop selection; mutations and 
induced mutations; crop cultivar improvement for tolerance to biotic and abiotic 
stress; biotechnology for crop improvement; hybrid formation; new variety 
management; laws on crop variety; case study on field crop improvement 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ยกเลิกเงื่อนไขรายวชิา 
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชา โดยนำเน้ือหาบางสว่น
มาจากรายวิชาพันธุศาสตร์เพื่อ
การเกษตร (หมวดพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร  0801 201  พันธุศาสตรเ์พ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

Genetics for Agriculture 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 100 ชีววทิยาเพื่อการเกษตร  
Prerequisite :  0801 100 Biology for Agriculture  
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การแบ่งเซลลแ์ละวัฏจักรชีวิต สารพันธกุรรม การสังเคราะห์โปรตีน การ

แสดงออกของยีน กฎของเมนเดล การกลายพันธุ์ หลกัการทางพันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

Cell division and life cycles, genetic material, protein synthesis, gene 
expression, Mendalian laws, mutation, principle of qualitative and quantitative 
genetics 
0801 325 เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
 Biotechnology for Field Crop Production  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพชืและการปรับปรุงพันธุ์
พืชไร่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคพีซีอาร์ อิเล็กโทรโฟรีซิส เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 
พืชดัดแปลงพันธกุรรม การตรวจสอบการปนเป้ือนทางพันธุกรรมในพืชไร่ด้วยเคร่ืองหมายชีว
โมเลกุล 

Application of modern biotechnology for plant production and field 
crops improvement, genetic diversity, polymerase chain reaction (PCR) technique, 
electrophoresis, DNA markers, genetically modified crops, Molecular markers based 
detection of genetics contamination in field crops 

0801 313  เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Biotechnology for Field Crop Production 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพชืและการปรับปรุงพันธุ์

พืชไร่ เทคนิคพีซีอาร์ เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ระบบเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม พชืดัดแปลงพันธกุรรม  

Application of modern biotechnology for field crop production and 
field crop improvement; polymerase chain reaction (PCR) technique; 
electrophoresis technique; DNA marker system; DNA fingerprinting; genetic diversity; 
genetically modified crops 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชา เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 421  สัมมนาทางพืชไร ่ 1(0-2-1) 
 Seminar in Field Crops 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 206 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร 
0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  

Prerequisite :  0801 206 English for Agriculture  
0801 301 Statistics for Agricultural Research  

การค้นคว้า เรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวชิาการด้านพืชไร่ทีท่ันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบันและนำเสนอต่อทีป่ระชุม 

Searching, review literature reviews of current interesting topics in field 
crops and oral presentation 

0801 411  สัมมนาทางพืชไร ่                                                             1(0-2-1) 
Seminar in Field Crops  
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร และ 
 0801 304 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร  
Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research and  
 0801 304 English for Agriculture  
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการดา้นพชืไร่ในหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน การเขียน

รายงานทางวชิาการ การนําเสนอ การอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

Literature review on current topics in field crops; scientific report writing; 
presentation, discussion and conclusion of the seminar under the supervision of 
designated advisory lecturer 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงสาระสำคัญของ
รายวิชาบางสว่น เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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2.1.2) วิชาเอกพืชไร่                            2.1.2) วิชาเอกพืชสวน - เปลี่ยนลำดับวิชาเอกจาก

วิชาเอกพืชไร่เป็นวิชาเอกพืช
สวน 

0801 211  การผลิตพืชสวนเบื้องต้น 3(2-2-5)  
Introduction to Horticultural Crop Production  
อนุกรมวิธาน โครงสร้างและหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ  ของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพชืสวน เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตพืชสวน 
Taxonomy, structure and function of various parts of plant, factors 

affect on growth and horticultural crop production technologies 

0801 221  การผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Production 
หลักการจำแนกพืชสวน พืชสวนเศรษฐกิจ การผลิตผกั การผลิตไม้ดอก การผลติ

ไม้ประดับ การผลิตไม้ผล การผลิตพืชสมุนไพร การผลิตเห็ด  
Principles of horticultural crop classification; economic horticultural 

crops; vegetable production; flowering plant production; ornamental plant 
production; fruit tree production; medicinal plant production; mushroom 
production 

 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- เพิ่มเงื่อนไขรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
 

- 0801 222  ศัตรูพืชสวนและการจัดการ 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Pest and Management 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
Prerequisite :         0801 101 Biological Science for Agriculture 
ศัตรูพืชสวน ลักษณะความเสียหาย การแพร่กระจาย การจัดการที่เหมาะสม 

กรณีศึกษาศัตรูพืชสวน  
Horticultural crop pests; damage characteristics; dispersal; appropriate 

management; case study of horticultural crop pests 

- สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0801 433 การขยายพันธ์ุพืชสวน 3(2-2-5) 
 Propagation of Horticultural Crops 

หลักการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุพ์ืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การชักนำและการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อพืชบนอาหารเพาะเลี้ยง การ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืชเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร  

Introduction to plant propagation, plant propagation by micro 
propagation, plant tissue culture techniques, induction and regeneration of plant 
tissues on culture media, development of plant tissue culture technology for 
utilization in agriculture 

0801 223  การขยายพันธ์ุพืชสวนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3(2-2-5) 
Horticultural Crop Propagation and Tissue Culture 
หลักการขยายพันธุ์พชื การขยายพันธุพ์ืชโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การชักนำและการฟื้นฟูของเน้ือเย่ือพชืบนอาหารเพาะเลีย้ง การพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพชืเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร  

Principles of plant propagation; plant propagation by tissue culture; 
plant tissue culture techniques; induction and regeneration of plant tissues on 
culture media; development of plant tissue culture technology for utilization in 
agriculture 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหารายวชิาสว่นหน่ึง
มาจากรายวิชาการขยายพันธุ์
พืชสวนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 312  เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุพืชสวน  3(2-2-5) 

Horticultural Crop Seed Technology 
เมล็ดพันธุแ์ละเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การกำเนิด พัฒนาการ 

และการสุกแกข่องเมล็ดพันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ ความมีชีวิต 
และการสุกแกข่องเมล็ดพันธุ์ การพกัตวัของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การเก็บ
เกี่ยวและการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หลกัการเกบ็รักษาเมล็ด 

0801 224  เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุพืชสวน  3(2-2-5) 
Horticultural Crop Seed Technology 
ความหมายและความสำคัญ การกำเนิด การพัฒนาและองค์ประกอบของเมล็ด

พันธุ์ ความงอก ความแข็งแรง การพักตวัของเมล็ดพันธุ์ หลกัการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว
การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การบรรจุเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์  
และการตลาดเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ  สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล  

Definitions and importance; seed formation; seed components and 
development; seed germination; seed vigor; seed dormancy; principle of seed 
production; seed harvesting; processing; seed storage; seed packaging; seed laws; 
seed marketing; seed quality testing, seed health according to international standard 

 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

พันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพ์ืชสวน 
Seed and seed technology, seed quality, seed formation, 

development and maturity of seed, seed structure and chemistry components, 
seed viability and maturity, seed dormancy, seed vigor, harvesting and drying, seed 
conditioning, principle of seed storage, seed law and horticultural crop seed 
technology 
0801 434 การทดสอบและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพืชสวน  3(2-2-5) 

Horticultural Crops Seed Testing and Quality Control 
การทดสอบเมล็ดพันธุพ์ืชตามกฎสากล การเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ การทดสอบ

ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก การทดสอบความมีชีวิตโดยชีวเคมี การ
ตรวจสอบโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ การทดสอบความชื้น การทดสอบความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ดว้ยวิธีต่าง ๆ  การตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ ์

Seed testing following international seed testing rules, seed sampling, 
seed purity test, seed germination test, seed viability by biochemical method, seed 
structure test, cultivars testing, seed moisture test, seed vigor test by different 
methods, seed health test, seed quality control, seed law and regulations for seed 
quality control  
0801 314  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-2-5)  

Horticultural Crop Post Harvest Technology 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาพืชและคุณภาพของพืชสวนหลัง

การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อการควบคุมคุณภาพผลผลิต 
Factors affecting physiological changes and quality of horticultural crops 

after harvesting, technology and management of product quality control 

0801 225    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Post-Harvest Technology of Horticultural Crop Product 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว วธิีการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษาและการยืดอายุการเกบ็รักษา การ
เปลี่ยนแปลงทางชวีเคมีของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การ
วิเคราะห์การสญูเสียและการจัดการหลงัการเก็บเกี่ยว แนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์  

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา  
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหารายวชิาสว่นหน่ึง
มาจากรายวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชสวนและ
หลักการควบคุมคุณภาพ
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0801 436 หลักการควบคุมคณุภาพผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
 Principle of Quality Control in Horticultural Crops Products 

ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิตทางพืชสวน  วิธีการปฏิบัตแิละ
เทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาด 
 

Optimum harvesting times; harvesting methods of each plant; 
machinery and harvesting technology; storage methods and shelf-life extension; 
biochemical changes of post-harvest products; post-harvest losses; loss analysis and 
post-harvest management; zero waste approach 

ผลผลิตพชืสวน เพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

Importance of quality control in horticultural crop products, procedure 
and specific technology used to control product quality to meet market 
requirement 

  

0801 437 การแปรรูปผลผลิตพืชสวนและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5) 
 Horticultural Crop Processing and Product Development  

ความสำคัญ ประโยชน์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปผลผลิตทางพชื
สวนเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 

Importance, utilization, suitable technology for processing of 
horticultural crop product to product development and increasing market value 

0801 321 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑพื์ชสวน 1(0-3-0) 
Processing and Developing of Horticultural Crop Product 
แนวคิดการจัดการผลิตผลและการพฒันาผลิตภัณฑ์พชืสวน วทิยาการหลังการ

เก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตพืชสวน การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์พืชสวน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

Concepts of management and development of horticultural products.; 
postharvest and horticultural product processing technologies; design and 
development of horticultural products to increase their values  

 

- ย้ายมาจากหมวดวิชาเอกเลอืก 
- ปรับรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับลดจำนวนหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมงเรียนบรรยาย 
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญโดยนำเน้ือหา
บางส่วนมาจากรายวิชาการแปร
รูปพืชสวนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์เพือ่ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 313  หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน  3(2-2-5) 
Principles of Horticultural Crop Improvement 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 201 พันธุศาสตร์เพือ่การเกษตร 
Prerequisite :  0801 201 Genetics for Agriculture 
ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พชื แหล่งพันธุกรรมและการวิวัฒนาการของพชื 

หลักการคัดเลือกพันธุ์ เทคนิคการผสมพันธุ์พชื การปรับปรุงพันธุพ์ืชเพื่อทนทานต่อสภาวะ
เครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชวีิต กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

Importance of crop improvement, genetic resources and plant 
revolution, principle of varietal selection, crop hybridization techniques, crop 
improvement for tolerance to biotic and abiotic stress, case study on horticultural 
crop improvement 

0801 322  หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน  3(2-2-5) 
Principles of Horticultural Crop Improvement 
ความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์พชื วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หลักการทางพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ ลักษณะพืชและพฤติกรรมการแสดงออกของยีน 
แหล่งพันธกุรรมและการวิวฒันาการของพืช เทคนิคการผสมพันธุ์พืช หลกัการคัดเลือกพันธุพ์ืช
ผสมตัวเอง หลกัการคัดเลือกพันธุพ์ืชผสมข้าม การกลายพันธุแ์ละการชักนำให้เกิดการกลาย
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุพ์ืชเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพ์ืช การสร้างพันธุ์ลูกผสม การจัดการพชืพันธุ์ใหม่ 
กฎหมายเกี่ยวกับพันธุพ์ืช กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  

Importance of crop improvement; crop improvement objectives; 
principle of population and quantitative genetics; plant characteristic and gene 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ยกเลิกเงื่อนไขรายวชิา 
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
ปฏิบัติการ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชา โดยนำเน้ือหาบางสว่น
มาจากรายวิชาพันธุศาสตร์เพื่อ
การเกษตร (หมวดพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์) เพื่อให้สอดคลอ้ง
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action; genetic resources and plant evolution; crop hybridization techniques; self-
pollinated crop selection; cross-pollinated crop selection; mutations and induced 
mutations; crop cultivar improvement for tolerance to biotic and abiotic stress; 
biotechnology for crop improvement; hybrid formation; new variety management; 
laws on crop variety; case study on horticultural crop improvement 

กับผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

0801 315 เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการผลิตพืชสวน  3(2-2-5) 
Biotechnology for Horticultural Crop Production 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพชืและการปรับปรุงพันธุ์

พืชสวน ความหลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคพีซีอาร์ อิเลก็โทรโฟรีซิส เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 
พืชดัดแปลงพันธกุรรม การตรวจสอบการปนเป้ือนทางพันธุกรรมในพืชสวนด้วยเคร่ืองหมายชีว
โมเลกุล 

Application of modern biotechnology for plant production and 
improvement of horticultural crops, genetic diversity, polymerase chain reaction 
(PCR) technique, electrophoresis, DNA markers, Genetically modified crops, 
Molecular markers based detection of genetics contamination in horticulture 

0801 323   เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 
Biotechnology for Horticultural Crop Production  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตพชืและการปรับปรุงพันธุ์

พืชสวน เทคนิคพีซีอาร์ เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ระบบเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม พชืดัดแปลงพันธกุรรม  

Application of modern biotechnology for plant production and 
horticultural crop improvement; polymerase chain reaction (PCR) technique; 
electrophoresis technique; DNA marker system; DNA fingerprinting; genetic diversity; 
genetically modified crops 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชา เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 411 สัมมนาทางพืชสวน  1(0-2-1) 
Seminar in Horticultural Crops 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 206 ภาษาอังกฤษทางการเกษตร 

0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Prerequisite :  0801 206 English for Agriculture  

0801 301 Statistics for Agricultural Research  
การค้นคว้า เรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวชิาการด้านพืชสวนทีท่ันต่อ

เหตุการณ์ในปัจจุบันและนำเสนอต่อทีป่ระชุม 
Searching, literature review of current interesting topics in horticulture 

and oral presentation 

0801 421  สัมมนาทางพืชสวน 1(0-2-1) 
Seminar in Horticultural Crops  
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร และ 
           0801 304 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร  
Prerequisite :    0801 301 Statistics for Agricultural Research and  
    0801 304 English for Agriculture    
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการดา้นพชืสวนในหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน การเขียน

รายงานทางวชิาการ การนําเสนอ การอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

Literature review on current topics in horticultural crops; scientific 
report writing; presentation, discussion and conclusion of the seminar under the 
supervision of designated advisory lecturer 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงสาระสำคัญของ
รายวิชาบางสว่น เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

2.2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกพืชสวน 

2.2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                                2.2.1) วิชาเอกพืชไร่ 

- ปรับลดจำนวนกิตลง 
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- เปลี่ยนลำดับวิชาเอกจาก
วิชาเอกพืชสวนเป็นวิชาเอกพืช
ไร่ 

0801 341 ธัญพืช 3(2-2-5) 
 Cereal Crops 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของธัญพืช การผลิตและการเขตกรรม ศัตรูพืชและการ
จัดการ การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีสำหรับธัญพืช การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของธัญพืช 

Economic of cereal crops, production and agricultural practice, pest 
and management, good agricultural practice (GAP) for cereal crops, processing and 
product development, marketing and supply chain of cereal crops 

0801 331 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Field Crops 
ความสำคัญของพืชไร่เศรฐกิจ การจัดการและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ การแปรรูป/ผลิตภัณฑพ์ืชไร่เศรษฐกิจ การ
นำเข้า/ส่งออก ตลาดและหว่งโซ่อุปทานพืชไร่เศรษฐกิจ  

Importance of Economic Field Cropss; management and Good 
Agricultural Practice (GAP); new technology for Economic Field Crops production; 
processing/products of Economic Field Cropss; import/export; marketing and supply 
chain of Economic Field Cropss 

 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยนำ
เน้ือหาบางส่วนมาจากรายวิชา
ธัญพืช พชือุตสาหกรรม พืช
น้ำมัน พืชแป้งและน้ำตาล พืช
เส้นใย พืชชีวมวลเพือ่
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ทดแทน เพือ่ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 342  พืชอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Crops 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม การผลิตและการเขตกรรม 
ศัตรูพืชและการจัดการ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอุตสาหกรรม การแปรรูปและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของพืชอุตสาหกรรม  

Economic of industrial crops, production and agricultural practice, pest 
and management, good agricultural practice (GAP) for industrial crops, processing 
and product development, marketing and supply chain of industrial crops 
0801 343  พืชน้ำมัน 3(2-2-5) 
 Oil Crops 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชน้ำมัน การผลิตและการเขตกรรม ศัตรูพืชและ
การจัดการ การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสำหรับพืชน้ำมัน การแปรรูปและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของพชืน้ำมัน  

Economic of oil crops, production and agricultural practice, pest and 
management, good agricultural practice (GAP) for oil crops, processing and product 
development, marketing and supply chain of oil crops 
0801 344 พืชแป้งและน้ำตาล 3(2-2-5) 

0801 332  พืชไร่อุตสาหกรรม                                                             3(2-2-5) 
Industrial Field Crops 
ความสำคัญของพืชไร่อุตสาหกรรม การจัดการและการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม การแปรรูป/ผลิตภัณฑพ์ืชไร่อุตสาหกรรม 
การนำเข้า/ตลาดและห่วงโซ่อุปทานพืชไร่อุตสาหกรรม  

Importance of Industrial Field Cropss; management and Good 
Agricultural Practice (GAP); new technology for Industrial Field Crops production; 
processing/products of Industrial Field Cropss; import/export; marketing and supply 
chain of Industrial Field Cropss 

- สร้างรายวิชาใหม่ โดยนำ
เน้ือหาบางส่วนมาจากรายวิชา
ธัญพืช พชือุตสาหกรรม พืช
น้ำมัน พืชแป้งและน้ำตาล พืช
เส้นใย พืชชีวมวลเพือ่
อุตสาหกรรมและพลังงาน
ทดแทน เพือ่ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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 Starch and Sugar Crops 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชแป้งและน้ำตาล การผลิตและการเขตกรรม 
ศัตรูพืชและการจัดการ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชแป้งและน้ำตาล การแปรรูป
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของพืชแป้งและน้ำตาล  

Economic of starch and sugar crops, production and agricultural 
practice, pest and management, good agricultural practice (GAP) for starch and 
sugar crops, processing and product development, marketing and supply chain of 
starch and sugar crops 
0801 346 พืชเส้นใย 3(2-2-5) 
 Fiber Crops 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชเส้นใย การผลิตและการเขตกรรม ศัตรูพืชและ
การจัดการ การปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสำหรับพืชเส้นใย การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของพืชเสน้ใย 

Economic of fiber crops, production and agricultural practice, pest and 
management, good agricultural practice (GAP) for fiber crops, processing and product 
development, marketing and supply chain of fiber crops 
0801 348 พืชชีวมวลเพ่ืออุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน 3(2-2-5) 
 Biomass for Industrial and Renewable Energy 

ความสำคัญของชีวมวล ชนิดพรรณไม้ทีส่ามารถใช้ผลิตชีวมวล การปลกูและการ
เขตกรรม  การใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การผลิตชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลอืก 
ห่วงโซ่อุปทาน 

Importance of biomass, kinds of plants for biomass production, 
cultivation and agricultural practice, utilization and processing for industry, biomass 
production for alternative energy, supply chain 
0801 345 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดนิ 3(2-2-5) 
 Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 

พืชไร่วงศ์ถั่วเศรษฐกิจในประเทศไทย การผลิตและการเขตกรรม การจัดการ
ศัตรูพืช การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชวงศ์ถัว่ พืชวงศ์ถั่วกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ดิน 

0801 333 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดนิ 3(2-2-5) 
Fabaceae Field Crops and Soil Conservation 
พืชไร่วงศ์ถั่วเศรษฐกิจในประเทศไทย การตลาด การผลิตและการเขตกรรม การ

จัดการศัตรูพืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพชืวงศ์ถั่ว พืชวงศ์ถั่วกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน  

- ปรับรหัสรายวิชา 
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Economic of Fabaceae field crops in Thailand, production and 

agricultural practice, pest management, good agricultural practice (GAP) for 
Fabaceae, Fabaceae and soil conservation 

 
 

Economic of Fabaceae field crops in Thailand; marketing, production 
and agricultural practice; pest management; Good Agricultural Practice (GAP) for 
Fabaceae; Fabaceae and soil conservation 

 

0801 347 พืชอาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
 Forage Crops 

ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การปลูกและการเขต
กรรม การถนอมพืชอาหารสัตว์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพชือาหารสัตว์ คุณภาพ
ของพืชอาหารสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

Importance of Forage Crops, kinds of Forage Crops, cultivation and 
agricultural practice, forage preservation, good agricultural practice (GAP) for Forage 
Crops, forage quality, seed production and Forage Crops improvement 

0801 334  พืชอาหารสัตว ์ 3(2-2-5) 
Forage Crops 
ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การปลูกและการเขต

กรรม การจัดการปุ๋ย  การจัดการศัตรูพชื การผลิตเมล็ดพันธุ์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพชือาหารสัตว์ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การตลาดและ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

Importance of Forage Crops; types of Forage Cropss; cultivation and 
agricultural practice; fertilizer management; pest management; seed production; 
forage preservation; good agricultural practice (GAP) for Forage Crops; forage quality; 
marketing and related business 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 349 พืชไร่อินทรีย ์ 3(2-2-5) 
 Organic Field Crops 

แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต ข้อจำกัดในการผลิตพืชไร่อินทรีย์ กระบวนการ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและตลาดพืชไร่อินทรีย์ 

Concept, principle, production factors, limitation in Organic Field Crops, 
technology process and marketing for Organic Field Crops 

0801 335 พืชไร่อินทรีย ์ 3(2-2-5) 
Organic Field Crops 
แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต ข้อจำกัดในการผลิตพืชไร่อินทรีย์ กระบวนการ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ตลาดพืชไร่อนิทรีย์ 
Concept; principle; production factors; and limitation in Organic Field 

Crops; technology processes used in production; Organic Field Crops marketing 

- ปรับรหัสรายวิชา 

0801 441 ข้าวอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
 Organic Rice 

การคัดเลือกพันธุ์เพื่อการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ การเตรียมดินนา การใส่ปุ๋ย การ
ควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดข้าวอินทรีย์ 

Selection of organic rice variety for organic cultivation, preparation of 
paddy soil, soil fertilization, insect and disease control, harvesting, post-harvest 
management and organic rice marketing 

0801 336 ข้าวอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
Organic Rice 
การคัดเลือกพันธุ์เพื่อการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ การเตรียมดินนา การใส่ปุ๋ย การ

ควบคุมโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดขา้วอินทรีย์ 
Selection on rice variety for organic rice cultivation; preparation of 

paddy field; soil fertilizing; insect, disease and insect control; harvesting; post-harvest 
management; and organic rice marketing 

- ปรับรหัสรายวิชา 

0801 444  การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก 3(2-2-5) 
 Field Crop Management under Climate Change 

0801 337 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก 3(2-2-5) 
Field Crop Management under Global Climate Change 

- ปรับรหัสรายวิชา 
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ความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ทฤษฎีพื้นฐานของสภาวะภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การกระจายของ
หยาดน้ำฟา้ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม พายุ การอ่านและแปลผลแผนที่ดาวเทียม แผนที่อากาศ การ
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพือ่การจัดการเกษตร และการจัดการการผลิตพชืไร่ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  

Importance of agricultural meteorology, basic concepts of weather, 
global climate change, the factors of atmospheric circulations, distribution of 
precipitation, temperature, cloud, rain, wind, storm, satellite map reading and 
interpretation, weather map, application of satellite image for agricultural 
management, field crop management under global climate change 

ประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ทฤษฎี
พื้นฐานของสภาวะภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ปัจจัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ หยาดน้ำฟ้า อณุหภูมิ เมฆ ลม ฝน พายุ การอา่นและแปลผลแผนที่
ดาวเทียม แผนทีอ่ากาศ การประยุกต์ใช้ภาพถา่ยดาวเทียมเพื่อการจัดการเกษตร การคำนวณ
ปริมาณน้ำฝน และการจัดการการผลิตพืชไร่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  

History; background and Importance of agricultural meteorology; basic 
theory of weather; global climate change; factors affecting climate change; 
precipitation, temperature, cloud, wind, rain, storm; satellite map reading and 
interpretation; weather map; application of satellite image for agricultural 
management; rainfall quantity calculation and field crop product management 
under global climate change 

- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 443  การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
 Agriculture Resource Management for Field Crop Production 

การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ลม และพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชไร่   

Management of soil, water, wind and solar energy resources, 
application of modern innovative technologies for field crop production 

0801 338 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชไร ่ 3(2-2-5) 
Agriculture Resource Management for Field Crop Production 
ความหมายของวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร แหล่งที่มาและปริมาณธาตอุาหาร 

การตลาด การจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร 

Definitions of agricultural wastes; sources and quantity of nutrients; 
marketing, management and utilization; case study of agricultural wastes application 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญบางส่วนของ
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชไร่ 2.2.2) วิชาเอกเลือกพืชสวน - เปลี่ยนลำดับวิชาเอกจาก
วิชาเอกพืชไร่เป็นวิชาเอกพืช
สวน 

0801 331  การผลิตพืชผัก  3(2-2-5) 
 Vegetable Crop Production 

การใช้ประโยชน์ การจำแนก การขยายพันธุ์ การเพาะกลา้ การปลกูดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว และการตลาดของพชืผัก เทคนิคการผลิตพืชผกัเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง 

Utilization, classification, propagation, seedling, transplanting, cultivation, 
harvesting and marketing of vegetable crops, high yield and quality production 
techniques 

0801 341 พืชผักเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Vegetable Crops 
หลักการจำแนกพืชผัก พืชผกัเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มทีส่ำคัญตอ่การ

เจริญเตบิโตและการให้ผลผลิตผกั เมลด็พันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์ของพืชผกั ระบบและ
วิธีการปลูกผกั การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับการผลิตผกั ศัตรูพืชผกัและการป้องกันกำจัด การ
เก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกีย่วพืชผกั การตลาดพืชผกั การแปรรูปและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผัก  

Principles of classification of vegetables; economic vegetables; 
important environmental factors on growth and yield of vegetables; vegetable 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหาบางสว่นมาจาก
รายวิชาการผลิตพืชผกั และ
พืชผกัเศรษฐกิจและการจัดการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 332 พืชผักเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-2-5) 
 Economical Vegetable Crop and Management 
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ความสำคัญและประโยชน์ของผักเศรษฐกิจ เทคโนโลยีเฉพาะทางที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตและการจัดการเพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

Importance and utilization of economical vegetable crops, specific 
technology used in production and management for production and quality 
control to meet market demand 

 
 

seeds and propagating organs of vegetable; system and cultivation methods of 
vegetables; soil and fertilizer managements for vegetable production; vegetable 
pests and protection; harvesting and postharvest handling of vegetables; vegetable 
marketing; vegetable product processing and design 

0801 334 ไม้ดอกเศรษฐกจิและการจดัการ 3(2-2-5) 
 Economical Floriculture Crops and Management 

ความสำคัญของไม้ดอกเศรษฐกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอก การวางแผน
และการจัดการผลิต วิธกีารปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการหลังการ
เก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าไม้ดอก การตลาดและการจัดจำหน่าย 

Economic importance of floriculture crops, factors affecting to 
floriculture crops production, product management and plan, growing methods, 
cultural practices, harvesting and postharvest technology, increasing value of 
floriculture crops, market and management 

0801 342 ไมด้อกเศรษฐกจิ 3(2-2-5) 
Economic Flowering Crop 
เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิดและ

ลักษณะของไม้ดอก การปลกู การขยายพันธุ์ การดแูลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลง 
การนำเอาไม้ดอกไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอก  

Economic flowering plant production technology; factors affecting 
growth of flowering plants; types and characteristics of flower plants; cultivation; 
propagation; pest and disease controls; taking flowering plant to use in economic 
benefit; flowering plants use; field trip of flower beds 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหาบางสว่นมาจาก
รายวิชาไม้ดอกเศรษฐกิจและ
การจัดการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

0801 333  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  3(2-2-5) 
 Ornamental Plant Production 

ความสำคัญ การจำแนก การขยายพันธุ ์การเพาะกลา้ การปลูกดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยว เทคนิคต่าง ๆ  ในการควบคุมผลผลิตและคุณภาพการผลิต และการตลาดไม้ดอกไม้
ประดับ 

Importance, classification, propagation, seedling, cultivation, harvesting, 
various techniques to control productivity and quality and marketing of ornamental 
plants 

0801 343 ไม้ประดับเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Ornamental Crops 
การผลิต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ประดับ

เศรษฐกิจ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคแมลง การนำไปใช้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกจิ  

Production; factors affecting growth; types and characteristic of 
important economic ornamental plants; cultivation; propagation; attendance; 
disease and pest control; economic utilization; field trip to economic ornamental 
plants 

 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหาบางสว่นมาจาก
รายวิชาการผลติไม้ดอกไม้
ประดับ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 335 การผลิตไม้ผล 3(2-2-5) 
 Fruit Crop Production  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรีรวิทยา พันธุ์ วิธกีารขยายพันธุ์ การเลอืกและ
การเตรียมพื้นที่ปลูก การดูแลรักษาไมผ้ล การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การ
แปรรูปและการตลาดผลไม ้

 
 

0801 344    ไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Fruit Crops  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ชนิดและพันธุ์ปลกู 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการผลิตไม้ผล กลยุทธก์ารผลติให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อการ
ส่งออกทั้งในและนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโรคแมลงใน
การผลิต การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

Botanical characteristics of important Economic Fruit Cropss; species 
and cultivars; suitable environment for fruit crop production; production strategies 
to obtain both quantity and quality for exporting in season and out of season; 
harvesting and post harvesting technology; pest management in the production; 
marketing and related business 

 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
โดยนำเน้ือหาบางสว่นมาจาก
รายวิชาการผลิตไม้ผลและไม้ผล
เศรษฐกิจและการจัดการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

Botany and physiology, cultivars, propagation methods, land selection 
and preparation for planting, fruit crops husbandry, harvesting, postharvest practices, 
fruit crops processing and marketing  
0801 336 ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-2-5) 
 Economical Fruit Crop and Management  

ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ผลเศรษฐกิจ เทคโนโลยีเฉพาะทางที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตและการจัดการเพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

Importance and utilization of economical fruit crop, specific 
technology, used in production process and management for quantity and quality 
control of product to meet market demand 
0801 337  การผลิตพืชสมนุไพร 3(2-2-5) 
 Medicinal Plant Production  

พืชสมุนไพรทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของตลาด การเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพพืชสมุนไพรเพือ่เพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพร
ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น 

 Economic Medicinal plant technology, process of medicinal plant 
production to meet market demand, harvesting and processing for increasing 
economic value, application of appropriate technology to increase quality and 
quantity of medicinal plant 

0801 345  พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Medicinal Plant 
พืชสมุนไพรทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อให้เพียงพอ

กับความต้องการของตลาด การเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพพืชสมุนไพรเพือ่เพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพร
ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

Economic medicinal plant technology: process of medicinal plant 
production to meet market demand; harvesting and processing to increase 
economic value; application of appropriate technology to increase good quality 
and quantity of medicinal plants; marketing and related business 

 
 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
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0801 453  การผลิตเห็ด  3(2-2-5) 
 Mushroom Production  

ความสำคัญของเห็ดเศรษฐกิจ เทคนิคในการผลิตเห็ด และการใช้ประโยชน์ของ
เห็ดชนิดต่าง ๆ  

Importance of economic mushrooms, mushroom production 
techniques, utilization of various mushrooms 

0801 346  เห็ดเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Economic Mushroom 
ความสำคัญของเห็ดเศรษฐกิจ เทคนิคในการผลิตเห็ด และการใช้ประโยชน์ของ

เห็ดชนิดต่าง ๆ  การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 
Importance of economic mushrooms; mushroom production 

techniques; utilization of various mushrooms; marketing and related business 
 
 

- ย้ายมาจากหมวดวิชาเลอืกเสรี 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 

0801 338 การผลิตพืชสวนอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
 Organic Horticultural Crops Production 

แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต ข้อจำกัดในการผลิตพืชสวนอินทรีย์ 
กระบวนการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและตลาดพืชสวนอินทรีย์ 

Concept, principle, production factor, limitation in Organic Horticultural 
Crops production, technology process and marketing for Organic Horticultural 
Cropss 
 

0801 347 พืชสวนอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
Organic Horticultural Crops  
แนวคิด หลักการ ปัจจัยการผลิต ข้อจำกัดในการผลิตพืชสวนอินทรีย์ 

กระบวนการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและตลาดพืชสวนอินทรีย์ 
Concept; principle; production factors; and limitation of Organic 

Horticultural Crops production; technologies used in the production and marketing 
of Organic Horticultural Cropss  

 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 

0801 432 การออกแบบจดัสวน 3(2-2-5) 
 Garden Design 

หลักการออกแบบและการใช้สัญลักษณ์ องค์ประกอบศิลป์และการประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบสวน ขั้นตอนการออกแบบสวน โปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่การออกแบบสวน การ
เลือกวัสดุพชืพรรณและวัสดุจัดสวนในงานออกแบบเพื่อสร้างสุนทรียภาพและพื้นที่ใช้
ประโยชน์ในสวน การประเมินราคาในงานออกแบบสวน การถอดแบบและประมูลงานจัดสวน 

Principle of design and symbol uses, elements of art composition and 
application for garden design, process of garden design, computer software’s 
assisted garden design, selection of plants and garden materials for designing to 
aesthetics creation and garden land used, price estimation of garden design, 
facsimile and garden design auction 

 
 
 

0801 348 การออกแบบจดัสวน 3(2-2-5) 
Garden Design   
แนวคิดการออกแบบจัดการสวน หลักการออกแบบ สัญลักษณ์ในการออกแบบ

สวนและการประยุกต์ใช้ การเลอืกใชว้ัสดุพืชพรรณและวัสดุจัดสวน วิธกีารจัดสวนและการ
จัดการสวน ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง 

Concepts of landscape gardening; principle of landscaping design; 
symbols used in and application; selection of plant materials and garden materials; 
methods of landscape gardening design and management; related business 

 

- ย้ายมาจากหมวดเลอืกเสรี  
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
การออกแบบจัดสวน และ
รายวิชาการจัดสวน เพือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 
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0801 438 การจัดการสวน 3(2-2-5) 
 Garden Management 

หลักการจัดการสวน การดัด ตัดแต่งกิ่ง และตัดแต่งทรงพุ่ม การขุดลอ้มไม้ใหญ ่
การปลูกและการจัดการหญ้าสนาม การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานจัดการสวน 

Principle of garden management, bending, pruning and trimming, big 
size tree balled, turf grass cultivation and management, management of soil, water 
and fertilizer management of disease and pest, garden management for value 
creation 
0801 256 เทคนคิการจดัดอกไม้เพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Flower Arrangement Techniques for Business 

วัสดุพืชพรรณและวสัดุอื่นที่ใช้ในงานจัดดอกไม้ การประยุกต์ใช้องค์ประกอบ
ศิลป์กับงานจัดดอกไม้ ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ 

Plant material and other materials used for flower arrangement, 
application of element component for flower arrangement, practice in flower 
arrangements for business 

0801 349 เทคนคิการจดัดอกไม ้ 3(2-2-5) 
Flower Arrangement Techniques 
วัสดุพืชพรรณและวสัดุอื่นที่ใช้ในงานจัดดอกไม้ การประยุกต์ใช้องค์ประกอบ

ศิลป์กับงานจัดดอกไม้ ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ  การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
Plant materials and other materials used for flower arrangement; 

application of elemental components for flower arrangement; practice in various 
styles of flower arrangements; marketing and related business 

- ย้ายมาจากหมวดเลอืกเสรี  
- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 339  การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรอืนเพ่ือการผลติพืช 3(2-2-5) 
 Nursery and Greenhouse Management for Plant Production 

ความสำคัญ รูปแบบและคุณสมบัติของสถานเพาะชำและโรงเรือน การควบคุม
สภาพแวดล้อม ภายในสถานเพาะชำและโรงเรือน การจัดการวัสดุปลกู ธาตุอาหารพืชและระบบ
น้ำภายในสถานเพาะชำและโรงเรือน การจัดการกระบวนการผลิตพืชในสถานเพาะชำและ
โรงเรือน 

Importance, patterns and properties of nursery and greenhouse, 
environmental condition control in nursery and greenhouse, management of 
planting media, plant nutrition and watering system in greenhouse and nursery, 
process management of plant production in nursery and greenhouse 

0801 441  การจัดการสถานเพาะชำและโรงเรอืนเพ่ือการผลติพืชสวน 3(2-2-5) 
Nursery and Greenhouse Management for Horticultural Crop 
Production 
ความสำคัญ รูปแบบและคุณสมบัติของสถานเพาะชำและโรงเรือน การควบคุม

สภาพแวดล้อมภายในสถานเพาะชำและโรงเรือน การจัดการวัสดุปลูก ธาตุอาหารพืชและระบบ
น้ำภายในสถานเพาะชำและโรงเรือน การจัดการกระบวนการผลิตพืชในสถานเพาะชำและ
โรงเรือน การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

Importance, patterns and characteristics of nursery and greenhouse; 
control of environmental condition in nursery and greenhouse; management of 
growing media; nutrition and watering system in greenhouse and nursery; 
methodological management of plant production in nursery and greenhouse; 
marketing and related business 

- เปลี่ยนรหัสและชื่อรายวิชา 
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- 0801 442 การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 

Agriculture Resource Management for Horticultural Crop 
Production 
ความหมายของวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร แหล่งที่มาและปริมาณธาตอุาหาร 

การตลาด การจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร 

Definitions of agricultural wastes; sources and quantity of nutrients; 
marketing, management and utilization; case study of agricultural wastes application 

- สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  12 หน่วยกิต 
3.1) โปรแกรมปกติ 

3) วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  10 หน่วยกิต 
   3.1) โปรแกรมปกติ 

 

0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-3-0) 
 Field Training of Field Crop  

การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การจำหน่ายผลผลิต 

Training in field crops production, land preparation, cultivation, crop 
husbandry, harvesting, post harvesting management, selling plant product 

0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 
Field Training in Field Crops  
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพชืไร่ 
Training in field crop production; land preparation; cultivation; crop 

husbandry; harvesting; post harvesting management; processing; distribution of field 
crop products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-3-0) 
 Field Training of Horticultural Crops 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 191 การฝกึภาคสนามทางพชืไร่ 
Prerequisite :  0801 191 Field Training of Field Crop  
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การจำหน่ายผลผลิต 
Training in horticulture production, land preparation, cultivation, crop 

husbandry, harvesting, post harvesting management, selling plant product 

0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 
Field Training in Horticultural Cropss 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 191 การฝกึภาคสนามทางพชืไร่ 
Prerequisite :  0801 191 Field Training in Field Crops 
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพชืสวน 
 Training in horticulture production; land preparation; cultivation; crop 

husbandry; harvesting; post harvesting management; processing; distribution of 
horticultural crop products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพ่ือการค้า 1(0-3-0) 
 Field Training of Commercial Plant Production 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 291 การฝกึภาคสนามทางพชืสวน 
Prerequisite :  0801 291 Field Training of Horticultural Crops 
การฝกึงานปฏิบัติงานในการผลิตพืชเพือ่การค้า การขยายพันธุพ์ืช (แบบไมอ่าศัย

เพศ) และการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื 
Training in commercial plant production, plant propagation (asexual 

propagation) and seed production 

0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพ่ือการค้า 1(0-6-0) 
Field Training in Commercial Crop Production 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 291 การฝกึภาคสนามทางพชืสวน 
Prerequisite :  0801 291 Field Training in Horticultural Cropss 
การฝกึงานปฏิบัติงานในการบริหารจัดการผลิตพืชเพื่อการค้าและการผลิตเมลด็

พันธุ์พชื การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ ์
Training in commercial plant production and seed production; product 

development; distribution of crop produces and products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานท่ี 3(0-18-0) 
 Field Internship Training 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 391 การฝกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Prerequisite :  0801 391 Field Training of Commercial Plant 

Production  
การฝกึงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อให้นิสิตเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์จนสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ทั้งน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายฝกึงานของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

Internship training with related government offices or private 
companies not less than 270 hours to give on the job training experiences, students 
need to get a permission from agricultural field training committee 

0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานท่ี 3(0-18-0) 
Field Internship Training 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 391 การฝกภาคสนามทางการผลติพืชเพื่อการค้า 
Prerequisite :  0801 391 Field Training in Commercial Crop 

Production  
การฝกึงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ด้านพืชในหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 270 ชั่วโมง เพือ่ให้นิสิตเกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการ
ทำงาน ทั้งน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝา่ยฝึกงานของสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 

Internship training related to agriculture on plants in government 
agencies or private sectors not less than 270 hours to obtain work skill and 
experiences by the approval of agricultural field training committee of agricultural 
technology program 

- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 2(1-2-3) 
 Special Problems in Agriculture 1 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
การตรวจเอกสาร การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การวางแผนการทดลอง การ

จัดทำเค้าโครง การนำเสนอปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
Literature reviews, conceptual framework creation, experimental 

design, proposal preparation, presentation of special problems in agriculture 1 

0801 492  โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 1(0-2-1) 
Senior Project in Agriculture 1 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
การกำหนดโจทย์วิจัย วรรณกรรมปริทศัน์ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การ

วางแผนการทดลอง การจัดทำรายงานเค้าโครงงาน การนำเสนอเค้าโครงงาน 
Research problem specification generating; literature reviews, 

conceptual framework creation; experimental design; proposal report preparation; 
proposal presentation 

- ปรับลดหน่วยกิต 
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
ปฏิบัติการ และการศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2      4(1-3-8)  
 Special Problems in Agriculture 2 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 492 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 
Prerequisite :  0801 492 Special Problems in Agriculture 1 
การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 เก็บขอ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล นำเสนอและจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 
Conducting research based on special problem 1 proposal, data 

collection, data analysis, conclusion and discussion, presentation and writing special 
problems 2 report 

0801 493 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 2  3(1-4-4)  
Senior Project in Agriculture 2 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 492 โครงงานนิสิตทางการเกษตร 1 
Prerequisite :  0801 492 Senior Project in Agriculture 1 
การดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงงาน การบันทึกข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมูล การ

สรุปและอภิปรายผล การจัดทำรายงานโครงงานทางการเกษตร การนำเสนอโครงงานทางการ
เกษตร 

Conducting research based on project proposal; data recording; data 
analysis; conclusion and discussion; agricultural senior project report preparation; 
agricultural senior project presentation  

- ปรับลดหน่วยกิต 
- ปรับจำนวนชั่วโมงเรียน
ปฏิบัติการ และการศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา 3.2) โปรแกรมสหกิจศึกษา  
0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-3-0) 
 Field Training of Field Crop  

การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การจำหน่ายผลผลิต 

Training in field crops production, land preparation, cultivation, crop 
husbandry, harvesting, post harvesting management, selling plant product 

0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-6-0) 
Field Training in Field Cropss  
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพชืไร่ 
Training in field crop production; land preparation; cultivation; crop 

husbandry; harvesting; post harvesting management; processing; distribution of field 
crop products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-3-0) 
 Field Training of Horticultural Crops 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 191 การฝกึภาคสนามทางพชืไร่ 
Prerequisite :  0801 191 Field Training of Field Crop  
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การจำหน่ายผลผลิต 
Training in horticulture production, land preparation, cultivation, crop 

husbandry, harvesting, post harvesting management, selling plant product 

0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-6-0) 
Field Training in Horticultural Cropss 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 191 การฝกึภาคสนามทางพชืไร่ 
Prerequisite :  0801 191 Field Training in Field Crops 
การฝกึปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตพชืสวน 
 Training in horticulture production; land preparation; cultivation; crop 

husbandry; harvesting; post harvesting management; processing; distribution of 
horticultural crop products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพ่ือการค้า 1(0-3-0) 
 Field Training of Commercial Plant Production 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 291 การฝกึภาคสนามทางพชืสวน 
Prerequisite :  0801 291 Field Training of Horticultural Crops 
การฝกึงานปฏิบัติงานในการผลิตพืชเพือ่การค้า การขยายพันธุพ์ืช (แบบไมอ่าศัย

เพศ) และการผลิตเมล็ดพันธุ์พชื 
Training in commercial plant production, plant propagation (asexual 

propagation) and seed production 

0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลติพืชเพ่ือการค้า 1(0-6-0) 
Field Training in Commercial Crop Production 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 291 การฝกึภาคสนามทางพชืสวน 
Prerequisite :  0801 291 Field Training in Horticultural Cropss 
การฝกึงานปฏิบัติงานในการบริหารจัดการผลิตพืชเพื่อการค้าและการผลิตเมลด็

พันธุ์พชื การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ ์
Training in commercial plant production and seed production; product 

development; distribution of crop produces and products 

- ปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงปฎิบัติ
การ 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลกัสูตร 

- 0801 494  การเตรยีมความพรอ้มสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
Cooperative Education Preparation  
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
หลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้

พื้นฐาน เทคนิคการสมัครงาน การสือ่สารและมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การจัดทำและนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เทคนิคการนำเสนอ รูปแบบการเขียน
รายงานสหกิจศึกษา  

Principles, concepts, regulations and processes of cooperative 
education; basic of knowledge, job application techniques; communication and 
human relation, coordination, personality development; preparation and 
presentation of proposal; presentation technique; report format writing of 
cooperative education 

- สร้างรายวิชาใหมเ่พือ่ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0199 499 สหกิจศึกษา   9(0-40-0) 
 Cooperative Education 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวชิาการและทักษะที่
เกี่ยวขอ้งกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่าง
เป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้นิสิตมี
คุณภาพตรงความตอ้งการของสถานประกอบการและแรงงาน 

A systematic provision of work-based learning in the work place for 
students with the cooperation between the university and the work places to allow 

0801 495 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
Cooperative Education 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 494 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Prerequisite : 0801 494 Cooperative Education Preparation 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ การพฒันาตนเองในด้านการคิดเชิงบวก การ
สังเกตอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล และทักษะการวิเคราะห์ รวมทั้ง
ความสามารถในการประเมินความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดงาน การนำเสนอ
ผลงานรายงานสหกิจศึกษา 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับลดหน่วยกิต 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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the students to develop both academic and work-related skills in the work place. 
This procedure will help the students in self-development in terms of systemic 
thinking, observation, decision making, analytical and evaluation skills. Also it will 
result in high quality graduates who are most suitable for the work places and the 
labor market 

Systematic work-based learning in the workplace through co-operation 
between the university and enterprises; self-development to enhance and sharpen 
positive thinking, insightful observation, sensible decision-making and analytical skills; 
ability to assess enterprise and job market demands; presentation of cooperative 
education report 

10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ กิต นิสิตสามารถเลอืกเรียนรายวิชา

ต่อไปน้ีเป็นวิชาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ  ที่เปิดสอน โดยผา่นความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ กิต นิสิตสามารถเลอืกเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ีเป็นวิชาเลือกเสรี หรือเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ๆ  ที่เปิดสอน โดยผา่นความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 

- คงเดิม 

0801 251 พืชผักสวนครัว  3(2-2-5) 
 Vegetable Crops Home Gardening 

ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชผกัสวนครัว ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบั
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การปลูกผกั การเตรียมดินและปุ๋ย การเพาะกล้า การดูแลรักษาต้นกลา้ 
การย้ายกล้าปลกู การปฏิบัติดูแลรักษาหลังย้ายปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา
ผลผลิต การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาพัฒนารูปแบบการปลูกพืชผักสวนครัวโดยเน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

Importance and usefulness of home gardening vegetables crops, basic 
knowledge on equipment and accessories for vegetable crop production, soil and 
fertilizer preparations, seedling, seedling nursing, transplanting, cultivation, harvesting, 
product storage, introduction new technology to improve planting pattern of 
vegetable crops home gardening, production with an emphasis on environmental 
conservation for sustainable agricultural development 

- - ตัดออก  

0801 252 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 Agricultural Thai Wisdom 

ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ ความหลากหลาย และการพัฒนาของภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นด้านการเกษตรในอดีตและปัจจุบันของสังคมเกษตร รวมทั้งผลกระทบต่อการ

- - ตัดออก 
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เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ต่อภูมิปัญญา วัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญา
ด้านการเกษตรเพือ่ประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ  

Meaning, nature, importance, diversity and development of wisdom 
agriculture in the past and present of agricultural society, including the effects of 
various changes to local knowledge, culture, support and development of wisdom 
agriculture local knowledge to get the benefit to community and country society 

 
 

0801 253  การท่องเท่ียวนเิวศเกษตร 3(2-2-5)  
Agro-Ecotourism 
การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชพีการเกษตร

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดการ และการตลาดของแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร 
Extension and development of successful agricultural community to 

promote as tourism sites, management and marketing of agro-ecotourism 
 
 

- - ตัดออก 

0801 254 วนศาสตร์การเกษตร 3(2-2-5)  
Agro-Forestry 
ความหมาย ประวัติ และพัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ  ของวนเกษตร องค์ประกอบใน

ระบบวนเกษตร ระบบป่าธรรมชาติ ระบบการใช้ที่ดินเพื่อดำรงกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ  ระบบ
นิเวศป่าไม้ในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชวีภาพ การสำรวจพันธุ์ไมแ้ละการอนุรักษ์ การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดมูลค่าและเพิ่มมูลค่า การเลอืก การปลูก ดูแลรักษาและ
จัดการพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เพือ่เพิม่เสถียรภาพและความย่ังยืนของการผลติ 

Definition, history  and  pattern development of agro forestry, system 
property of agro forestry, natural forest system, land utilizing for agriculture, local 
eco-forestry, biodiversity, plant survey and conservation, management of forestry 
resource for profit and value added, selection, plantation, husbandry and suitable 
between land and plant management for sustainable production 

- - ตัดออก 
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0801 255  พลังงานธรรมชาติเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5)  

Natural Energy for Agriculture  
ความสำคัญของพลังงานธรรมชาติ (พลงังานจากลม น้ำ และแสงแดด) เทคโนโลยี

พลังงานธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้พลังงานธรรมชาตเิพือ่การเกษตร 
Importance of natural energy (wind, water and solar energy) natural 

energy, technology and application of natural energy for agriculture 

- - ตัดออก 

0801 462 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3(2-2-5) 
 Plant Genetic Conservation 

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้สภาพธรรมชาติ การอนุรักษ์เชื้อพันธุพ์ืชใน
สภาพแปลงทดลอง และในหลอดทดลอง การใช้ประโยชน์จากเชือ้พันธกุรรมพชื 

Plant genetic conservation under natural condition, conservation of 
plant germplasm in vivo and in vitro, utilization of plant germplasm 
 

- - ตัดออก 

0801 454  การผลิตเมล็ดพันธ์ุ  3(2-2-5) 
 Seed Production  

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุท์ี่สำคัญ สถานการณ์การผลิตและการใช้เมล็ดพันธุข์อง
ประเทศไทย ขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หลักการพัฒนาและการ
ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์หลกั การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า 

Important seed production location, seed production situation and 
utilization in Thailand, processing and controlling seed quality of production, 
fundamental of development and multiplication of seed, business seed production 

- - ตัดออก 

0801 455  ธาตุอาหารพืชและการจัดการ 3(2-2-5)  
 Plant Nutrition and Management 

ธาตุอาหารพืช บทบาทของธาตุอาหาร อาการขาดธาตอุาหารในพืช กระบวนการ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร การจัดการธาตุอาหารในพืชไร่และพืชสวน 

Plant nutrients, function of plant nutrients, plant nutrient deficiency, 
nutrients supplying process, plant nutrient management in filed crops and 
horticultural crops 

- - ตัดออก 
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0801 456 เทคโนโลยีปุย๋  3(2-2-5) 
 Fertilizer Technology 

ประวัติการใช้ปุ๋ย ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารพืช การ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการใช้ปุ๋ย การจำแนกและคุณสมบัติของปุ๋ย 

History of fertilizer application, factors affecting plant growth, plant 
nutrients, evaluation of soil fertility, principal of fertilizer application, classification and 
properties of fertilizer 

0801 351 เทคโนโลยีปุย๋  3(2-2-5) 
Fertilizer Technology 
ประวัติการใช้ปุ๋ย ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารพืช 

ความหมายของปุ๋ยและการจำแนกปุ๋ย คุณสมบัติของปุ๋ย หลักการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช 
History of fertilizer application; factors affecting plant growth; plant 

nutrients; fertilizer definition and classification; properties of fertilizer; principal of 
fertilizer application for plant production 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 457  การสำรวจและการอนุรักษ์ดิน 3(2-2-5)  
 Soil Survey and Soil Conservation 

คุณสมบัติของดิน วิธีการสำรวจดิน การสำรวจดิน การจำแนกดิน การอภิปราย
ผลการสำรวจดิน และการอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรอย่างย่ังยืน 

Soil properties, methods of soil survey, soil survey, soil classification, 
interpretation of soil survey and soil conservation for sustainable agriculture 

 
 

- - ตัดออก 

0801 458 จุลินทรีย์เพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 
 Microbes for Agriculture 

บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร การนำจุลินทรีย์มาใช้
ประโยชน์ เพื่อการเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดิน การเพิ่มผลผลิตพืช การป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช 

Role and Importance of microbes for agriculture, utilization of microbes 
for organic agriculture, soil improvement, yield increasing, pest control management 

- ตัดออก 

0801 459 การจัดการวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 3(2-2-5)  
Agricultural Wastes Management 
ความหมายของวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร แหล่งที่มาและปริมาณธาตอุาหาร 

การใช้การจัดการ และปัจจัยที่มีผลต่อวัสดุเหลือใชท้างการเกษตร กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
วัสดเุหลือใชท้างการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ 

- ตัดออก 
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Definitions of agricultural wastes, sources and quantity of nutrients, 

utilization, management and factor affecting to agricultural wastes, case study on 
successful agricultural wastes application 
0801 461  การวิเคราะห์สารพฤกษเคม ี 3(2-2-5) 
 Analysis of Phytochemical Compounds  

กระบวนการสังเคราะห์ หน้าที่ และการใช้ประโยชน์ของสารพฤกษเคมี วิธีการ
เก็บตัวอย่างเพือ่การวิเคราะห์  การวเิคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ปริมาณและ
กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ  

Biosynthesis, function and application of phytochemicals, method of 
sampling for analysis, quantitative and qualitative analysis, analysis of antioxidant 
contents and activities 

- ตัดออก 

0801 462  แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Insect Pest of Economic Cropss 

ผลกระทบของแมลงศัตรูพืชต่อระบบการผลิตพืช การประเมินความเสียหาย
ระดับเศรษฐกิจ ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ การวเิคราะห์และศึกษาชีวประวัติ อุปนิสัยการ
ทำลาย วิธีการป้องกันกำจัด เทคโนโลยีและทางเลือกการบริหารแมลงศัตรูพชืที่สำคัญ 

Effects of insect pests on crop system, assessment of economic injury 
level, type of important insect pests, analysis and biography, destructive behavior, 
controlling methods, technology and alternative of integrated management for 
important insect pests 

0801 352  แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
Insect Pest of Economic Cropss 
ปัญหาและความสำคัญของแมลงศัตรูพชืต่อเศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

แมลง การประเมินความเสียหายอันเกิดจากแมลง เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 
ประเภทของแมลงศัตรูพืชเศรษกิจที่สำคัญ แนวทางการจัดการแมลงศัตรูพืชทีส่ำคัญ  

Problems and important of insect pests on economy; general 
knowledge of insects; assessment of damage caused by insects; insect pest control 
technologies; type of important Insect Pest of Economic Cropss; guidelines on 
management of important plant insect pests 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 463  การจัดการแมลงศัตรูพืช 3(2-2-5) 
 Insect Pest Management 

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการระบาด วิธีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประเมินความเสียหายระดับเศรษฐกิจ เทคนิคการจัดการแมลงศัตรูพืช 

Important insect pests, factors affecting outbreaks, sampling methods, 
assessment of economic injury level, insect pest management techniques. 

0801 353 การจัดการแมลงศัตรูพืช                                                         3(2-2-5) 
Insect Pest Management 
ผลกระทบและความเสียหายของแมลงศัตรูพืช หลักการและเทคนิคการจัดการ

แมลงศัตรูพืช กรณีศึกษาการจัดการแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  
Effect and damage of insect pests; principles and techniques of insect 

pest management; case study of insect pest management in important economic 
crops 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 464 การวินิจฉยัโรคพืช 3(2-2-5) 
 Plant Disease Diagnosis 

- - ตัดออก 



 

 

332 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระการปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาบังคับกอ่น : 0801 306 โรคพืชวทิยาเบ้ืองต้น 
Prerequisite :  0801 306 Fundamental of  Plant Pathology 
ความสำคัญของการวินิจฉัยโรคพืช วธิกีารและขั้นตอนที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคพืช

ที่มีสาเหตุจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิตและมีชวีิต เทคนิคพื้นฐานในการแยกเชื้อบริสทุธิแ์ละการจัด
จำแนกเชือ้สาเหตุโรค เทคนิคระดับห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ 

Importance of plant disease diagnosis, methods and procedures used 
in the diagnosis of plant diseases caused by abiotic and biotic factors, basic 
techniques of pure culture and identification of plant pathogens, modern 
laboratory techniques 
0801 465 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช 3(2-2-5) 
 Biological Methods for Plant Protection 

การอารักขาพืชโดยชวีวิธี การใช้เชือ้จุลนิทรีย์และสารสกัดจากพืชเพือ่ป้องกัน
และกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 

Plant protection by biological methods, using of microbial and plant 
extract for protection and elimination of plant diseases and insect pests 
 

0801 354 วิธีชีวภาพสำหรับการอารักขาพืช 3(2-2-5) 
Biological Methods for Plant Protection 
การอารักขาพืชโดยชวีวิธี การใช้จุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชเพื่อป้องกันและ

กำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช  
Plant protection by biological methods; using of microorganisms and 

plant extracts to protect and eliminate insect pests and plant diseases 

- ปรับรหัสรายวิชา 
- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

0801 466 การวิจัยเชิงสำรวจทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Survey Research in Agriculture  

ความหมายของการวิจัยเชิงสำรวจ รูปแบบและประเภทของการวิจัยเชิงสำรวจ 
การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจในทางการเกษตร ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงสำรวจ 
เคร่ืองมือและสถิติที่ใช้ การวิเคราะหข์อ้มูล การเขียนรายงาน 

Definition of survey research, forms and types of survey research, 
survey research design in agriculture, survey research methodology, statistics and 
tools, data analysis, report writing 

- - ตัดออก 

0801 467 หลักการค้าโลกด้านสินค้าเกษตร 3(2-2-5) 
 Principle of World Trade in Agriculture 

หลักการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ระเบียบวิธีการองค์การการค้าโลก การค้าสินค้า
เกษตร ภายใต้เขตการค้าเสรี มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ แนวทางการค้า
สินค้าเกษตรของไทยตามสภาวการณ์โลก 

- - ตัดออก 
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Principle of agricultural goods business trade under regulation 

procedure of world trade organization (WTO), agriculture goods business under free 
trade area (FTA), internation food and agricultural standard, trend of Thai agriculture 
goods in world conditions 
0801 471 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน ์ 3(2-2-5) 
 Horticultural Crop Management Under Globalization 

การจัดการทางพืชสวนในการผลิต การตลาด และการขนส่ง ตามเงือ่นไขการค้า
ระหว่างประเทศ มาตรฐานสินค้าทางการเกษตร อุตุนิยมวิทยาการเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพบรรยากาศโลก และการร้อนขึ้นของโลกเน่ืองมาจากการใช้พลังงาน การตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

Horticultural crop management for production, marketing and logistic 
following to international trade conditions, agricultural goods standards, agricultural 
meteorology, climate change and global warming cause by energegy uesd, 
awareness of affecting on environment and economy 

 
 

- - ตัดออก 

0801 472 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(1-5-3)  
Agricultural Product Development  
ความจำเป็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร หลักการและวิธกีารในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เกษตร ประโยชน์ของการพฒันาผลิตภัณฑ์ การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา การเพิ่มทางเลอืกและมูลค่าให้กบัผลผลิตทางการเกษตร การผลิตทดสอบ การคิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์  การทดสอบผลิตภัณฑ ์

Necessity of agricultural product development, principles and 
methods of agricultural product development, benefits of product development, 
food preservation to extend shelf life, increasing options and value for agricultural 
products, pilot production, invention of product formulation, product testing 

- ตัดออก 

0801 473 เรื่องคดัสรรทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Agriculture  

- - ตัดออก 
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การศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบในประเด็นที่น่าสนใจด้านการเกษตรใน

สถานการณ์ปัจจุบัน  
Study and effect analysis of interested agricultural topics in current 

situation 
- 0801 355  การเพ่ิมมูลค่าเชิงเศรษฐกจิจากวตัถุดบิท้องถิ่น    3(2-2-5)  

Economic Value Increase from Local Raw Materials 
ความสำคัญของวัตถุดิบในทอ้งถิ่น การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรใน

ท้องถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถดุิบท้องถิ่น มูลค่าเชิงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น การตลาดและการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ทอ้งถิ่น กรณีศึกษา 

Importance of local raw materials; development of agricultural local 
product value chain; product processing from local raw materials; economic values 
of local identity products; marketing and business management of local identity 
products; case study 

- สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลกัสูตร 

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Statistical Analysis of Agricultural Data 

รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  
Prerequisite :  0801 301 Statistics for Agricultural Research 
ความสำคัญของการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร การใช้

โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกับการวเิคราะห์ขอ้มูล การนำเสนอ
ข้อมูลสถิติทางการเกษตรโดยการใช้ Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint 

Importance of usage of computer software for statistical data 
analysis, using of Microsoft Excel and others programs for data analysis, using of 
Microsoft Word and Microsoft PowerPoint, presentation of agricultural data 

0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 3(2-2-5) 
Statistical Analysis of Agricultural Data 
รายวิชาบังคับกอ่น :  0801 301 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
Prerequisite : 0801 301 Statistics for Agricultural Research 
หลักการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเกษตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ

โปรแกรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูลสถิตทิางการเกษตรด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การนำเสนอขอ้มูลสถิติโดยการใช้ Microsoft Excel, Microsoft Word และ 
Microsoft PowerPoint 

  Principle of agricultural data analysis; using of Microsoft Excel and 
other related programs for data preparation; analysis of statistical agriculture data 
with instant software; presentation of agricultural data by using Microsoft Excel, 
Microsoft Word and Microsoft PowerPoint 

 
 
 
 

 

- ปรับสาระสำคัญของรายวชิา 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลลพัธ์
การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ฉ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
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