
มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร ์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
คณะ    เทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดที่ 1 ข๎อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in Plant Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) 
 ชื่อยํอ (ไทย) :  วท.บ. (พืชศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Science (Plant Science) 
 ชื่อยํอ (อังกฤษ) :     B.S. (Plant Science) 
 
3. วิชาเอก 

   ไมํมี  
 
4. จ านวนหนํวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมํน๎อยกวํา 133 หนํวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 

 
 5.2 ภาษาที่ใช๎  
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 ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข๎าศึกษา  

 ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ 2550  

5.4 ความรํวมมือกับสถาบันอื่น  
 ไมํมี 

5.5 การให๎ปริญญาแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา 
  ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 ปรับปรุงจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2548 
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

คร้ังที่  3/2554  วันที่  15 มีนาคม 2554 
 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2554  วันที่  1 เมษายน 2554 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 

 

7. ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการเกษตรในหนํวยงานของภาครัฐหรือเอกชน 
8.2 นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรของหนํวยงานของภาครัฐหรือเอกชน 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร  
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหนํง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ –สกุล คุณวุฒิ สถานศึกษา 
ปีพ.ศ. 
ท่ีจบ 

9.1 อาจารย์ 
ดร. ธัญญา ทะพิงค์แก 

Ph.D. (Horticultural Science and 
Plant Biotechnology) 
M.Sc. (Horticultural Science and 
Plant Biotechnology) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

The University of New 
England 
The University of New 
England 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2550 
 

2541 
 

2538 
9.2 อาจารย์ 

ทิตา สุนทรวิภาต 
วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2545 
2542 

9.3 อาจารย์ 
ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 

วท.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2553 
2548 
2543 

9.3 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
บัญชา อินทะกูล 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วิทยาลัยครูเชียงใหมํ 

2535 
2527 

9.4 อาจารย์ 
เบญจมาศ อินทรส 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 
2542 

 
10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมมีศักยภาพในการเป็นแหลํงผลิตอาหารเพื่อ

จ าหนํายในตลาดโลก สร๎างรายได๎เพื่อการพัฒนาประเทศด๎วยการสํงออกผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมี
ความต๎องการบุคลากรที่มีความร๎ูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการเกษตร  

11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน์ เปิดเสรีทางการค๎าและการเคลื่อนย๎ายการท างานอาชีพ ท าให๎เกิด
การแขํงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงต๎องปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน
ให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 



 

 

4 

11.1.3 สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นสังคมแหํงความร๎ู
(knowledge based society) ที่แขํงขันกันด๎วยความร๎ูความสามารถ การผลิตบุคลากรที่เป็น 
นักวิชาการที่มีความรู๎ความสามารถจึงมีความจ าเป็น 

11.1.4 สถาบันการศึกษาเป็นที่พึ่งพาของประเทศในการเป็นแหลํงความร๎ูและสร๎างสรรค์
นวัตกรรมที่น ามาใช๎ประโยชน์ได๎ จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร๎างสรรค์ความคิดวิเคราะห์ 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของโลก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ และความจ าเป็นในการใช๎พลังงานอยํางประหยัดคุ๎มคํา 

11.2.2 ความตื่นตัวในด๎านความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ  มีผลตํอการก าหนดและ
ก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร  หรือการรับรองมาตรฐานด๎านเกษตรอินทรีย์ และการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตร  

11.2.3 แนวโน๎มในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสินค๎าเกษตรที่มีความปลอดภัย ไมํมี
สารเคมีตกค๎าง  หรือผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการท าเกษตรแบบธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดสารพิษ เป็นต๎น โดยลดการใช๎สารเคมีทางการเกษตร ท าให๎เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น 
 

12. ผลกระทบจาก ข๎อ 11 ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศและ
มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให๎ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นที่ยอม 
รับในระดับสากล 

12.1.3 ให๎ความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยในการผลิตสินค๎าเกษตร และให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ  

12.1.4 ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 12.1.5 เนน๎การพัฒนาความร๎ูและฝึกทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวขอ๎งกับพืชศาสตร์ 

 12.2 ความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ให๎มีคุณภาพตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่น 
12.2.2 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
12.2.3 สนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการวิจัยที่น าไปใช๎ได๎จริง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุํมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุํมวิชาวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุํมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให๎ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต๎องมาเรียน  

ไมํมี 
  13.3 การบริหารจัดการ  

   อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องประสานงานกับอาจารย์ผู๎แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
ด๎านเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ  ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนร๎ูตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
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หมวดที่ 2  ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มุํงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพได๎
มาตรฐาน  มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร๎างผลผลิตได๎และขายเป็น เน๎นการพัฒนาการเกษตร
ที่ยั่งยืน สามารถถํายทอด เผยแพร ํแลกเปลี่ยนความร๎ูทางวิชาการที่เหมาะสมสูํท๎องถิ่น 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตให๎มีความร๎ู ความสามารถ  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1.2.1  เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 1.2.2  มีความรู๎  ความสามารถในสาขาวิชาพืชศาสตร์  และน าไปประยุกต์ใช๎ในการท างาน
ที่ได๎รับมอบหมาย  และแก๎ไขปัญหาเป็นอยํางดี รวมทั้งศึกษาตํอในระดับสูง 
 1.2.3  มีเป้าหมาย  หลักการในการด าเนินชีวิต  มีพลังความมุํงมั่นในการพัฒนาตนเองให๎มี 
สํวนรวม  ชุมชนและท๎องถิ่น 
 1.2.4  มีความใฝ่ร๎ูใฝ่เรียนอยํางตํอเนื่อง  มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู๎และการด าเนินชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข 
 1.2.5 มีทักษะด๎านวิชาชีพและทักษะในการวิจัย โดยน าผลการวิจัยมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6 มีทักษะชีวิต คิดอยํางมีเหตุผล ใช๎ปัญญาในการแก๎ปัญหา การเผชิญสถานการณ์และ
ร๎ูเทําทันการเปลี่ยนแปลง 
 1.2.7 มีความเข๎าใจและสามารถด าเนนิชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบํงชี้ 
1.ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให๎มุํงผลสัมฤทธิ์การ
เรียนร๎ูของนักศึกษา 
 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํเตรียม
ความพร๎อมด๎านการปรับตัว เข๎าสูํ
สังคมมหาวิทยาลัย และเทคนิคการ
เรียนร๎ู  
2. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนและการปรับตัว
ของนักศึกษาอยํางใกล๎ชิด 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในแตํละรายวิชาผํานการ
ทดสอบไมํน๎อยกวํา 80% 

2. สํงเสริมการใช๎ความรู๎เพื่อการ
แก๎ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
 
 

3. ปรับปรุงโปรแกรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษา เพิ่มเติมกิจกรรมแก๎ไขปัญหา
ด๎านเทคนิคเบื้องต๎น รํวมกับสถาน
ประกอบการ  
4. จัดสร๎างฟาร์มของคณะฯ เพื่อให๎
นักศึกษาได๎เรียนร๎ูและฝึกปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักการโดยการ
ควบคุมของคณาจารย์และฝ่าย
สนับสนุนของคณะฯ 
5. ให๎นักศึกษาได๎มีการเชื่อมโยง
ความรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอก
ห๎องเรียน 

3. เร่ิมโปรแกรมการฝึกงานที่มี
กิจกรรมแก๎ไขปัญหาตั้งแตํปีที่ 3 
ของการใช๎หลักสูตร 
4. ผู๎ประกอบการมีความพึงพอใจ
ตํอผลงานของนักศึกษาใน ระดับ 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5  
5. มีนักศึกษาที่เข๎ารํวมฝึกงานใน
ฟาร์มของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อย
กวํา 10 % ของจ านวนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ทั้งหมด 

3. เพิ่มทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 

6. ก าหนดให๎นักศึกษาเรียนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษให๎ครบทั้ง 12 หนํวยกิต 
7. สอดแทรกทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษในกลุํมวิชาชีพ เชํน 
การศึกษาค๎นคว๎า การจัดท ารายงาน 
การอํานบทความ เป็นต๎น 

6. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
7. รายงานของนักศึกษาที่ได๎
ค๎นคว๎า หรือศึกษาบทความ
ภาษาอังกฤษ อยํางน๎อย 2 ชิ้นงาน 
ในแตํละรายวิชาในกลุํมวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร๎างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติให๎มีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ โดย ข๎อก าหนดตําง ๆ ให๎เป็นไปตาม
ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร๎อน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหนํวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมํมี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 ภาคการศึกษาที่ 1  มิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 
 2.2  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา  

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

2.2.2 ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า  

2.3.1 นักศึกษาแรกเข๎ามีพื้นฐานความรู๎วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษไมํเพียงพอที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2.3.2 นักศึกษาไมํสามารถปรับตัวเข๎ากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาได๎ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหา / ข๎อจ ากัดของนักศึกษาในข๎อ 2.3 

2.4.1 มอบหมายหน๎าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให๎กับอาจารย์ทุกคน โดยท าหน๎าที่สอดสํองดูแล 
ตักเตือน ให๎ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเร่ืองการเรียนในกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ   

2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ โดยให๎แนะน าการวางเป้าหมายในชีวิต เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัย และการแบํงเวลาโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลนักศึกษา  

2.4.3 จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให๎นักศึกษาใหมํทุกคน 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแตํละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 50 50 50 50 50 
รวม 200 200 200 200 200 

คาดวําจะจบการศึกษา 50 50 50 50 50 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนํวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2553 2554 2555 2556 2557 

คําบ ารุงการศึกษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

คําลงทะเบียน      

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

รวมรายรับ 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

  
 2.6.2  งบประมาณรายจําย (หนํวย : บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบด าเนินการ  
1. คําใช๎จํายบุคลากร 1,680,000 1,780,800 1,887,648 2,000,907 2,120,961 
2. คําใช๎จํายด าเนินงาน (ไมํรวม 3) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจํายระดับมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รวม (ก) 2,130,000 2,230,800 2,337,648 2,450,907 2,570,961 
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หมวด เงิน ปีงบประมาณ 
  ข. งบลงทุน 

คําครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ข) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม (ก) + (ข) 2,430,000 2,530,800 2,637,648 2,750,907 2,870,961 

จ านวนนักศึกษา * 200 200 200 200 200 

คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษา 12,150 12,654 13,188 13,755 14,355 

  *  หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกําและหลักสูตรปรับปรุง  คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษา   
                        ตลอดหลักสูตร 51,747  บาท  
 
 2.7  ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามข๎อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  
วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ค) 
 2.8  การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข๎ามสถาบันอุดมศึกษา 
    ให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ  วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค)   และตารางเปรียบเทียบ
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 กับ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน 
 3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหนํวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมํน๎อยกวํา 133 หนํวยกิต  
 3.1.2  โครงสร๎างหลักสูตร  

โครงสร๎างหลักสูตร แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับที่ก าหนดไว๎ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               30    หนํวยกิต                                                                   
  1)   กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร                                             9    หนํวยกิต 
  2)   กลุํมวิชามนุษยศาสตร์                                                             6    หนํวยกิต 
  3)   กลุํมวิชาสังคมศาสตร์                                                              6    หนํวยกิต 
  4)   กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                  9    หนํวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมํน๎อยกวํา                                                         97    หนํวยกิต 
 1)  กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                          18   หนํวยกิต 
 2)  กลุํมวิชาชีพ   ไมํน๎อยกวํา                                                        79 หนํวยกิต 
       2.1)  บังคับ         53 หนํวยกิต 
       2.2)  เลือก   ไมํน๎อยกวํา                                                          19   หนํวยกิต 
  2.3)  ประสบการณ์ภาคสนาม                                                   7   หนํวยกิต 
            ให๎เลือกแผนใดแผนหนึ่ง  ดังนี้ 
         2.3.1)  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
        2.3.1.1)  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        1    หนํวยกิต 
        2.3.1.2 ) การ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 6   หนํวยกิต                                  
    2.3.2)   สหกิจศึกษา   
        2.3.2.1)  การเตรียมสหกิจศึกษา                           1    หนํวยกิต 
         2.3.2.2)  สหกิจศึกษา                                            6    หนํวยกิต    
ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมํน๎อยกวํา                                                     6         หนํวยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา  
 รหัสวิชา 
  หลักเกณฑ์การใช๎รหัสวิชาในหลักสูตร   
  รายวิชาในหลักสูตร  จะใช๎ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัวเว๎นชํองวํางแล๎วตามด๎วย
ตัวเลขอารบิก 4 ตัว น าหน๎าชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 - 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมูํวิชา 
  ตัวเลขล าดับที่ 1  บํงบอกถึงระดับความยากงํายหรือชั้นปี 
  ตัวเลขล าดับที่ 2  บํงบอกถึงลกัษณะเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดตํอไปนี้  
 1) ทฤษฎี/หลักการ   แทนด๎วยตัวเลข 1 
  2) ประยุกต์ แทนด๎วยตัวเลข 2 
  3) วิเคราะห์ แทนด๎วยตัวเลข 3 
  4) ปฏิบัต ิ แทนด๎วยตัวเลข 4 
  5)  อ่ืนๆ  แทนด๎วยตัวเลข 5 
  6) .................................  แทนด๎วยตัวเลข 6 
  7) .................................  แทนด๎วยตัวเลข 7 
  8) ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม               แทนด๎วยตัวเลข 8 
  9) โครงการศึกษาเอกเทศ  ปัญหาพิเศษ  
      ภาคนิพนธ์  หัวข๎อพิเศษ  
      การสัมมนาและการวิจัย แทนด๎วยตัวเลข 9 
   ตัวเลขล าดับที่ 3-4 บํงบอกถึงล าดับ 
   วิชาบังคับกํอน  หมายความวํา  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาที่มีบังคับกํอน
จะต๎องผํานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว๎กํอน 
 

รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนํวยกิต 

1) กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร      9 หนํวยกิต   บังคับ   9  หนํวยกิต  
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
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2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์       6 หนํวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมํซ้ ากลุํม 
กลุํม 1 

GHUM 1101 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนร๎ู 3(3-0-6) 
GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3(3-0-6) 

กลุํม 2 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 
GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

3) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์      6 หนํวยกิต  เลือกเรียน 2 วิชาไมํซ้ ากลุํม 

กลุํม 1 
GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 1102 ท๎องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

กลุํม 2 
GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)           
GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6)              

กลุํม 3 
GSOC 2301 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน   3(3-0-6)              
GSOC 2302 การทํองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)                          
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กลุํม 4 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชีสํวนบุคคล   3(3-0-6)              
GSOC 2402 หลักการจัดการองค์การสมัยใหมํ   3(3-0-6)                      
GSOC 2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ   3(3-0-6)              
GSOC 2404 ความรู๎เบื้องต๎นในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6)                         

4) กลุํมวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      9 หนํวยกิต 
บังคับ 6 หนํวยกิต 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)                         

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   3(3-0-6)                         

เลือก 3 หนํวยกิต 

GSCI 2101   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)                         

GSCI 2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)                         

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)                         

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)                           

GSCI 2105 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย   3(3-0-6)                           

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมํน๎อยกวํา 97 หนํวยกิต 
1) กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18  หนํวยกิต 

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

ENG 1601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 

MATH 1201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

PHYS 1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
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2) กลุํมวิชาชีพ  ไมํน๎อยกวํา      79 หนํวยกิต 
2.1)  บังคับ   53 หนํวยกิต 

AG 1101 หลักพืชศาสตร์               3(2-2-5) 
AG 2101 พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
AG 3102 เกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 
AG 3501 หลักการขยายพันธุ์พืช                                      3(2-2-5) 
AG 3901 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
AG 4103 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) 
AG 4901 ปัญหาพิเศษ                                     3(250) 
AG 4903 สัมมนาการเกษตร                                           3(3-0-6) 
CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
ENT 3201 การอารักขาพืช 3(2-2-5) 
FM 3101 เกษตรกลวิธาน                                               3(2-2-5) 
HORT 3102 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2-5) 
HORT 3202 สรีรวิทยาของพืช                                                3(2-2-5) 
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา                                                    3(2-2-5) 
STAT 2401 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 

 2.2)  เลือก  ไมํน๎อยกวํา   19 หนํวยกิต 
AEXT 3101 หลักการสํงเสริมการเกษตร 2(2-0-4) 
AG 2103 หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(2-2-5) 
AG 2104 หลักนิเวศวิทยาในระบบการปลูกพืช                     3(2-2-5) 
AG 2105 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         3(2-2-5) 
AG 4104 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5) 
AG 4401 พืชอุตสาหกรรม                                               3(2-2-5) 
AGRO 2501 พืชไรํเศรษฐกิจ                                              3(2-2-5) 
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ENT 3202 จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
HORT 2201 การผลิตผัก 3(2-2-5) 
HORT 3201 การผลิตเห็ด                                        3(2-2-5) 
HORT 3401 หลักการไม๎ผล                                                3(2-2-5) 
HORT 3502 การจัดการภูมิทัศน์และพรรณไม๎ 3(2-2-5) 
HORT 3503 การจัดการสถานเพาะช า 3(2-2-5) 
HORT 4101 พืชสมุนไพร  2(1-2-3) 
HORT 4301 ไม๎ดอกไม๎ประดับ                                            2(1-2-3) 
HORT 4305 การผลิตพรรณไม๎น้ า                                        3(2-2-5) 
HORT 4501 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 3(2-2-5) 
SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย                                 3(2-2-5) 

2.3)   ประสบการณ์ภาคสนาม           7   หนํวยกิต 
                                   ให๎เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังตํอไปนี ้

         2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
AG 3811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1(0-3-2) 

AG 4811 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 6(560) 
                         2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2)       
COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

           ให๎เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ โดยไมํซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว 
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   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนํงและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. ท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
1 อาจารย์ ดร. ธัญญา  

ทะพิงค์แก 
Ph.D (Horticultural Science and 
Plant biotechnology) 
M.Sc. (Horticultural Science and 
Plant Biotechnology)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

University of New England  
 
University of New England 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2550 
 

2542 
 

2538 

24 24 24 24 

2 อาจารย์ ทิตา  
สุนทรวิภาต  

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

2545 
2542 

24 24 24 24 

3 อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์   
โทณลักษณ์ 

วท.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2553 
2548 
2543 

24 24 24 24 

4 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
บัญชา อินทะกูล 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วิทยาลัยครูเชียงใหมํ 

2535 
2527 

24 24 24 24 

5 อาจารย์ เบญจมาศ 
อินทรส 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 
2543 

24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา พ.ศ. ท่ีจบ 
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 
1 อาจารย์ ดร. ธัญญา  

ทะพิงค์แก 
Ph.D (Horticultural Science and 
Plant biotechnology) 
M.Sc. (Horticultural Science and 
Plant Biotechnology)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

University of New England  
 
University of New England 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2550 
 

2542 
 

2538 

24 24 24 24 

2 อาจารย์ ทิตา  
สุนทรวิภาต  

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

2545 
2542 

24 24 24 24 

3 อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์   
โทณลักษณ์ 

วท.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2553 
2548 
2543 

24 24 24 24 

4 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ บัญชา 
อินทะกูล 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วิทยาลัยครูเชียงใหมํ 

2535 
2527 

24 24 24 24 

5 อาจารย์ เบญจมาศ 
อินทรส 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 
2543 

24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา พ.ศ. ท่ีจบ ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

6 อาจารย์ ดร. รัชนีพร  
สุทธิภาศิลป ์

วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เกษตร) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 
2544 
2534 

24 24 24 24 

7 อาจารย์ ธนมนต์  
ธนรัตนพิมลกุล 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วิทยาลัยครูล าปาง 

2539 
2527 

24 24 24 24 

8 อาจารย์ วชิรนนท์  
แก๎วตาปี 

วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (การประมง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2543 
2541 

24 24 24 24 

9 อาจารย์ อภิชญา ทองทับ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2542 

24 24 24 24 

10 อาจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2548 
2544 

24 24 24 24 

11 อาจารย์ รัชนี พุทธา วท.ม. (พืชไรํ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 
2545 

24 24 24 24 
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3.2. 3 อาจารย์พิเศษ 

มีการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาในแตํละภาคเรียน 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  

 จากความต๎องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพกํอนเข๎าสูํการท างานจริง   ดังนั้น
หลักสูตรได๎ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา   ซึ่งจะจัดอยูํในกลุํมประสบการณ์ภาคสนาม แตํในทาง
ปฏิบัติแล๎วมีความต๎องการให๎นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้  เว๎นแตํกรณีที่นักศึกษามีปัญหา
ไมํสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาจึงอนุญาตให๎เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนร๎ูของประสบการณ์ภาคสนาม   

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข๎าใจในหลักการ 
ความจ าเป็นในการเรียนร๎ูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
   2)  บูรณาการความรู๎ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก๎ปัญหาทางพืชศาสตร์โดยใช๎หลักทฤษฎีและ
ปฏิบัตเิป็นเคร่ืองมือได๎อยํางเหมาะสม 

    3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ดี 
   4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา  เข๎าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข๎ากับสถานประกอบการ
ได๎ 
 5)  มีความกล๎าในการแสดงออก และน าความคิดสร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์ในงานได๎ 
 4.2  ชํวงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
             1  ภาคการศึกษา  จ านวน  15  สัปดาห์ 
5.  ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข๎อก าหนดในการท าโครงงาน ต๎องเป็นหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชศาสตร์ และมี
รายงานที่ต๎องน าสํงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อยํางเครํงครัด หรือเป็นโครงงาน
ที่มุํงเน๎นการสร๎างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด๎านพืชศาสตร์ 
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5.1  ค าอธิบายโดยยํอ  
 โครงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่

น ามาใช๎ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได๎รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถ
ท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนร๎ู  
  5.2.1. มีการเรียนรู๎กระบวนการวิจัย 
  5.2.2. สามารถแก๎ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 
  5.2.3. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล  
  5.2.4. สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
  5.2.5. สามารถปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
  5.2.6. มีความสามารถในการสื่อสารด๎วยภาษาเขียนและภาษาพูด  
 5.3  ชํวงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
 5.4  จ านวนหนํวยกิต 

 3 หนํวยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  

 มีการก าหนดชั่วโมงการให๎ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให๎ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยํางโครงงานให๎ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
5.6.1. ประเมินคุณภาพข๎อเสนองานวิจัย โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.2. ประเมินความก๎าวหน๎าในระหวํางการท างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกต

และจากการรายงานด๎วยวาจาและเอกสาร 
5.6.3. ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่

เกิดขึ้นในแตํละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6.4. มีการสอบและน าเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยการสอบให๎มีคณะกรรมการ

สอบไมํต่ ากวํา 3 คน  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู๎ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความตระหนักและเจตคติที่ดี 
ตํอจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข๎องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาตํอไปนี้ เชํน หลักการสํงเสริม
การเกษตร สถิตแิละการวิจัยทางเกษตร เกษตรอินทรีย์ 
และประสบการณ์ภาคสนาม เป็นต๎น 

2. มีจิตส านึกสาธารณะ 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผนวกเข๎ากับแตํละรายวิชา 
เชํน โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการคํายอาสา
พัฒนา และการรักษาสิ่งแวดล๎อมด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน 
การลดการใช๎สารเคมีในแปลงปลูกพืช การปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นต๎น 

3. มีทักษะการเป็นผู๎น าและท างาน
เป็นทีม 

1. การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
2. ให๎นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน๎ากิจกรรมเพื่อฝึก
ให๎นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. ฝึกการเป็นผู๎น าโดยให๎นักศึกษารํวมโครงการตํางๆ 
เชํน กิจกรรมคํายอาสาพัฒนา 

4. มีวินัยและความรับผิดชอบตํอ
ตนเองและสังคม 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา 
2. การมอบหมายงานให๎นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ตํางๆ 

5. มีทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง เชํน 
การค๎นคว๎าข๎อมูลสารสนเทศ  การท าปัญหาพิเศษ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนร๎ูในแตํละด๎าน 
2.1  ผลการเรียนร๎ูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
   1)  ตระหนักในคุณคําของคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต             

มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  ความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
   2)  ตระหนักและเห็นคุณคําของการเรียนร๎ู  เกิดความต๎องการ                

ความสนใจและมีความกระตือรือร๎นในการเรียนร๎ู 
   3)  มีความตั้งใจ  เพียรพยายามท างานอยํางตํอเน่ือง  อดทนขยันหมั่นเพียร  

ควบคูํกับการใช๎สติปัญญาในการแก๎ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ 
   4)  เป็นคนดี  สุภาพอํอนน๎อมถํอมตน  กตัญญูรู๎คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู๎จัก

กาลเทศะและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   5)  มีความเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและ

สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งได๎ 
   6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้ง

การแสดงออกทางการแตํงกายที่เหมาะสม 
 
 2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎พัฒนาการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ก าหนดให๎เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  เคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  เชํนการเข๎าชั้นเรียนตรงเวลา  แตํงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การยกยํองผู๎ที่ท าดีให๎สาธารณชนได๎รับร๎ูหรือให๎รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

  2)  ก าหนดให๎ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียน การสอนให๎
ผู๎เรียนเกิดความตระหนักในคุณคําของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี 

  3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความ
เข๎าใจอยํางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต๎องการจะปลูกฝัง 

  4)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน๎นย้ าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ  
เข๎าถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต๎องการปลูกฝังบํมเพาะให๎ปรากฏในตัวผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม 
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 2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
  1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผู๎เรียน เชํน การเข๎าชั้นตรงเวลา  สํงงานตรง
เวลาและครบถ๎วน  การรํวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยํางผู๎มีความรับผิดชอบ เป็นต๎น 
  2)  ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยํอย  สอบกลางภาคการศึกษา  

และการสอบปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอยํางสุจริต 
  3)  ประเมินจากการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึง                   
ความมีวินัย  ความพร๎อมเพรียง  ความเป็นน าและผู๎ตามที่ดี  ความเอ้ืออาทรเพื่อน ความรักสามัคคี
และความเป็นผู๎มีความกตัญญู  สุภาพอํอนน๎อม 
 
 2.1.2  ความรู๎ 
  2.1.2.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านความรู๎ 
   1)  มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ  ข๎อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเร่ือง
ที่ศึกษากับชีวิตประจ าวัน 
   2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู๎ความเข๎าใจในศาสตร์ตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน 
   3)  มีความรู๎ความเข๎าใจในความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์  สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 
   4)  มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   5)  มีความรู๎ความเข๎าใจในความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน 
 
  2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎พัฒนาการเรียนร๎ูด๎านความร๎ู 
    1)  จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู๎และประสบการณ์เดิมของผู๎เรียนเข๎ากับความรู๎และประสบการณ์ใหมํใน
รายวิชาที่สอนได๎อยํางกลมกลืน 
    2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความ
เข๎าใจได๎อยํางแท๎จริง 
    3)  จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสกับวิทยากรที่มีความร๎ู
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต๎องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควร              
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อาจกระท าด๎วยการเชิญวิทยากรมาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียน  หรือด๎วยการน าผู๎เรียนไปศึกษา          
ดูงาน  ณ  แหลํงเรียนร๎ูที่วิทยากรประจ าอยูํ 
 
  2.1.2.3   กลยุทธ์การประเมินด๎านทักษะการเรียนร๎ูด๎านความรู๎ 
    1)  ประเมินด๎วยการสอบยํอย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา 
    2)  ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน 
    3)  ประเมินจากชิ้นงานที่ผู๎เรียนสร๎างสรรค์แล๎วน าเสนอผู๎สอนทั้งเป็นกลุํม
และรายบุคคล 
 
 2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1   ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะทางปัญญา 
    1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ   
    2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
    3)  มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินคํา 
    4)  สามารถท าความเข๎าใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวิธีการแก๎ไขปัญหา
โดยประยุกต์ความร๎ูเพื่อแก๎ปัญหาได๎ 
    5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได๎ 
    6)  พัฒนาการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย 
    7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไว๎ได๎ 
 
 2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎พัฒนาทักษะทางปัญญา 
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการคิดเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
คิดวิเคราะห์  ใครํครวญด๎วยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เชํน อภิปรายกลุํม  ฝึกแก๎ปัญหา เป็นกลุํม  
จัดสถานการณ์จ าลองให๎ผู๎เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต๎น 
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  2)  จัดการเรียนร๎ูด๎วยประสบการณ์ตรง เชํน ฝึกปฏิบัติด๎วยการแสดงบทบาท
สมมุติ  ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู๎มีประสบการณ์แล๎ว  สรุปเป็น
สาระความรู๎  แนวคิด  ข๎อคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางลงตัว 
 
 2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินด๎วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู๎เรียนตั้งแตํ                      
ขั้นสังเกต  ต้ังค าถาม สืบค๎น คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินคํา ตามล าดับ 
  2)  ประเมินด๎วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินคํา
ในกรณีตัวอยําง  บทบาทสมมติ  บทความ  บทร๎อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่อํานตํอ หน๎าชั้นเรียน 
  3)  ประเมินด๎วยการสร๎างสถานการณ์จ าลอง แล๎วให๎ผู๎เรียนฝึกตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุมีผล  โดยผู๎สอนและผู๎เรียนรํวมกันประเมินผลงานนั้น 
 
 2.1.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต๎องการพัฒนา 

 2.1.4.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) พัฒนาทักษะการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน 
2) พัฒนาทักษะของความเป็นผู๎น าและผู๎ตามในการท างานกลุํม 

3) พัฒนาทักษะการเรียนด๎วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
ตรงตํอเวลา 

4) พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
5) พัฒนาทักษะการท าหน๎าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตํออาจารย์ 
6) มีความสามารถปรับตัวทั้งในการท างาน และการด ารงชีวิต 
7) มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล๎าแสดงออก มีความมั่นใจ และมีความ

สุภาพ 
 

 2.1.4.2   กลยุทธ์การสอนท่ีสร๎างทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ ความ 
รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคูํ หรือเป็น 
กลุํม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ทักษะความเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีมีทักษะการสร๎างมนุษยสัมพันธ์ 
ปรับตัว และยอมรับความแตกตํางของคนในสังคม 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์ชํวยกันเรียนร๎ู 
เชํน ท างานกลุํม การแสดงบทบาทสมมุติรํวมกัน และการเลํนกีฬาเป็นทีม เป็นต๎น 
 

2.1.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความ รับผิดชอบ 

1) สังเกตการณ์รํวมกิจกรรมกลุํมของผู๎เรียน 
2) สร๎างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ส าหรับให๎ผู๎เรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
 
 2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.5.1   ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) พัฒนาทักษะด๎านการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
2) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
3) พัฒนาทักษะด๎านการใช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ตํอการ

แก๎ไขปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
4) พัฒนาทักษะด๎านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การเขียนการอํานและตีความ 

โดยจัดท าเป็นรายงาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
5) ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช๎รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่เหมาะสม 
6) พัฒนาทักษะในการเผยแพรํผลงาน 

 
 2.1.5.2   กลยุทธ์การสอนท่ีสร๎างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให๎ผู๎เรียนได๎มี 
โอกาสใช๎สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ พร๎อมกับน าเสนอด๎วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เหมาะสม 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสสืบค๎นข๎อมูลด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได๎ข๎อมูลที่ทันสมัย  ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต๎องการ 
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2.1.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎สะท๎อนความรู๎ความคิด ความเข๎าใจผํานสื่อเทคโน-
โลยีสารสนเทศแบบตําง ๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในระหวํางรํวมกิจกรรม การ
เรียนร๎ูในชั้นเรียน หรือขณะรํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 
 
 2.2  ผลการเรียนร๎ูของหมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอยํางสม่ าเสมอ 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบข๎อบังคับขององค์กรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

 
            2.2.1.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎พัฒนาการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให๎มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน๎นการเข๎าชั้นเรียนให๎ตรงเวลาตลอดจนการแตํงกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต๎องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุํมนั้นต๎องฝึกให๎ร๎ูหน๎าที่ของการเป็นผู๎น ากลุํม
และการเป็นสมาชิกกลุํม มีความซื่อสัตย์โดยต๎องไมํกระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
การบ๎านของผู๎อ่ืน เป็นต๎น นอกจากนี้อาจารย์ผู๎สอนทุกคนต๎องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนสอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณในรายวิชาที่เกี่ยวข๎องโดยการ
ยกตัวอยํางประสบการณ์ประกอบการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชํน การยกยํองนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แกํสํวนรวมและเสียสละ  

นอกจากนั้นอาจารย์ที่สอนต๎องจัดให๎มีการวัดมาตรฐานในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นข๎อสอบ อาจใช๎การสังเกตพฤติกรรมระหวํางท า
กิจกรรมที่ก าหนด มีการก าหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให๎เป็นสํวนหนึ่งของคะแนน
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ความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมํผํานเกณฑ์ อาจต๎องท ากิจกรรม
เพื่อสังคมเพิ่มกํอนการศึกษา 
  2.2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านคุณธรรม จริยธรรม 

            1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียน การสํงงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการรํวมกิจกรรม   

             2) ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษาในการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตํางๆ 

              3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
  2.2.2  ความรู๎ 

 2.2.2.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านความรู๎ 
           1) มีความร๎ูในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาพืชศาสตร์อยําง

กว๎างขวางและเป็นระบบ ได๎แกํ  ความร๎ูความเข๎าใจด๎านระบบการท าฟาร์มเกษตร การผลิตผัก 
เกษตรอินทรีย์ ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด สถิติและการวิจัยทางเกษตร และการท าปัญหาพิเศษ 

          2) มีความร๎ูในสาขาวิชาอ่ืน ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ การบริหาร
จัดการ  เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น 

          3) มีความคุ๎นเคยกับความก๎าวหน๎าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการแก๎ไขปัญหาและการตํอยอดองค์ความรู๎ 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข๎อก าหนดทางด๎านเทคนิค รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   

 
 2.2.2.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎พัฒนาการเรียนร๎ูด๎านความรู๎ 

           1) การให๎ภาพรวมของความรู๎กํอนเข๎าสูํบทเรียน การสรุปย้ าความร๎ูใหมํหลัง
บทเรียนพร๎อมกับเชื่อมโยงความร๎ูใหมํกับความร๎ูเดิม การเชื่อมโยงความร๎ูจากวิชาหนึ่งไปสูํอีกวิชา
หนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช๎วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

            2) ใช๎การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเน้ือหาสาระ ได๎แกํ การบรรยาย 
การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เชํน การเรียนแบบ
ใช๎ปัญหาเป็นฐานการเรียน  การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  
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            3) การเรียนร๎ูจากสถานการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติงานในแปลงเกษตร 
การศึกษา   ดูงานที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร และเรียนร๎ูจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกในหัวข๎อที่นําสนใจและทันสมัย 

            4) ประเมินความร๎ูของบัณฑิตโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู๎ใช๎บัณฑิต    
    

 2.2.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านความร๎ู  
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด๎าน

ตําง ๆ คือ 
           1) การทดสอบยํอย 
             2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
             3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
             4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
  2.2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.2.3.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการค๎นหาข๎อเท็จจริง ท าความเข๎าใจและประเมินข๎อมูล

สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมํๆ จากแหลํงข๎อมูลที่หลากหลาย และใช๎ข๎อสรุปที่ได๎ในการ
แก๎ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ โดยไมํต๎องอาศัยค าแนะน า                                                                          

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อนและเสนอแนวทางการแก๎ไขได๎
อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความร๎ูทางทฤษฎีที่ เกี่ยวข๎อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น    

3) สามารถใช๎ทักษะและความร๎ูความเข๎าใจอันถํองแท๎ ในด๎านพืช และใน
บริบททางวิชาชีพและวิชาการและ การวิจัย รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง  

4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ได๎รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
 2.2.3.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎ในการพัฒนาการเรียนร๎ูด๎านทักษะทางปัญญา 

1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอยํางสร๎างสรรค์เมื่อเร่ิมเข๎าศึกษา เร่ิม
จากโจทย์ที่งําย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม   

2) การมอบหมายงาน การแก๎ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 
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3) การจัดให๎มีรายวิชาที่เสริมสร๎างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา  ให๎ได๎
ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู๎ใหมํจากความรู๎เดิมด๎าน 

4) การสอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให๎มีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นได๎มากขึ้น 

 2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินจากผลงานการแก๎ไขปัญหาที่ได๎รับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบข๎อเขียนด๎วยโจทย์ที่ต๎องใช๎ทักษะทางปัญญา   
3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษ 

 
  2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.2.4.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุํม 

2) สามารถปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกกลุํม 
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่ และความ

รับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนร๎ูและพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎ในการพัฒนาการเรียนร๎ูด๎านทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ใช๎การการสอนแบบกลุํมรํวมมือ ซึ่งต๎องแนะน ากฎ กติกา มารยาท 

บทบาทความรับผิดชอบของแตํละคนในการเรียนรู๎รํวมกัน 
2) มอบหมายการท างานแบบกลุํมยํอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุํม และ

ต าแหนํงหน๎าที่ในกลุํม 
3) ยกตัวอยํางผลกระทบของทักษะด๎านนี้ที่มีตํอตนเองและสังคม สอดแทรก

ในเน้ือหาวิชาเรียน 
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 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

           1) ให๎นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน สรุปผลการประเมิน
โดยใช๎เสียงสํวนใหญํ 

              2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน       
 
  2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1  ผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถระบุและน าเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง มาใช๎
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและเขียน ร๎ูจักเลือกและใช๎
รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเร่ืองและผู๎ฟังที่แตกตํางกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถระบุ เข๎าถึง และคัดเลือกแหลํงข๎อมูลความร๎ูที่เกี่ยวข๎องกับ
การเกษตร   จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

4) มีวิจารณญาณในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
และใช๎อยํางสม่ าเสมอ เพื่อการรวบรวมข๎อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข๎อมูลขํา วสารและ
แนวความคิด 

5) สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข๎อมูลตํางๆ อยํางเหมาะสม 
6) สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรม

ใหมํ และสถานการณ์โลก โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สามารถใช๎ทักษะทางภาษาเพื่อการใช๎งานได๎อยํางถูกต๎อง 
 

 2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช๎ในการพัฒนาการเรียนร๎ูด๎านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานที่ต๎องใช๎ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในทุกรายวิชา
ที่ต๎องฝึกทักษะ โดยผู๎สอนต๎องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก๎พร๎อมให๎
ค าแนะน า 

2) มอบหมายงานที่ต๎องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต๎องมี
การน าเสนอด๎วยวาจาทั้งแบบปากเปลําและใช๎สื่อประกอบการน าเสนอ 
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3) มอบหมายงานที่ต๎องมีการสืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การจัดรายวิชาสัมมนาให๎นักศึกษาสืบค๎นข๎อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน 

และน าเสนอด๎วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
           

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนร๎ูด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค๎นข๎อมูล
ด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตํละบุคคล 

2) ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษจากการแปลเอกสารทางวิชาการ 
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาเขียนจากรายงานแตํละบุคคลหรือรายงานกลุํม

ในสํวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ          
4) ประเมินทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน การน าเสนอสัมมนา การน าเสนอนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูจากหลักสูตรสูํรายวิชา   
(Curriculum Mapping)  
 3.1  มาตรฐานผลการเรียนร๎ูจากหลักสูตรสูํรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ตระหนักในคุณคําของคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต   มีความรับผิดชอบ  
มีความ     สามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
 2)  ตระหนักและเห็นคุณคําของการเรียนร๎ู  เกิดความต๎องการ  ความสนใจและมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ 
 3)  มีความตั้งใจ  เพียรพยายามท างานอยํางตํอเน่ือง  อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคูํกับ
การใช๎สติปัญญาในการแก๎ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ 
 4)  มีความเป็นคนดี  สุภาพอํอนน๎อมถํอมตน  กตัญญูรู๎คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู๎จัก
กาลเทศะและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5)  มีความเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถ
แก๎ไขข๎อขัดแย๎ง 
 6)  มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการ
แสดงออกทางการแตํงกายที่เหมาะสม 
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 3.1.2  ด๎านความรู๎ 
 1)  มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ  ข๎อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเร่ืองที่ศึกษากับ
ชีวิตประจ าวัน 
 2)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู๎ความเข๎าใจในศาสตร์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 3)  มีความรู๎ความเข๎าใจในความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 4)  มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 5)  มีความรู๎ความเข๎าใจในความส าคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 
  3.1.3   ทักษะทางปัญญา 
 1)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ   
 2)  พัฒนาความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 
 3)  มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินคํา 
 4)  สามารถท าความเข๎าใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวิธีการแก๎ไขปัญหาโดย
ประยุกต์ความรู๎เพื่อแก๎ปัญหาได๎ 
 5)  สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได๎ 
 6)  พัฒนาการเรียนร๎ูด๎วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 7)  พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว๎
ได๎ 
 
  3.1.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1)  พัฒนาทักษะการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนด๎วยกัน 
 2)  พัฒนาทักษะของความเป็นผู๎น าและผู๎ตามในการท างานกลุํม 
 3)  พัฒนาทักษะการเรียนด๎วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได๎รับมอบหมาย   
ตรงตํอเวลา 
 4)  พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  ในสังคม 
 5)  พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน๎าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตํออาจารย์ 
 6)   มีความสามารถปรับตัวทั้งในการท างาน และการด ารงชีวิต 
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 7)  มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล๎าแสดงออก มีความมั่นใจ และมีความสุภาพ 
 
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) พัฒนาทักษะด๎านการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
2) พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
3) ทักษะในการใช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ตํอการแก๎ไขปัญหาได๎ 

อยํางสร๎างสรรค์ 
4) พัฒนาทักษะด๎านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอํานและตีความ โดย

จัดท าเป็นรายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 
5) ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช๎รูปแบบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม 
6) พัฒนาทักษะในการเผยแพรํผลงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูจากหลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความร๎ู 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                

GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน            

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทาง
วิชาการ    

                               

GHUM 1101 จิตตปัญญาศกึษา                                

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต                                

 GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนร๎ู                                

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความร๎ู 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษย์และการ
พัฒนาตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตรี  

GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  

GHUM 2203 สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

 

GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต  

GSOC 1101 ไทยศึกษา  

GSOC1102 ท๎องถิ่นศึกษา  

GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความร๎ู 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม  

GSOC 2104 โลกยุคโลกาภิวัตน์  

GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  

GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย  

GSOC 2301 มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมที่
ยั่งยืน  

 

GSOC 2302 การทํองเที่ยวเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความร๎ู 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSOC 2401 การจัดการการเงินและการ
บัญชีสํวนบุคคล 
 

 

GSOC 2402 หลักการจัดการองค์การ
สมัยใหม ํ

  

GSOC 2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ  

GSOC 2404 ความรู๎เบื้องต๎นในการ
ประกอบธุรกิจ 

 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ  

GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต 

 

GSCI 2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความร๎ู 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

GSCI 2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน  

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

  

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

GSCI 2105 วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กาย  
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3.2   มาตรฐานผลการเรียนร๎ูจากหลักสูตรสูํรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอยํางสม่ าเสมอ 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
4) เคารพกฎระเบียบข๎อบังคับขององค์กรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 

 
 3.2.2 ความรู๎ 

1)  มีความร๎ูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน  
2) มีความรู๎ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
3) มีความคุ๎นเคยกับความก๎าวหน๎าทางวิชาการในสาขาวิชา  
4) ตระหนักใน กฎระเบียบ ข๎อก าหนดทางเทคนิค การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ

ตอบสนองตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 

 3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถค๎นหาข๎อเท็จจริง ท าความเข๎าใจ ประเมินข๎อมูล จากหลักฐานใหมํ แล๎ว

น าข๎อสรุปมาใช๎     
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ๎อน และเสนอแนวทางแก๎ไขที่สร๎างสรรค์ 
3) สามารถใช๎ทักษะและความเขา๎ใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ได๎รับการฝึกฝน 

 
 3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมาย   ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุํม 
2) สามารถปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกกลุํม 
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนร๎ูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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 3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและใช๎เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช๎รูปแบบ

การน าเสนอ       
3) สามารถระบุเข๎าถึงและคัดเลือกแหลํงข๎อมูล 
4) มีวิจารณญาณในการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช๎อยํางสม่ าเสมอในการ

รวบรวมข๎อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข๎อมูลและแนวความคิด 
5) สามารถใช๎คอมพิวเตอร์จัดการเก็บข๎อมูล 
6) สามารถใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตามความก๎าวหน๎า 
7) สามารถใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูจากหลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู ๎
3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

1)  กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน                         

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน                         

ENG 1601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                         

ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                         

MATH 1201 คณิตศาสตร์ 1                         
PHYS 1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

2)  กลุํมวิชาชีพ 
     2.1)  บังคับ 
AG 1101 หลักพืชศาสตร์                                         

AG 2101 พันธุศาสตร์ประยุกต์ทาง
การเกษตร 

                        

AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

                        

AG 3102 เกษตรอินทรีย์                                                                       

AG 3501 หลักการขยายพันธุ์พืช                         

AG 3901 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร                         

AG 4103 การปรับปรุงพันธุ์พืช                         

AG 4901 ปัญหาพิเศษ                                                                  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AG 4903 สัมมนาการเกษตร                                                                   

CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                         

CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                         

CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน                         
CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                         
ENT 3201 การอารักขาพืช                         
FM 3101 เกษตรกลวิธาน                                                                     

HORT 3102 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว                         

HORT 3202 สรีรวิทยาพืช                         

SOIL 1101 ปฐพีวิทยา                         

STAT 2401 หลักสถิติ                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

2.2)  เลือก 
AEXT 3101 หลักการสํงเสริมการเกษตร                         

AG 2103 หลักการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        

AG  2104 หลักนิเวศวิทยาในระบบการ
ปลูกพืช 

                        

AG  2105 การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

                        

HORT 3503 การจดัการสถานเพาะช า                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AGRO 2501 พืชไรํเศรษฐกิจ                                                                      

AG  4401 พืชอุตสาหกรรม                         

AG 4104 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์                         

ENT 3202 จุลินทรีย์ทางการเกษตร                         

ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ                         

HORT 2201 การผลิตผัก                         

HORT 3201 การผลิตเห็ด                         

HORT 3401 หลักการไม๎ผล                                                                        

HORT 3501 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช                         

HORT 3502 การจัดการภูมิทัศน์และพรรณ
ไม๎ 

                        

HORT 3503 การจัดการสถานเพาะช า                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
HORT 4101 พืชสมุนไพร                         

HORT 4301 ไม๎ดอกไม๎ประดับ                                                                    

HORT 4305 การผลิตพรรณไม๎น้ า                                                                

SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ปุ๋ย                                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู ๎

3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

2.3)  ประสบการณ์ภาคสนาม      

         2.3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
AG 3811 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
พืชศาสตร์     

                        

AG 4811 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืช
ศาสตร์    

                        

 2.3.2) สหกิจศึกษา  

COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา                         

COOP 4802 สหกิจศึกษา                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให๎ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ         

วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให๎ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ของนักศึกษา  เป็นสํวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะต๎องท าความเข๎าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
น าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์   ซึ่งผู๎ประเมินจากภายนอกจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา        
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน   มีการศึกษา
ประเมินข๎อสอบโดยคณะกรรมการประเมินข๎อสอบประจ าสาขาวิชา 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได๎ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูและรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนร๎ูของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต๎องท าความเข๎าใจตรงกันทั้งสถาบัน  ควร
เน๎นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอยํางตํอเนื่องและน าผลวิจัยที่ได๎
ย๎อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคณุภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังนี้ 

2.1.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตํละรํุนที่ส าเร็จการศึกษา ในด๎าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตํอความร๎ู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.1.2 การตรวจสอบจากผู๎ประกอบการ โดยการขอเข๎าสัมภาษณ์ หรือ การสํงแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการน้ันๆ  

2.1.3 การประเมินต าแหนํง และหรือความก๎าวหน๎าในสายงานของบัณฑิต 
2.1.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสํงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด๎านความรู๎ ความพร๎อม และสมบัติด๎านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา
และเข๎าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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2.1.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อมและความร๎ูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให๎เสนอข๎อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้นด๎วย 

2.1.6 ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ     
ตํอความพร๎อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนร๎ูและการ
พัฒนาองค์ความรู๎ของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1  ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550  
 3.2  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหมํ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูส าหรับอาจารย์ใหมํ  ให๎มีความร๎ูและเข๎าใจนโยบาย   
ของมหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 1.2  สํงเสริมอาจารย์ใหมํให๎มีการเพิ่มพูนความร๎ู  สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอน
และการวิจัยอยํางตํอเน่ืองโดยผํานการท าวิจัยที่เกี่ยวข๎องในสาขาวิชา   การสนับสนุนด๎านการศึกษา
ตํอ   ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ    หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความร๎ู  สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยํางตํอเนื่องโดยผํานการท าวิจัยที่เกี่ยวข๎องในสาขาวิชา การสนับสนุนด๎าน
การศึกษาตํอ   ฝึกอบรม   ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตํางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งใน
และตํางประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่น ๆ 

   2.2.1  การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความร๎ู
และคุณธรรม 

  2.2.2  มีการกระตุ๎นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
  2.2.3  สํงเสริมการท าวิจัยสร๎างองค์ความร๎ูใหมํเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.4  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  2.2.5  จัดให๎อาจารย์ทุกคนเข๎ารํวมกลุํมวิจัยตําง ๆ ของคณะ 
  2.2.6  จัดให๎อาจารย์เข๎ารํวมกิจกรรมบริการวิชาการตํางๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ท าหน๎าที่ก ากับดูแลและให๎
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให๎
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก๎าว
ทันหรือเป็นผู๎น าในการ
สร๎างองค์ความร๎ูใหมํๆ
ทางด๎านพืชศาสตร์ 

1. จัดให๎หลักสูตรสอดคล๎องกับมาตรฐาน
ของ สกอ. 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยโดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
 

1. หลักสูตรที่มี
มาตรฐาน ตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. 
และมีการปรับปรุงอยําง
สม่ าเสมอ 
 

2. สํงเสริมให๎นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู๎ มีแนวทาง
การเรียนที่สร๎างทั้ง
ความรู๎ความสามารถใน
วิชาการที่ทันสมัย 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให๎มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให๎
นักศึกษาได๎ศึกษาความรู๎ที่ทันสมัยด๎วย
ตนเอง 
4. จัดให๎มีผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดความใฝ่ร๎ู
เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางให๎
นักศึกษาได๎ศึกษา
ค๎นคว๎าความร๎ูใหมํได๎
ด๎วยตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

5. ก าหนดให๎อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไมํต่ า
กวําปริญญาโทหรือเทียบเทํา   
เป็นผู๎มีประสบการณ์หลายปี    มีจ านวน
อาจารย์ประจ าไมํน๎อยกวําเกณฑ์
มาตรฐาน 
6. สนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎สอนพัฒนา
ตนเองในด๎านวิชาการ  
7. สํงเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎ไป
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข๎อง ทั้งในและตํางประเทศ 

3.จัดท าบันทึกจ านวน
และรายชื่อคณาจารย์
ประจ า   ประวัติอาจารย์ 
และคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4. ผลการประเมินการ
เรียนการสอน อาจารย์
ผู๎สอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู๎
ของผู๎สนับสนุนการ
เรียนร๎ูโดยนักศึกษา 

4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยํางสม่ าเสมอ 
 

8. มีการประเมินการใช๎หลักสูตรจาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกอยํางน๎อยทุก 5 ปี 
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

5. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด๎วยอาจารย์
ภายในคณะ 
6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ทุกๆ 5 ปี  
7. ประเมินผลโดย
บัณฑิตผู๎ส าเร็จการศึกษา 
ทุก ๆ 2 ป ี
8. จ านวนบุคลากร
ผู๎สนับสนุนการเรียนร๎ู 
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนร๎ู 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 

 สาขาวิชาได๎รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากคณะ  ทั้งงบประมาณแผํนดิน และเงิน
รายได๎ เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนานักศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนการเรียน 
การสอนในชั้นเรียนและสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนักศึกษา 
 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูํเดิม 

สาขาวิชาใช๎ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ ต ารา และการสืบค๎นผํานฐานข๎อมูล
จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ   เชํน ห๎องสมุด               
ห๎องบริการคอมพิวเตอร์  

 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

คณะประสานงานกับศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ต าราที่เกี่ยวข๎อง เพื่อบริการให๎อาจารย์และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎า และใช๎ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชาจะมีสํวนรํวมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข๎อ ก็มีสํวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให๎ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดซื้อหนังสือด๎วย 
    ในสํวนของคณะมีห๎องสมุดเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต๎องจัดสื่อการสอนอ่ืน เพื่อใช๎ประกอบการสอนของอาจารย์  เชํน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองถํายทอดภาพ 3 มิติ  คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็นต๎น 
 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 ให๎มีการส ารวจความต๎องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

จากผู๎สอนและผู๎เรียน 
2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช๎เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลํงทรัพยากรที่ใช๎เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีผู๎สอน และ

ผู๎เรียนสามารถใช๎บริการได๎ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหมํ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหมํให๎เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
  
 3.2  การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาประชุมรํวมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน   การประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
โดยจะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ตลอดจนประชุม
ปรึกษาหารือ  หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให๎บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพื่อให๎ได๎บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 3.3 การแตํงตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแตํงตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของคณะ  โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา และประสบการณ์ท างานตรงจากหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง 
  บุคลากรสายสนับสนุนให๎มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการอบรมให๎ความร๎ูที่เกี่ยวข๎องกับภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 
5.  การสนับสนุนและการให๎ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1  การให๎ค าปรึกษาด๎านวิชาการและอื่น ๆ แกํนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได๎  โดยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคน
จะต๎องท าหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษา  และทุกคนต๎องก าหนดชั่วโมงให๎
ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าพบได๎ 
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 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจัดให๎มีระบบที่ เปิดโอกาสให๎นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองตําง ๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับวิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบขั้นตอนและกระบวนการในการ
พิจารณาค าอุทธรณ์เหลํานั้น 
 
6.  ความต๎องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานท า  ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
และ ความต๎องการของตลาดแรงงาน เป็นประจ าทุกปี พร๎อมทั้งน าผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพ
ของบัณฑิตให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
7.  ตัวบํงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง  2  ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ตํอไป  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการด าเนินงานตามข๎อ 1-5 
และอยํางน๎อยร๎อยละ 80  ของตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี 
 

ดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 
มีสํวนรํวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละ
ภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนร๎ู ที่ก าหนดในมคอ.3-
4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนร๎ู จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผํานมา 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยํางน๎อยปีละ
หนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/
บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอ
บัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษาสามารถท างานวิจัยทางด๎านพืช
ศาสตร์ในระดับดี ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80    X  
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ดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
14. บัณฑิตได๎ท างานในสายงานด๎านพืชศาสตร์

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50     X 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให๎ผู๎สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3           
ของแตํละรายวิชา  และให๎ผู๎ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน
ในครั้งตํอไป   จากนั้นให๎น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อด าเนินการตํอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกลําวสามารถกระท าได๎ ดังนี้  
 1.2.1  ประเมินโดยนักศึกษาในแตํละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู๎สอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข๎อมูลจาก 
 2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2  ผู๎ใช๎บัณฑิต 
 2.3  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 2.4  อาจารย์ผู๎สอน 
 2.5  กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ในสํวนของผู๎ใช๎บัณฑิตนอกจากการประเมินจากเอกสารแล๎วจะใช๎วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
เร่ืองความต๎องการการใช๎บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพิ่มเติมด๎วย 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       สาขาวิชาผํานการประเมินจากหนํวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข๎อมูลจะท าให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แตํละรายวิชาที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได๎ทันทีซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงยํอย ในการปรับปรุงยํอยนั้นควรท าได๎ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให๎หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

                Thai for Communication 
  ศึกษากระบวนการสื่อสาร   การใช๎ภาษาซึ่งประกอบด๎วย  การใช๎ค า   ประโยค   

ส านวนโวหารได๎อยํางเหมาะสม   ฝึกทักษะการฟัง   การพูด การอําน และการเขียน  ด๎วย             
การสรุปความ  การคิดวิ เคราะห์  วิจารณ์   เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร                
ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
GLAN 1102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
                        English  for Everyday Communication  

ศึกษาการสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อําน
และเขียน  ในสถานการณ์ตําง ๆ โดยใช๎บทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอร์ม  การอํานข๎อความ  
และอํานสื่ออิเลคทรอนิคส์  เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately 
and efficiently.  
 
GLAN 1103    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6) 

                  English for Academic Skills 
ศึกษาการใช๎พจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของค าศัพท์  การอํานเพื่อหา 

หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  การอํานเพื่อการคิดวิจารณ์  และเพื่อ
สรุปความโดยใช๎กลยุทธ์ในการอํานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมทั้งการสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝึกใช๎ทักษะทางวิชาการได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
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GHUM 1101   จิตตปัญญาศึกษา  3(3-0-6) 
                         Contemplative Studies 
  ศึกษาศักยภาพของมนุษย์ในการเข๎าถึงความจริง  ความดี  ความงาม  ซึ่งเป็น
ความสุขที่เกิดจากปัญญา  ความตระหนักร๎ูและความเข๎มแข็งทางจิตวิญญาณ ด๎วยการบํมเพาะ   
ความรัก  ความเมตตา  การมีจิตส านึกตํอสํวนรวม  ความมีเหตุผล  โดยใช๎กิจกรรมการเรียนร๎ู        
ด๎วยหัวใจที่ใครํครวญ  ศาสตร์แหํงนพลักษณ์ซึ่งกลําวถึงลักษณะของคนเก๎าแบบ  การคิดอยํางเป็น
ระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยํางลึกซึ้ง  พร๎อมกับประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน  
ตลอดจนการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืนและสังคม 
 
GHUM 1102   ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
                         The Philosophy of Life 
                  ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  โดยน าหลักความจริงของชีวิต            
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใช๎ให๎เข๎าใจตนเอง และเข๎าใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมอยํางสันติสุข  และแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยวิถีทางแหํงปัญญา 
ตลอดจนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎เกิดความสมดุลของชีวิตภายใต๎
กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
GHUM 1103   สารสนเทศเพื่อการเรียนร๎ู    3(3-0-6)      
                         Information Technology Literacy for Learning 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญของการเ รียนร๎ูสารสนเทศ  สารสนเทศ              
และสังคมสารสนเทศ  แหลํงเรียนรู๎และทรัพยากรสารสนเทศ  วิเคราะห์ความต๎องการ  กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค๎น  และประเมินคุณคําของสารสนเทศ  ตลอดจนการอ๎างอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมที่ถูกต๎องตามมาตรฐานสากล  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎สารสนเทศ 
เพื่อเลือกใช๎สารสนเทศได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
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GHUM 2101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
                         Personality Development 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผู๎น า  ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางด๎าน
รํางกาย  อารมณ์และจิตใจ   เน๎นการติดตํอสื่อสารกับบุคคลให๎ถูกต๎องตามกาลเทศะและบุคคล     
การตัดสินใจ  การจูงใจ    การเข๎าสังคมและการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน  โดยใช๎หลักธรรมทางศาสนา  
วิเคราะห์และประเมินตนเอง  รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อให๎สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน        
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
GHUM 2102   พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development Through the    
  Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปัจจัยแหํงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์     
เพื่อการท างานรํวมกัน  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยูํรํวมกัน           
อยํางมีความสุข 
 
GHUM 2201   สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Music 

  ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีที่มีตํอชีวิตประจ าวัน  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม  ทั้งทางตรงและทางอ๎อม   รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดยเน๎น  
การฟังและดูเพื่อให๎เกิดจินตนาการและซาบซึ้งในความงามของดนตรี  พร๎อมกับแสดงออก           
ในรูปแบบตํางๆ 

 
GHUM 2202   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    3(3-0-6) 

                Aesthetics of Visual Arts          
 ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ  ประเภทของงานศิลปะ  หลักการและ

องค์ประกอบเบื้องต๎นทางทัศนศิลป์  ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคําของความงามจากทัศนศิลป์  น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน              
ตามสภาพแวดล๎อม สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อให๎เจริญงอกงามไปสูํคุณคําและความหมายของ          
ความเป็นมนุษย์ 
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GHUM 2203   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Performing Arts 

   ศึกษาความหมายและความส าคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว  ความร๎ู
ทั่วไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองค์ประกอบของการแสดงประเภท               
ตําง ๆ ของไทยและนานาชาติ   หลักการเคลื่อนไหวและการสร๎างจินตนาการด๎านการแสดง            
โดยการเรียนผํานประสบการณ์จริง   เพื่อให๎เห็นคุณคําของศาสตร์ทางการแสดงซึ่งเป็นพื้นฐาน           
ที่น าไปใช๎พัฒนาและสร๎างสรรค์ชีวิตให๎มีคุณภาพ 

 
GHUM 2204   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life          
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร์ ความร๎ูความเข๎าใจ  

ความซาบซึ้งในสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  ทัศนศิลป์  และศิลปะการแสดง   โดยเรียนร๎ู                     
ผํานประสบการณ์จริง  เพื่อให๎เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจซึ่งน าไปสูํคุณคําและความหมายของ
ความเป็นมนุษย์ 

 
GSOC 1101   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
                        Thai Studies 
  ศึกษาสภาพทั่วไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ที่ตั้ง  อาณาเขต 
การแบํงภูมิภาค   ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดย
มุํงเน๎นให๎นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษา ค๎นคว๎า วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อให๎เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และเป็น
พื้นฐานในการประยุกต์ใช๎เพื่อการด ารงตนในสังคมอยํางสันติสุข  
 
GSOC 1102   ท๎องถิ่นศึกษา   3(3-0-6) 
                        Local  Studies in Thailand 
  ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของท๎องถิ่น  ด๎านสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ์  โดยมุํงเน๎นให๎ศึกษาความสัมพันธ์
และผลกระทบตํอวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของ           
การพัฒนาท๎องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ   อันน าไปสูํความรักและ            
ความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น  และน าไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงตนในสังคมได๎อยํางสันติสุข  
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GSOC 2101   ชุมชนกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
                        The Community and Development  
  ศึกษาลักษณะ องค์ประกอบและโครงสร๎างชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา   ทุนของชุมชนในมิติตําง ๆ  โดยศึกษาเรียนร๎ูและท าความเข๎าใจชุมชนที่มี                
ความหลากหลาย ซับซ๎อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
เพื่อน าไปสูํการเรียนรู๎และการปรับตัวให๎มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
 
GSOC 2102   สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
                       Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใช๎กระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา    เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาสังคมภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   อันจะน าไปสูํการพึ่ งพาตนเอง     เพื่ อการด ารงชีวิตอยํ างสันติสุข                          
มีความรับผิดชอบตํอสังคม ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
GSOC 2103   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
                       Diversities of  Society  and Culture 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชาติ   ชาตินิยม   ท๎องถิ่นนิยม   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย    การน าเสนอภาพความเป็นตัวตนและการสร๎างความภาคภูมิใจในตนเอง  
โดยวิเคราะห์ผํานปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น   แก๎ไขปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  เข๎าใจและยอมรับ
กลุํมคนที่แตกตําง ทางด๎านเพศ ชาติพันธุ์ กลุํมคนด๎อยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใต๎สังคมสมัยใหมํ            
อันน าไปสูํความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104   โลกยุคโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
                        The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปัญหาเศรษฐกิจ   สั งคม   การเมือง   วัฒนธรรม  และ                       
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่มีผลกระทบตํอภูมิภาค
ตําง ๆ  ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  โดยการอภิปรายและวิเคราะห์
กรณีศึกษา  เพื่อให๎เกิดความร๎ู  เข๎าใจ  ตระหนักและปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก              
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 
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GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
                       Laws in Daily Life  
  ศึกษาที่มา  ความหมาย  ความส าคัญและสาระส าคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพํงและพาณิชย์ในสํวนของหลักนิติกรรม -สัญญา  
ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม  
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค๎ามนุษย์  โดยศึกษา  ค๎นคว๎า  วิเคราะห์  และอภิปรายกรณีตัวอยําง  เพื่อให๎เกิดความร๎ู                 
ความเข๎าใจกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน 
 
GSOC 1202    การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

                  Thai Politics and Government      
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสร๎างและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหมํ  ประกอบด๎วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อ านาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกตั้ง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสํวนท๎องถิ่น และแนวโน๎มของการเมืองการปกครองไทย  โดย
ศึกษา  ค๎นคว๎า  วิเคราะห์  และอภิปรายกรณีตัวอยําง  เพื่อให๎เกิดความร๎ู  ความเข๎าใจ  ตระหนักใน
ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2301   มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมท่ียั่งยืน   3(3-0-6) 

                  Humanity and Environmental  Sustainability   
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม  ความเข๎าใจถึงการใช๎

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแก๎ไข หลักการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม   ความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมในทุกระดับ โดยเน๎นการสร๎างความร๎ู  ความเข๎าใจ 
วิเคราะห์อภิปราย  ตลอดจนการประเมินสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล๎อมผํานกรณีศึกษา  เพื่อให๎
ตระหนักถึงคุณคําของการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ วิธีแก๎ไข หลักการอนุรักษ์  และ            
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  เพื่ออยูํรํวมกันในสังคมด๎วยความผาสุก 
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GSOC 2302   การทํองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                 Tourism for Quality of Life                

             ศึกษาความร๎ูเบื้องต๎นและวิวัฒนาการด๎านการทํองเที่ยว ความหมาย  ความส าคัญ  
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทํองเที่ยว   แหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญในท๎องถิ่นและแหลํงทํองเที่ยว
ส าคัญอ่ืน ๆ   การวางแผนทํองเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษ์ 
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  โดยศึกษาค๎นคว๎า  อภิปราย  กรณีศึกษา  เพื่อประยุกต์การทํองเที่ยว                 
สูํคุณภาพชีวิตที่ดี   
 
GSOC 2401   การจัดการการเงินและบัญชีสํวนบุคคล   3(3-0-6) 
                       Financial Management and Personal Accounting 
  ศึกษา  ความหมาย  ความส าคัญ  กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชี     
สํวนบุคคล  การจัดท างบประมาณ  แหลํงเงินฝาก  แหลํงเงินกู๎  และวิธีคิดดอกเบี้ย   การวางแผนใช๎
เงินเพื่อเป็นหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได๎  การจัดท างบประมาณ
รายได๎  หลักการจัดสรรเงินรายจํายในชีวิตประจ าวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการจัดท า
บัญชีรายรับ-รายจํายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการใช๎จํายเงินได๎อยํางเหมาะสม 
 
GSOC 2402   หลักการจัดการองค์การสมัยใหมํ   3(3-0-6) 

                  Principles of the Management in Modern Organizations    
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหมํ การจัดการองค์การ        
การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน๎าที่ในการจัดการ ประเด็นตําง ๆ  ที่นําสนใจเกี่ยวกับแนวโน๎ม
ด๎านการจัดการสมัยใหมํ  โดยการศึกษาค๎นคว๎าและกรณีศึกษา  อันน าไปสูํการปรับตัวให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีผลตํอการจัดการองค์การ 
 
 GSOC 2403   มนุษย์กับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
                        Humanity and the Economy  

        ศึกษา  ความหมาย  ความส าคัญ   รูปแบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์
กับเศรษฐกิจ   ความสัมพันธ์ของหนํวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวํางประเทศ   ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ  ประเด็นส าคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  ค๎นคว๎า  อภิปราย และใช๎กรณีศึกษา  เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 
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GSOC 2404  ความรู๎เบื้องต๎นในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
                 Fundamental Knowledge of Business Practices   

   ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตําง ๆ และองค์ประกอบที่ใช๎ใน           
การประกอบธุรกิจ  ด๎านการจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
ส านักงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตําง ๆ  โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่
เกี่ยวข๎องในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ  
 
GSCI 1101   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
                     Thinking and Decision Making 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร๎างสรรค์ การวิเคราะห์
ข๎อมูลขําวสาร  โดยการใช๎หลักตรรกะ  การใช๎เหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีตําง ๆ เน๎นการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ  เพื่อสามารถประยุกต์ใช๎ใน
การด าเนินชีวิตอยํางถูกต๎อง 
 
GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
                      Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทข๎อมูล 
แหลํงที่มาของสารสนเทศ  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต   ความเกี่ยวข๎องของสารสนเทศในการใช๎
ชีวิตประจ าวัน   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่ใช๎ในการจัดการฐานความร๎ูและการสร๎าง
สารสนเทศ  พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์   โดยเรียนร๎ูผํานการปฏิบัติการ             
ใช๎โปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยุกต์ การสืบค๎นข๎อมูล และการสื่อสารข๎อมูลบนระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์เพื่อด ารงชีวิตอยํางรู๎เทําทัน  
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GSCI 2101   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                      Science for Quality of Life  
  ศึ กษาความหมายและความส าคัญของวิ ทย าศาสต ร์ เพื่ อคุณภาพชี วิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต  อนามัยเจริญพันธุ์  
ผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ที่มีตํอมนุษย์ สภาพแวดล๎อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา  ค๎นคว๎า  วิเคราะห์  และใช๎กรณีศึกษา เพื่อน าความร๎ูทางวิทยาศาสตร์ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให๎ด ารงอยูํอยํางเป็นสุขและมีคุณภาพ 
 
GSCI 2102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
                     Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช๎สารเคมีและฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม  เทคโนโลยีท๎องถิ่น  การประยุกต์ใช๎และผลกระทบ                
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคม  และโลก   โดยการศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์ 
อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อด าเนินชีวิตในประจ าวันอยํางรู๎เทําทัน ถูกต๎อง และปลอดภัย  
 
GSCI 2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

              Food  for the Development of Living Standards  
  ศึกษาแหลํงอาหารที่จ าเป็นตํอคุณภาพชีวิต  อาหารส าหรับบุคคลในวัยตําง ๆ             

ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ๎าน  ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคําของอาหารกับสุขภาพ  
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยํางชาญฉลาด  อันประกอบด๎วย อาหารกับการชะลอความแกํ  อาหาร
บ าบัดโรค  อาหารขจัดสารพิษ และการอํานฉลากก ากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมํถูกหลักสุขอนามัย  โดยศึกษาค๎นคว๎า 
อภิปราย วิเคราะห์ และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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GSCI 2104  พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
             Plants for the Development of Living Standards 

  ศึกษาความส าคัญของพืชในฐานะผู๎ผลิตปฐมภูมิที่เป็นแหลํงอาหาร  เทคโนโลยี            
ที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกพืช  การใช๎ประโยชน์จากพืชเพื่อการด ารงชีวิต  รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมของที่อยูํอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตําง ๆ   และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ      
การพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยการศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพกาย
และจิตใจให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
GSCI 2105  วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย   3(3-0-6) 
                     Sport and Health Sciences  
  ศึกษาความส าคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย  การเลือกกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ  การจัดโปรแกรมฝึกการออกก าลังกายให๎เหมาะสม  การตรวจสอบสุขภาพ
ทางกาย  การทดสอบและการเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกาย  การป้องกันและดูแลอาการบาดเจ็บ
จากการออกก าลังกายและการเลํนกีฬา  โภชนาการกับการออกก าลังกาย  และผลการออกก าลังกาย 
โดยเน๎นการเรียนร๎ูผํานการปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย  กีฬา และนันทนาการ เพื่อให๎เกิด
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
AEXT  3101 หลักการสํงเสริมการเกษตร              2(2-0-4) 
 Principles of Agricultural Extension  

         ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของการสํงเสริมการเกษตร  ปรัชญา 
หลักการและวิธีการสํงเสริมการเกษตร  การวางแผนและการประเมินผลส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรค
ในการสํงเสริมการเกษตรและแนวทางแก๎ไข 

 
AG 1101 หลักพืชศาสตร์              3(2-2-5) 
 Principles of Plant Science  

ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร๎างและหน๎าที่ส าคัญ
ของสํวนตํางๆของพืช กระบวนการส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืช ตลอดจนวิธีการปลูก  การบ ารุงรักษา  การขยายพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์
พืช การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตเบื้องต๎น 

 
AG   2103 หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             3(2-2-5) 
 Principles of Agriculture Through the Sufficiency 

Economy Philosophy 
 

ความส าคัญและหลักการผลิตพืชในฟาร์มเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า และพืช ธาตุอาหารพืช ความต้องการแร่ธาตุอาหารพืช และ
หลักการจัดการแร่ธาตุอาหารพืช การชลประทาน และงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
AG 2101 พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร                 3(2-2-5) 
 Applied Genetics in Agriculture  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

BIO 1101  ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

       ประวัติและความส าคัญของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การแบํงเซลล์ กฎของ
เมนเดล และการถํายทอดลักษณะ การควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงยีน 
โครโมโซม และการกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
การประยุกต์ใช๎พันธุศาสตร์กับงานด๎านการเกษตร 
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AG  2104 หลักนิเวศวิทยาในระบบการปลูกพืช 3(2-2-5) 
 Principles of Ecology in Cropping System  

ความหมาย  หลักการส าคัญในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์และการเกื้อกูลกัน
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ สัตว์ มนุษย์ การจัดการระบบการปลูกพืช
ให้เหมาะสมในระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้มีศักยภาพการใช้แบบยั่งยืน 

 
AG  2105 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Conservation and Management of Natural Resources  

ประเภทและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติกับการให้ผลผลิตทางการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวปฏิบัติในการรักษา ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ  
 
AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
 Microbiology for Agriculture and Agro-Industry  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

BIO 1101  ชีววิทยาพื้นฐาน  
 

       ความส าคัญของจุลินทรีย์ตํอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของ                
จุลินทรีย์และการจัดจ าแนก สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์  เมแทบอลิซึม                 
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ พันธุกรรม การควบคุมจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ด๎าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การถนอมอาหารด๎วยจุลินทรีย์ และการก าจัดของเสียทาง
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝึกปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับทฤษฎี 
 
AG 3102 เกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Organic Agriculture  

         ความส าคัญ การผลิตพืชอินทรีย์ แนวคิดและทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยและ
วัสดุอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดิน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
มาตรฐานและข๎อก าหนดเกษตรอินทรีย์ ตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
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AG 3501 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5) 
 Principles of Plant Propagation  

         ความร๎ูเบื้องต๎นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชและปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับการ
ขยายพันธุ์พืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการ
ตํางๆ และการดูแลรักษา 
 
AG 3901 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Statistic and Agricultural Research  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

STAT 2401 หลักสถิติ  
 

         ความร๎ูเบื้องต๎นเกี่ยวกับสถิติและวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎
วิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร 
 
AG 4103 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5) 
 Plant  Improvement  

         หลักการและวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีผสมพันธุ์  คัดเลือกพันธุ์
และวิธีการอ่ืนๆ รวมทั้งเทคนิคที่ใช๎ปฏิบัติในการผสมพันธุ์พืช และการผลิตลูกผสม 
 

AG 4901 ปัญหาพิเศษ 3(250) 
 Special Problem   
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

AG 3901 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร  
         ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยปัญหาทางด๎านพืชศาสตร์ การวางแผนการทดลอง    

การวิเคราะห์ผลการทดลอง ตลอดจนการเขียนรายงานผลเป็นรูปเลํมสมบูรณ์ 
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AG 4903 สัมมนาการเกษตร 3(3-0-6) 
 Seminar in Agriculture  

         อภิปรายกลุํม การเสนอรายงานเกี่ยวกับหัวข๎อตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยพัฒนา
ทางเกษตร หรือวิทยาการใหมํๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับงานของประเทศไทย และตํางประเทศ               
การน าเสนอแผนงานวิจัยเพื่อปัญหาพิเศษ ระบุวัตถุประสงค์ของการทดลอง แผนด าเนินการ 
วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูล การสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  และประโยชน์ที่จะได๎รับจากการ
ทดลอง ทั้งนี้ภายใต๎การแนะน าและให๎ข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
AG  4401 พืชอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Crops  

ความส าคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป และการจัดจ าหนําย 
 
 

AG 4104 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  3(2-2-5) 
 Seed Technology  

ความหมายของเมล็ดพันธุ์ ก าเนิด รูปร่างสรีรวิทยาและการพัฒนาของเมล็ด 
ความส าคัญของเมล็ดพืชต่อการเกษตร องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธีการแก้
การพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด  สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 
 

 
AGRO 2501 พืชไรํเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Economic Field Crops  

          หลักการทั่วไปในการผลิตพืชไรํเศรษฐกิจเขตร๎อนและกึ่งเขตร๎อน การผลิต      
การดูแลรักษาและการจัดการข๎าว ข๎าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา ทานตะวัน มันส าปะหลัง มันฝร่ัง 
ฝ้าย และยาสูบ 
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BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Biology    

      สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เน้ือเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การ
ยํอยอาหารและการรักษาสมดุลในชีวิต การหายใจและการล าเลียงในรํางกาย ระบบประสาทและ
ฮอร์โมน ก าเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจ าแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว์ และ
นิเวศวิทยา 
 

CHEM  1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Chemistry   

ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการวัด โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ์ สมบัติของแก๏ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล๎อม 

ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการเคมี การใช๎อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับทฤษฎี 
 

CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry  
 วิชาบังคับกํอน CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน  3(2-3-6)  หรือ 

                        CHEM 1102  เคมี 1  3(2-3-6) 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย์ พันธะในสารประกอบ
อินทรีย์  ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์  สเตอริโอเคมี  สมบัติทาง
กายภาพ  การเตรียม  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอะโรมาติก และ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมูํฟังก์ชันชนิดตํางๆ  สารอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน 
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CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน  3(2-3-6)  หรือ 
CHEM 1102  เคมี 1  3(2-3-6) 

 

ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต๎นในทางเคมีอินทรีย์  การแยกและการท าให๎
บริสุทธิ์  การสกัด  การกลั่น  การกรอง  การตกผลึก  และโครมาโทรกราฟี  การวิเคราะห์
สารอินทรีย์เบื้องต๎น  การทดสอบหมูํฟังก์ชัน  และการเตรียมอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ 
 
CHEM  3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biochemistry  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

                           CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(3-0-6)  และ 
                           CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน1(0-3-2)  หรือ 
                           CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)   
ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต สมบัติ หน๎าที่ และบทบาทของเซลล์ 

และองค์ประกอบของเซลล์ กรด-เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด 
กรดนิวคลีอิก วิตามิน และ ฮอร์โมน การยํอย การดูดซึม   เมแทบอลิซึม ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน 

 
CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Biochemistry Laboratory  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องเรียนรายวิชา 

                          CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(3-0-6)  และ 
                          CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-2)  หรือ 
                          CHEM 2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)   
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบสมบัติและวิเคราะห์ปริมาณ

ของกรดแอมิโน โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และชีวพลังงานของเซลล์ 
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ENG 1601 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Science  

         พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการทาง ด๎าน
วิทยาศาสตร์  โดยการสืบค๎นข๎อมูล เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะด๎าน  วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และน าเสนอโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         Developing English communication skills in scientific contents by 
retrieving, analyzing, synthesizing specific academic information and presenting it through 
information technology media. 
 
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  

พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อําน และเขียน เพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะในการสมัครงาน การท างานในองค์กร เรียนรู๎มารยาท และวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษาให๎สามารถใช๎ภาษาอังกฤษ ในการสืบค๎น และแสวงหาความรู๎จากสารสนเทศเพื่อ
การสมัครงาน และการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 

          Skills development in listening, speaking, reading and writing English, 
specifically in job applications and working in the workplace. Learning the manners and 
culture of people from different countries. Acquiring abilities to use English in applications 
and for working efficiently. 
 
ENT 3201 การอารักขาพืช 3(2-2-5) 
 Plant Protection  

         การจัดจ าแนก และ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การใช๎สารเคมีและชีววิธีในการ
ควบคุมป้องกันก าจัด วิธีการเพาะเลี้ยงตัวห้ า  ตัวเบียฬ  การท าสารสกัดสมุนไพร 
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ENT 3202 จุลินทรีย์ทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Microorganisms in Agriculture  

         ประวัติความเป็นมา ที่อยูํอาศัย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร  และการใช๎ประโยชน์
ของจุลินทรีย์ในการเกษตร ได๎แกํ การผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งการแก๎ไขปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล๎อมจากการผลิตทางการเกษตร 
 
ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Economic Crop Diseases  

         โรคพืชที่มีความส าคัญตํอคุณภาพและปริมาณของการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
อาการของโรค การแพรํระบาด และการควบคุมโรค 
 
FM 3101 เกษตรกลวิธาน 3(2-2-5) 

 Farm Mechanics  

         ประวัติและความส าคัญ  การพัฒนาเคร่ืองมืองานเกษตร  ความร๎ูเกี่ ยวกับงาน
ไม๎  งานปูน งานไฟฟ้า  เคร่ืองทุํนแรงทางการเกษตรและ การบ ารุงรักษา  ระบบการให๎น้ าแบบ
ตํางๆ และการประยุกต์ใช๎ระบบชลประทานในงานเกษตรด๎านอ่ืน ๆ 
 
 

HORT 2201 การผลิตผัก 3(2-2-5) 

  Vegetable Production  
          ประโยชน์และความส าคัญของพืช  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชผัก

ชนิดและลักษณะประจ าพันธุ์ การจัดจ าแนก การขยายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยและสิ่งแวดล๎อม
ที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิตผักในสภาพไรํนา ในโรงเรือน และใน
ระบบไร๎ดิน การบรรจุและการจัดจ าหนําย 
 

HORT 3102 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2-5) 
 Postharvest  Management  

         ความส าคัญ  ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยา
หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยว  โรคและแมลง และการป้องกันก าจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยว 
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HORT 3201 การผลิตเห็ด 3(2-2-5) 
 Mushroom Production   

ชีววิทยาและชนิดของเห็ดที่ส าคัญในประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมตํอการ
เจริญเติบโต เทคนิคและวิธีการเตรียมเชื้อเห็ด อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ และการผลิตเห็ดชนิดตําง  
 
HORT 3202 สรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
 Plant Physiology  

         ๆสรีรวิทยาของเซลล์พืช กระบวนการเจริญเติบโต กระบวนการเมแทบอลิซึม 
การสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ระหวํางน้ าและพืช ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 

การตอบสนองของพืชตํออิทธิพลของสิ่งแวดล๎อม 
 
HORT 3401 หลักการไม๎ผล 3(2-2-5) 
 Principles of Pomology  

ความส าคัญและการจ าแนกประเภทของไม๎ผล ถิ่นก าเนิดและการปรับปรุงพันธุ์ 
โครงสร๎างของดอกและผล สรีรวิทยา การขยายพันธุ์ การจัดทรงต๎นและการตัดแตํงกิ่ง การสร๎าง
และดูแลรักษาสวนผลไม๎    การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหํอและการขนสํง และ
รายละเอียดของไม๎ผลเมืองร๎อนที่ส าคัญ 

 
HORT 3502 การจัดการภูมิทัศน์และพรรณไม๎ 3(2-2-5) 
 Landscape and Plant Management  

         หลักการทั่วไป ความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของการจัดภูมิทัศน์ การ
จ าแนกประเภทของภูมิทัศน์ ลักษณะของธุรกิจการจัดภูมิทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญในการจัดภูมิ
ทัศน์ พรรณไม๎และการจัดภูมิทัศน์ในรํมและกลางแจ๎ง การจัดตกแตํงภูมิทัศน์ในรูปแบบตําง ๆ       
การจัดสวนน้ า การจัดสวนหิน การจ าลองธรรมชาติในสวนถาด สวนต๎ู 
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HORT 3503 การจัดการสถานเพาะช า 3(2-2-5) 
 Nursery Management  

         ประโยชน์  ความส าคัญ และการจัดจ าแนกสถานเพาะช า  การจัดเตรียม
โรงเรือนเพาะช าและสิ่งกํอสร๎าง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะช า  หลักการบริหารสถานเพาะช า 
การจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญในสถานเพาะช า และการควบคุมสภาพแวดล๎อม  ในเรือนเพาะช า 
การจัดพันธุ์ไม๎ ภายในและภายนอก    เรือนเพาะช า การจัดการผลิตและจ าหนํายพันธุ์ไม๎เป็นการค๎า 
 
 

HORT 4101 พืชสมุนไพร 2(1-2-3) 
 Medicinal Plants  

         ความหมาย ประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม วิธีการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว การน ามาใช๎ประโยชน์ การจัดจ าหนํายในรูปแบบตําง ๆ 

 
HORT 4301 ไม๎ดอกไม๎ประดับ 2(1-2-3) 
 Floriculture and Ornamental  Plants  

         ความส าคัญและประโยชน์ของไม๎ดอกไม๎ประดับ การจัดแบํงประเภทของไม๎
ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต อุปกรณ์ วิธีการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ และการป้องกัน
ก าจัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจ าหนําย 
 
HORT 4305 การผลิตพรรณไม๎น้ า 3(2-2-5) 
 Aquarium Plant Production  

         ความส าคัญและประโยชน์ของพรรณไม๎น้ า ประเภท ชนิด และลักษณะของ
พรรณไม๎น้ า ปัจจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์  การปลูก การดูแลรักษา            
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการจัดจ าหนําย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 

HORT 4501  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5) 
 Plant Tissue Culture  

วิธีการเบื้องต๎นของการเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่
มีผลตํอการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช   ห๎องปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เทคนิคการท าให๎ปลอดเชื้อ เทคนิคและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การน าพืชออกปลูกใน
สภาพธรรมชาติ 
 
 

MATH  1201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematics 1  

       เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนทต์  ระบบสมการเชิงเส๎น  ลิมิต ความตํอเนื่อง 
อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต  อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  อนุพันธ์ฟังก์ชันแฝง  การประยุกต์อนุพันธ์  
ปริพันธ์ไมํจ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขต การประยุกต์ปริพันธ์ 
 
 

PHYS   1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Physics    

        ระบบหนํวยเวกเตอร์ แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน งาน ก าลัง พลังงาน โมเมนต์ของแรง เคร่ืองกลอยํางงําย ความหนาแนํน ความยืดหยุํน    ความ
ดันของไหล และหลักของอาร์ดีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบร์นุยยี ความหนืด        การ
เคลื่อนที่แบบแกวํงกวัด และคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติเชิง
ความร๎อนของสสาร ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส แมํเหล็กและแมํเหล็กไฟฟ้า อะตอม          การ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกต์ใช๎ 
 

SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
 Soil Science  

         ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน 
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย การปฏิบัติการบ ารุงรักษาดินและน้ าส าหรับการปลูกพืช           
การพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดิน น้ า ชนิดของดินในประเทศไทย 
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SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย 3(2-2-5) 
 Soil Fertility  and Fertilizers 

วิชาบังคับกํอน: ต๎องเรียนรายวิชา 
                          SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 

 

         ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช บทบาทและหน๎าที่ของธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารตํอการเจริญเติบโตและให๎ผลผลิต คอลลอยด์ดินและความจุใน
การแลกเปลี่ยนไอออน องค์ประกอบ รูปและปริมาณของธาตุอาหารในดินและความเป็น
ประโยชน์ตํอพืช ความเป็นกรด-ดํางและการปรับปรุงดิน การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
หลักการจัดการธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย 
 
STAT 2401 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นตอนในการใช๎สถิตเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต๎นของความนําจะเป็น            ตัวแปรสุํม คํา
คาดหมายทางคณิตศาสตร์ โมเมนต์ การแจกแจงความนําจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และ
แบบปกติ การแจกแจงคําที่ได๎จากตัวอยําง หลักการประมาณคําพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับคําเฉลี่ย สัดสํวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุํมและสองกลุํม การ
หาสหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส๎นอยํางงําย 
 
AG 3811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in Plant Science  

         จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพพืชศาสตร์    ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มี ความร๎ู 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณ์หรือรูปแบบตํางๆ 
ซึ่ง เกี่ยวข๎องกับพืชศาสตร์ 
 
 
 
 
 



88 

 

 

AG 4811 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 6(560) 
 Field Experience in Plant Science  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องสอบผํานรายวิชา 

AG 3811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ 
         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพืชศาสตร์ ในสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องกับพืชศาสตร์   จนท าให๎เกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงาน
และรายงานเป็นรูปเลํม 
 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
 Cooperative Education Preparation   

การปฏิบัติการเตรียมความพร๎อมกํอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
โดยให๎มีองค์ความร๎ูในเร่ือง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความร๎ู
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแตํละสาขาวิชา เชํน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์  การท างานเป็นทีม โครงสร๎างการท างานในองค์กร งาน
ธุรการในส านักงาน ความร๎ูเบื้องต๎นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการจัดท าโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน 
และการน าเสนอผลงานโครงงาน   
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COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับกํอน : ต๎องสอบผํานรายวิชา  

COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานด๎านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู๎ใช๎

บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 560  ชั่วโมง โดยบูรณาการความร๎ูที่ได๎จากการศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การจัดท าโครงงาน การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการน าเสนอโครงงานตามค าแนะน าของ
พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให๎เกิดทักษะ องค์ความร๎ูในวิชาชีพและ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงานที่พร๎อมจะท างานได๎ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1. อาจารย์ ดร. ธัญญา ทะพิงค์แก 
1.1 ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

Ph.D. (Horticultural Science 
and Plant Biotechnology) 
M.Sc. (Horticultural Science 
and Plant Biotechnology) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

The University of 
New England 
The University of 
New England 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2550 
 

2541 
 

2538 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
1.3.1 ผลงานวิจัย 

ธัญญา ทะพิงค์แก. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน เร่ือง โรคพืชและการป้องกันก าจัด. 
โครงการวิจัยในชั้นเรียน สถาบันราชภัฏเชียงใหมํ, 2545. 

ธัญญา ทะพิงค์แก. การผลิตเชื้อเห็ดนางรมแบบงําย. ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
กองทุนวิจัยส าหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ปีงบประมาณ 2551, 
2552. 

ธัญญา ทะพิงค์แก. การศึกษาการใช๎ขวดพลาสติกมาบรรจุอาหารเหลวเพื่อผลิตเป็น 
ไบโอรีแอคเตอร์.ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ปีงบประมาณ 
2552, 2553. 

1.3.2 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
ธัญญา ทะพิงค์แก. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, 2550. 
ธัญญา ทะพิงค์แก. หลักการขยายพันธุ์พืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมํ, 2551. 
ธวัช ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก และ ธัญญา ทะพิงค์แก. “ท าอยํางไรล าไยและ

ลิ้นจี่จะออกดอกและให๎ผลได๎ทุกปี” เอกสารโครงการเครือขําย สวทช. ภาคเหนือ. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ, 2542. 

ธัญญา ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. “เร่ือง คุณและโทษของ
สารคลอเรท”, ไทยนิวส์. 10 มกราคม 2542 : 1. 
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ธวัช ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก และ ธัญญา ทะพิงค์แก. “การใช๎สารคลอเรทใน
การบังคับให๎ล าไยออกดอกติดผล”, ไทยนิวส์. 28 มกราคม 2542. : 10. 

ธัญญา ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก และ ธวัช ทะพิงค์แก. “คลอเร็ท สาร
มหัศจรรย์บังคับล าไยออกดอกนอกฤดู”, เกษตรใหมํ. 19 กมุภาพันธ์ 2542. : 49 - 51. 

ธัญญา ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก, และธวัช ทะพิงค์แก. “สารคลอเรตในการบังคับ 
ให๎ล าไยออกดอกและติดผล”, เคหการเกษตร. 23, 2 (2542) : 62 - 65. 

ธัญญา ทะพิงค์แก และคณะ. “พิษและปัญหาของสารคลอเรตตํอสภาพแวดล๎อม” 
เคหการเกษตร. 23, 4, (2542) : 93 - 96. 

ธวัช ทะพิงค์แก  เทเวศร์ ทะพิงค์แก และ ธัญญา ทะพิงค์แก. “สารโปแตสเซียมคลอ
เรท”, เชียงใหมํนิวส์. 22 กันยายน 2542. : 1. 

ธัญญา ทะพิงค์แก และ ธวชั ทะพิงค์แก. “การใช๎ไกลโคไซด์เพื่อสํงเสริมการออก
ดอกและการเจริญในล าไย” เคหการเกษตร. 25, 10 (2544) : 175 - 176. 

ธัญญา ทะพิงค์แก  อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และ ธวัช ทะพิงค์แก. “ตลาดประมูลสินค๎าใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 1)” เคหการเกษตร. 25, 11 (2544) : 181 – 186. 

ธัญญา ทะพิงค์แก   อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และ ธวัช ทะพิงค์แก. “ตลาดประมูลสินค๎า
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 2)” เคหการเกษตร. 25, 12 (2544) : 77 - 182. 

ธัญญา ทะพิงค์แก  อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และ ธวัช ทะพิงค์แก. “ตลาดประมูลสินค๎าใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 3)” เคหการเกษตร. 26, 13 (2545) : 201 - 206. 

ธัญญา ทะพิงค์แก และ ธวัช ทะพิงค์แก. “สารสกัดสมุนไพร ป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช” เกษตรใหมํ. 8, 2 (สิงหาคม 2545) : 61 - 65. 

ธัญญา ทะพิงค์แก และ ธวัช ทะพิงค์แก. “เทคโนโลยีใหมํเพื่อผลผลิตล าไยจาก
เทคโนโลยีการเกษตรราชภัฏเชียงใหมํ”, เชียงใหมํนิวส์. 20 กุมภาพันธ์, 2546. : 238. 

ธัญญา ทะพิงค์แก. การผลิตเชื้อเห็ดนางรมแบบงําย. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการเกษตร คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 25-26 
มกราคม พ.ศ. 2553 หน๎า 361-364, 2553. 

ธัญญา ทะพิงค์แก. ความก๎าวหน๎าในการเพาะเห็ดถั่งเชํา. แนวทางการผลิตเห็ด
สมุนไพรเป็นการค๎า. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหํงประเทศไทย, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์
การค๎าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี. 7 พฤษภาคม, 2553. 

Chaichompoo, W., Tapingkae, T. and Phichai, K. Natural products development 
for controlling anthracnose disease of strawberry. การประชุมวิชาการ “โครงการทุนวิจัย
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มหาบัณฑิต สกว”. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังท่ี 4 TRF-MAG Congress IV: โรงแรม
จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, หน๎า 412, 2553. 

Tapingkae, T. and Taji, A. Light quality and quantity: their effects on in vitro 
growth and development of two Australian plant species. Acta Horticulturae. 541: 281-288, 
2000. 

Tapingkae, T. and Tapingkae, T. Mushroom collection from Measa-valley for 
agricultural usage. In: Thai-Japanase Mini Symposium on Microfungi. Department of 
Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University: Mushroom Researcher and Grower 
Society of Thailand, 8-9 December, 2003. 

Tapingkae, T., Taji, A. and Kristiansen, P. Floral ontogeny of Swainsona formosa 
(Fabaceae: Faboideae: Galegeae). Australian Journal of Botany. 55: 643-652, 2007. 

Tapingkae, T., Kristiansen, P. and Taji, A. Flowering of Sturt's desert pea 
(Swainsona formosa) is affected by changes in glucose concentration in shoot apices. Acta 
Horticulturae. 813: 599-603, 2009. 

Tapingkae, T., Kristiansen, P. and Taji, A. Influence of carbohydrate source and 
concentration on the in vitro flowering of Sturt’s desert pea (Swainsona formosa). Acta 
Horticulturae 829: 225-230, 2009. 

Kawaguchi, M., Backhouse, D., Tapingkae, T. and Taji, A. Understanding the 
mechanisms of graft union formation in Solanaceae plants using in vitro techniques. Acta 
Horticulturae 829: 403-406, 2009. 

Tapingkae, T., Zulkarnain, Z., Kawaguchi, M., Ikeda, T. and Taji, A. Somatic 
(asexual) procedures (haploids, protoplasts, cell selection) and their applications. In  Plant 
biotechnology and agriculture: Prospects for the 21st century:  A. Altman and M. Hasegawa, 
eds. Elsevier. In press. 

Zulkarnain, Z., Tapingkae, T. and Taji, A. In vitro breeding strategies in the 
development of Australian Native. In  Science of horticulture, Vol. 3rd:  K. V. Peter, ed. NIPA, 
New Delhi. In press. 
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1.3.3 ประสบการณ์การท างาน 
1.3.3.1 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.3.3.2 หัวหน๎าสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 
1.3.3.3 หัวหน๎าส านักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3.3.4 ผู๎ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
1.3.3.5 กรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3.3.6 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
1.3.3.7 กรรมการประจ าหลักสูตรพืชศาสตร์ 
1.3.3.8 กรรมการประจ าหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

 

2. อาจารย์ ทิตา สุนทรวิภาต 
2.1 ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2545 
2542 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1 ผลงานวิจัย 

จักรพงษ์ ไชยวงศ์  ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล  ทิตา สุนทรวิภาต และ พนารัตน์ ธรรม
อุประ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง การใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป่าเต็งรัง ของชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ. (ผู๎รํวมโครงการ) 

จักรพงษ์ ไชยวงศ์  นักสิทธิ์ ปัญโญใหญํ  ทิตา สุนทรวิภาต  และ ธนมนต์ ธนรัต
นพิมนกุล. 2548. การศึกษาพืชท่ีกินได๎และสมุนไพร ในท๎องถิ่น ต าบลสะลวงและต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ (ผู๎รํวมโครงการ) 

การศึกษาการผลิตพืชผักปลอดภัยตามระบบการผลิตพืชที่ดี (GAP) ในพื้นที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ (หัวหน๎าโครงการ) 

ผลของไคโตซานตํอการป้องกันก าจัดโรคแมลงและอายุการปักแจกันของดอก
กุหลาบพันธุ์แกรนด์กาลําร์ (หัวหน๎าโครงการ) 
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2.3.2 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
ทิตา สุนทรวิภาต. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, 2548. 
ทิตา สุนทรวิภาต. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, 2549. 
ทิตา สุนทรวิภาต. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, 2550. 
ทิตา สุนทรวิภาต. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ, 2551. 
2.3.3 ประสบการณ์การท างาน 

2.3.3.1 กรรมการประจ าหลักสูตรพืชศาสตร์ 
 
3. อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ 

3.1 ต าแหนํงทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วท.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 

2553 
2548 
2543 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1  ผลงานวิจัย 

เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์  เบญจมาศ ศิลาย๎อย  ฉลองชัย แบบประเสริฐ  ยิ่งยง ไพสุขศาน 
ติวัฒนา. “การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดกล๎วย” เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 46. (29 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551) : 360 – 365. 

เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์  เบญจมาศ ศิลาย๎อย  จิตราพรรณ พิลึก  สุรียา ตันติวิวัฒน์. 
“การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดกล๎วย” เร่ืองเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ครั้งท่ี 46. (29 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551) : 366 – 372. 

Thonnalak T., B. Silayoi, Y. Paisooksantivatana and P. Pongtongkam. 2010. 
“Meiotic behavior in microsporocytes of some bananas in Thailand” Kasetsart J. (Nat Sci.). 44, 
4 (July-August 2010) : 536-543. 



96 

 

 

3.3.2 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และสุพจน์ บุณแรง. เอกสารประกอบการฝึกอบรม: การถํายทอด 

ความร๎ูการรวบรวมพันธุกรรมพืชผักพื้นบ๎านและสมุนไพรส าหรับเพาะปลูกด๎วยระบบเกษตรอินทรีย์. 
เชียงใหมํ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม.ํ 2553. 

3.3.3 ประสบการณ์การท างาน 
3.3.3.1 ผู๎ชํวยนักวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546-2553 

 
4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ บัญชา อินทะกูล 

4.1 ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วิทยาลัยครูเชียงใหมํ 

2535 
2527 

4.3 ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1 ผลงานวิจัย 

บัญชา อินทะกูล. การศึกษาการด าเนินงานของชุมชนเกษตรในอนาคตแหํงประเทศ
ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหมํ. 2535. (เอกสารอัดส าเนา) 

บัญชา อินทะกูล. การท าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน. 2540. (เอกสาร
อัดส าเนา) 

บัญชา อินทะกูล. โครงการพืชสมุนไพรและวัสดุเหลือใช๎ในไรํนากับการเกษตรแบบ 
ยั่งยืน. 2541. (เอกสารอัดส าเนา) 

บัญชา อินทะกูล. การส ารวจและประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม๎ในสังคม 
พืชป่าในวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก. 2541. (เอกสารอัดส าเนา) 

บัญชา อินทะกูล. การผลิตสาหรํายน้ าจืดที่เป็นประโยชน์. 2543. (เอกสารอัดส าเนา) 
บัญชา อินทะกูล. การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์และผลผลิตของข๎าวเหนียวด าในเขต

ภาค เหนือตอนบน. 2545. (เอกสารอัดส าเนา) 
4.3.2 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

บัญชา อินทะกูล. เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการสํงเสริมการเกษตร. 
เชียงใหมํ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ. 2549. 

บัญชา อินทะกูล. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนและการประเมินผลใน
การสํงเสริมการเกษตร. เชียงใหมํ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ. 2549. 



97 

 

 

4.3.3 ประสบการณ์การท างาน 
4.3.3.1 หัวหน๎าโปรแกรมวิชาสํงเสริมและสื่อสารการเกษตร, 2538-2546 
4.3.3.2 หัวหน๎าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, 2538-2546 
4.3.3.2 รองคณบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี, 2548-ปัจจุบัน 
4.3.3.2 ผู๎ชํวยอธิการบดี รับผิดชอบงานวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก, 2552-ปัจจุบัน  

 
5. อาจารย์ เบญจมาศ อินทรส 

5.1 ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

2546 
2543 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1 ผลงานวิจัย 

ไมํมี 
5.3.2 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 

เบญจมาศ อินทรส. ไม๎ดอกไม๎ประดับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหมํ, 2549. 

5.3.3 ประสบการณ์การท างาน 
5.3.3.1 รักษาการณ์หัวหน๎าภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
วําด๎วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------------- 
 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการรับรอง  
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อให๎การบริหารงานด๎านวิชาการด าเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) (๗)  และมาตรา ๕๗  แหํงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  ในคราวประชุมคร้ังที่ 
๓/๒๕๕๐  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ  ๑  ข๎อบังคับนี้เรียกวํา  “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  วําด๎วย  การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐” 
 ข๎อ  ๒ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต๎นไป 
 ข๎อ  ๓ ให๎ยกเลิกข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  วําด๎วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 ข๎อ  ๔ บรรดาข๎อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือประกาศอื่นใดในสํวนที่ก าหนดไว๎แล๎วหรือ   
ซึ่งขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน  
 ข๎อ  ๕ ในข๎อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวํา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวํา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
  “สภาวิชาการ”     หมายความวํา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
  “อธิการบดี”  หมายความวํา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
  “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวํา  คณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
  “คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวํา  คณะกรรมการประจ า      
คณะหรือวิทยาลัยแตํละแหํง  ตามกฎกระทรวงวําด๎วยการแบํงสํวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ  
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  “คณบดี”       หมายความวํา    คณบดีของคณะหรือวิทยาลั ยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํที่นักศึกษาสังกัด 
  “ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความวํา  ส านักสํงเสริมวิชาการ      
และงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 “หัวหน๎าภาควิชา”   หมายความวํา   หัวหน๎าภาควิชาของคณะหรือวิทยาลัย      
ที่นักศึกษาสังกัด  
 “หัวหน๎าสาขาวิชา”  หมายความวํา   หั วหน๎ า ส า ข า วิ ช า ขอ งคณะห รื อ         
วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความวํา   อา จ า ร ย์ ที่ ไ ด๎ รั บก า ร แตํ ง ตั้ ง โ ด ย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํเพื่อให๎ท าหน๎าที่ควบคุมแนะน า และให๎ค าปรึกษาด๎านการเรียนและ      
ด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
  “อาจารย์ผู๎สอน”       หมายความวํา   อาจารย์ที่คณะหรือวิทยาลัยมอบหมาย     
ให๎สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 “นักศึกษา”    หมายความวํา   นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายความวํา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหมํจัดให๎เรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํอาจ
จัดให๎เรียนนอกเวลาราชการด๎วยก็ได๎ 
      “นักศึกษาภาคพิเศษ”   หมายความวํา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํจัดให๎เรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํอาจจัดให๎เรียนในเวลาราชการด๎วยก็ได๎ 
 ข๎อ  ๖  ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้   ให๎มีอ านาจในการออกค าสั่ง              
และประกาศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ ตลอดจนเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช๎ข๎อบังคับนี้   
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หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข๎อ  ๗  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มุํงพัฒนาบุคคลให๎เป็นทรัพยากรที่มี
คุณคําในระดับสูง  ทั้งด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ด๎านวิทยาการและด๎านทักษะชีวิต                      
ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติมุํงพัฒนาบุคคลให๎สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี  เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู๎ในการใช๎แก๎ปัญหาและสร๎างสรรค์สังคมคุณภาพ  และสังคมแหํงภูมิปัญญา  ทั้งนี้
คงไว๎ซึ่งความเป็นไทยและความเป็นสากล อันสํงผลในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและดุลยภาพ
แหํงสังคมท๎องถิ่น  และสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตํละสาขาวิชา 
 ข๎อ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใช๎ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบํงออกเป็น               
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติให๎มีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา  ๑๕  สัปดาห์  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน  ให๎ก าหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจ านวนหนํวยกิต            
ในสัดสํวนเทียบเคียงกันได๎กับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปีการศึกษาให๎จัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อนให๎เป็นไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  ส าหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปีการศึกษาให๎จัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบด๎วย  ๒ ภาค
การศึกษาปกติและภาคฤดูร๎อน   
 การก าหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปิดวันปิดของแตํละภาคการศึกษาให๎จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต๎องมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตํละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  แล๎วแตํกรณี 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใช๎ระบบการศึกษาอ่ืนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ให๎แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนํวยกิตกับระบบทวิภาคที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรให๎ชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
ก าหนดวิธีการให๎การศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน     ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น  แตํต๎องสอดคล๎อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  ให๎น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให๎ความเห็นและเสนอตํอ  สภา
มหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบ  
 ข๎อ  ๙  การคิดหนํวยกิต 
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   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช๎เวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา  ๑๕  
ชั่วโมง  ตํอภาคการศึกษาปกติ  ให๎มีคําเทํากับ  ๑  หนํวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช๎เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไมํน๎อยกวํา  ๓๐  ชั่วโมง     
ตํอภาคการศึกษาปกติ  ให๎มีคําเทํากับ  ๑  หนํวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา  ๔๕  ชั่วโมง            
ตํอภาคการศึกษาปกติ  ให๎มีคําเทํากับ  ๑  หนํวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมาย  ที่ใช๎
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไมํน๎อยกวํา  ๔๕  ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ              
๑  หนํวยกิตระบบทวิภาค 
 ข๎อ  ๑๐ โครงสร๎างหลักสูตร ประกอบด๎วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสํวนจ านวนหนํวยกิตของแตํละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบร๎ู     
อยํางกว๎างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล เข๎าใจธรรมชาติ เข๎าใจตนเองและสังคม เป็นผู๎ใฝ่ร๎ู สามารถ
คิดอยํางมีเหตุผล สามารถใช๎ภาษาในการติดตํอสื่อสารความหมายได๎ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคําของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความร๎ูไปใช๎ในการด าเนินชีวิตในสังคมได๎เป็นอยํางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให๎จัดในลักษณะเป็นรายวิชา             
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุํมวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ และกลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
สัดสํวนที่เหมาะสม โดยให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตํอเน่ือง) อาจได๎รับการยกเว๎นรายวิชาที่ได๎ศึกษามาแล๎วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จ านวนหนํวยกิตของรายวิชาที่ได๎รับการยกเว๎นดังกลําว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตํอเน่ือง) ต๎องไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิต 
 ๑๐.๒  หมวดวิชาเฉพาะ เป็นหมวดวิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีความร๎ู ความสามารถ             
มีทักษะ ร ู๎เทคนิควิธีและเข๎าใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานได๎และมีเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบด๎วยกลุํมวิชาเฉพาะด๎าน กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุํมวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกลุํมวิชาเฉพาะด๎าน  สามารถจัดได๎ในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคูํ 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได๎ โดยให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมและสัดสํวนแตํละกลุํมวิชาดังนี้ 
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 ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมํน๎อยกวํา ๘๔ หนํวยกิต 
 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมํน๎อยกวํา ๔๒ หนํวยกิต 
  ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมํน๎อยกวํา ๑๑๔ หนํวยกิต  
 กลุํมวิชาเฉพาะด๎านที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จ านวนหนํวยกิตของ
วิชาเอกต๎องไมํน๎อยกวํา  ๓๐ หนํวยกิต และวิชาโทต๎องมีจ านวนไมํน๎อยกวํา  ๑๕  หนํวยกิต 
 ๑๐.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นหมวดวิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีความร๎ู ความเข๎าใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เ รียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรมีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา  ๖  หนํวยกิต 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจก าหนดจ านวนหนํวยกิตในข๎อ ๑๐.๑   ๑๐.๒ และ ๑๐.๓             
ให๎สูงกวําที่ก าหนดไว๎ได๎ โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุํมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุํมวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให๎มีการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร  เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล๎องกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว๎นหรือเทียบโอนหนํวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีให๎กับนักศึกษาที่มีความร๎ูที่สามารถวัดมาตรฐานได๎             
โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ  ๑๑  จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมํน๎อยกวํา  ๑๒๐  หนํวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) ให๎มีจ านวนหนํวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมํน๎อยกวํา  ๗๒  หนํวยกิต  

ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) จะต๎องถือเป็นสํวนหนึ่ งของ
หลักสูตรปริญญาตรี  และจะต๎องสะท๎อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ        
โดยครบถ๎วน  และให๎ระบุค าวํา  “ตํอเน่ือง”  ในวงเล็บตํอท๎ายชื่อหลักสูตร 

๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ปี)ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวยกิต  
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 ข๎อ  ๑๒  จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ ต๎องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไมํน๎อยกวํา  ๕ คน และในจ านวนนั้นต๎องเป็นผู๎มีคุณวุฒิไมํต่ า
กวําปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางวิชาการไมํต่ ากวําผู๎ชํวยศาสตราจารย์อยําง
น๎อย    ๒ คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าในแตํละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวํา ๑ หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไมํได๎ 

กรณีไมํสามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได๎ มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙          
เร่ือง ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    ก าหนดให๎อาจารย์ประจ าผู๎ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล๎ว มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให๎
อาจารย์ประจ าผู๎นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได๎
อีก ๑ หลักสูตร โดยต๎องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได๎ประจ าอยูํแล๎ว 

 
หมวด ๒ 

การรับเข๎าเป็นนักศึกษา 
 
 ข๎อ ๑๓  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
 ๑๓.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
 ๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) จะต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทํา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี ) หรือเทียบเทํา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑๓.๓  คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรก าหนดและให๎เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   ข๎อ  ๑๔  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     ๑๔.๑ ผู๎สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได๎
ขึ้นทะเบียนผู๎นั้นเป็นนักศึกษาแล๎ว 
     ๑๔.๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการช าระคําธรรมเนียมการศึกษาให๎
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข๎อ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑ ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาให๎เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา          
และเป็นไปตามข๎อก าหนดของหลักสูตร 
  ๑๕.๓   การลงทะเบียนเรียนในแตํละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาภาคปกติจะต๎อง
ลงทะเบียนเรียนไมํต่ ากวํา  ๙  หนํวยกิต  แตํไมํเกิน  ๒๒  หนํวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะต๎อง
ลงทะเบียนเรียนไมํต่ ากวํา ๙ หนํวยกิต  แตํไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต  สํวนการศึกษาภาคฤดูร๎อน  
ลงทะเบียนเรียนได๎ไมํเกิน  ๙  หนํวยกิต  ยกเว๎นในกรณีที่แผนการเรียนของสาขาวิชานั้นได๎ก าหนด
ไว๎เป็นอยํางอ่ืน  ให๎ปฏิบัติตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว๎  หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎าย   
ที่จะส าเร็จการศึกษา  และมีจ านวนหนํวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ ากวํา ๙ หนํวยกิต   
  การลงทะเบียนในภาคฤดูร๎อนของนักศึกษาภาคปกติไมํนับเป็นภาคการศึกษาปกติ
  หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหนํวยกิต 
แตกตํางไปจากเกณฑ์ข๎างต๎นก็อาจท าได๎ แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ทั้งนี้ต๎องเรียนให๎ครบตามจ านวนหนํวยกิตตามที่ระบุไว๎ในหลักสูตร   
  ๑๕.๔ นักศึกษาจะต๎องตรวจสอบสถานภาพของตนเองกํอนการลงทะเบียนทุกคร้ัง 
นักศึกษาที่ไมํปฏิบัติตามข๎อก าหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว๎จะไมํมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๕ นักศึกษาที่ไมํมีสิทธิลงทะเบียนเรียน แตํได๎ลงทะเบียนเรียนและช าระ
คําธรรมเนียมการศึกษาไปแล๎ว จะไมํมีสิทธิขอคําธรรมเนียมการศึกษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ตํอเมื่อได๎ช าระคําธรรมเนียมตําง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล๎ว 
             ข๎อ  ๑๖  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา   
                        การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระท าได๎ภายใน  ๒  สัปดาห์แรกของแตํละภาค
การศึกษาและให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
             ข๎อ ๑๗  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
         ๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา จะกระท าได๎เมื่อพ๎นก าหนดการถอนรายวิชา และต๎อง
ด าเนินการให๎เสร็จสิ้นกํอนก าหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมํน๎อยกวํา ๒ สัปดาห์ 
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  ๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู๎สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ข๎อ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) 
  ๑๘.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ส าเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๘ ปีการศึกษา 
  ๑๘.๑.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ส าเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเน่ือง)  
   ๑๘.๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ส าเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๔ ปีการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ส าเร็จการศึกษาได๎ไมํกํอน  ๖  ภาค
การศึกษา  และใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๒  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  
   ๑๘.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ส าเร็จการศึกษาไมํกํอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษา  
   ๑๘.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ส าเร็จการศึกษาไมํกํอน  ๑๒  ภาค
การศึกษาปกติ  และใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๓๐  ภาคการศึกษา 
 การนับเวลาศึกษา ให๎นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข๎าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข๎อ ๑๙   เวลาเรียน 
  นักศึกษาต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข๎าสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลําวได๎  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน  
น๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ แตํไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข๎อ ๒๐  ให๎มีการวัดผลเป็นระยะ ๆ ระหวํางภาคการศึกษา  และมีการวัดผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน     
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวํางภาคการศึกษาอยูํในเกณฑ์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐   
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 ข๎อ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
   ๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคําระดับคะแนนแบํงเป็น ๘ ระดับ ดังนี้ 
                            ระดับคะแนน                   ความหมาย                  คําระดับคะแนน 
      A    ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 
      B+    ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
      B    ดี  (Good)  ๓.๐ 
      C+   ดีพอใช๎ (Fairly Good) ๒.๕ 
      C    พอใช๎  (Fair) ๒.๐ 
      D+   อํอน (Poor) ๑.๕ 
      D    อํอนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
      F    ตก (Fail) ๐.๐ 
  ระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎ในแตํละรายวิชาให๎ถือตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     (๑)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎ในกลุํมวิชา
ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพต๎องไมํต่ ากวํา C 
     (๒)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร   ยกเว๎นข๎อ (๑) ระดับคะแนนที่ถือวําสอบ
ได๎ต๎องไมํต่ ากวํา D 
     (๓)  ถ๎านักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดต๎องลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะ
สอบได๎ เว๎นแตํถ๎าสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
อ่ืน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรได๎   หรือถ๎ามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบได๎ครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรแล๎วไมํจ าเป็นต๎องลงทะเบียนเรียนอีก 
   ๒๑.๒ ระดับคะแนนที่ไมํมีคําระดับคะแนน     
          ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปน็ที่พอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมํเป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณ์อ่ืน ๆ     
           สัญลักษณ์   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมํสมบูรณ์ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมํสิ้นสุด (In progress) 
        M     นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
        W     การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
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        V     เข๎ารํวมการศึกษา (Visitor) 
        N     ยังไมํได๎รับผลการประเมิน (No report) 
 
     ๒๑.๔ การให๎สัญลักษณ์ 
    ๒๑.๔.๑ การให๎ A   B+  B  C+ C   D+ D  และ F  จะกระท าได๎ในกรณี
ตํอไปนี้ 
                (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษา เข๎ าสอบ และ /หรือ มีผลงานที่
ประเมินผลได๎ตามระดับคะแนน               
                (๒)  เปลี่ยนจาก I    IP และ M  โดยสํงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๒๑.๔.๒ การให๎ F นอกเหนือจากข๎อ ๒๑.๔.๑ จะกระท าได๎ในกรณี
ตํอไปนี้ 
              (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าสอบตามข๎อ ๑๙ 
              (๒) เมื่อนักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย 
            (๓) เปลี่ยนจาก   I  IP และ M  ในกรณีที่ผู๎สอนไมํได๎สํงผล           
การประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๒๑.๔.๓ การให๎ S และ U จะกระท าได๎ในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให๎
เรียนเพิ่มตามข๎อก าหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีผลการประเมินเป็นที่พอใจ
หรือยังไมํเป็นที่พอใจ ดังนี้ 
       (๑)  รายวิชาที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจให๎ได๎ระดับคะแนน S   
       (๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมํเป็นที่พอใจให๎ได๎ระดับ
คะแนน U 
       (๓)  ถ๎านักศึกษาได๎ระดับคะแนน U ในรายวิชาใด นักศึกษาต๎อง
ลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะได๎ระดับคะแนน S   
     ๒๑.๔.๔  การให๎  I  จะกระท าได๎ในกรณีที่นักศึกษายังท างานไมํเสร็จ             
และนักศึกษาต๎องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน   I  เป็นระดับคะแนนที่มีคําระดับคะแนน   
ถ๎าไมํด าเนินการให๎อาจารย์ผู๎สอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูํให๎เสร็จสิ้นและสํงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หากพ๎นก าหนดให๎ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน  I   เป็น   F  หรือ  U  แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ต๎องอยูํในเวลาไมํเกินกวําที่ก าหนดตามข๎อ  ๑๘ 
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     ๒๑.๔.๕  การให๎   IP   จะกระท าได๎ในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตํอเนื่องอยูํยังไมํมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งนี้ให๎ใช๎เฉพาะ
รายวิชา                 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และ  IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อได๎รับการวัดผลและประเมินผล
โดยสํงผลการประเมินภายในวันสุดท๎ายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ต๎องอยูํ
ในเวลาไมํเกินกวําที่ก าหนดตามข๎อ  ๑๘  หากพ๎นก าหนดให๎ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน  IP    เป็น  F    หรือ   U   แล๎วแตํกรณี 
     ๒๑.๔.๖ การให๎   M   จะกระท าได๎ในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตํขาดสอบ   นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อได๎รับ
อนุมัติให๎สอบ อาจารย์ผู๎สอนเป็นผู๎ด าเนินการเปลี่ยน M เป็นระดับคะแนน โดยต๎องสํงผล                      
การประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต๎องอยูํในเวลาไมํเกินกวําที่ก าหนดตาม                 
ข๎อ ๑๘ หากพ๎นก าหนด ให๎ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน M เป็น F หรือ U   แล๎วแตํ
กรณ ี 
    ๒๑.๔.๗ การให๎   W   จะกระท าได๎ในกรณีตํอไปนี้ 
      (๑)  นักศึกษาได๎รับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพ๎นก าหนด  
การเพิ่มถอนรายวิชา และกํอนก าหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา                   
๒   สัปดาห์ 
      (๒ ) นั กศึ กษ าลงทะ เบี ยนไว๎ แล๎ ว  และได๎ รับอนุ มั ติ ให๎                     
ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไว๎แล๎ว แตํถูกสั่งให๎พักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘ การให๎ V จะกระท าได๎ในรายวิชาที่นักศึกษาได๎รับอนุมัติให๎
ลงทะเบียนเรียนเป็นผู๎เข๎ารํวมการศึกษาโดยไมํนับหนํวยกิต และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่อาจารย์
ผู๎สอนก าหนด หากไมํสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดให๎ถือวํานักศึกษาขอยกเลิก  ซึ่งจะได๎รับ
สัญลักษณ์ W แทน 
  ๒๑.๔.๙ การให๎   N    จะกระท าได๎เฉพาะในรายวิชาที่ส านักสํงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนยังไมํได๎รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  ๒๑.๕ รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให๎ได๎รับการยกเว๎นการเรียนให๎มีระดับ
คะแนนดังนี ้
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  ๒๑.๕.๑ รายวิชาที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนจากการศึกษาในระบบให๎
ได๎รับ   ระดับคะแนน S 
  ๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนจากการศึกษานอกระบบ       
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให๎ได๎รับระดับคะแนน ดังนี้   
      CS (Credits from Standardized Test) กรณีได๎หนํวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
      CE   (Credits from Examination) กรณีได๎หนํวยกิตจากการ
ทดสอบด๎วยการสอบที่ไมํใชํการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
      CT (Credits from Training) กรณีได๎หนํวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา หรืออบรมที่จัดโดยหนํวยงานตําง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง    
       CP (Credits from Portfolio) กรณีได๎หนํวยกิตจากการเสนอ
แฟ้มสะสมผลงาน 
 ข๎อ ๒๒   คําระดับคะแนนเฉลี่ย 
  คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา  และคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย        
คิดจากรายวิชาที่มีคําระดับคะแนนและสอบได๎ตามข๎อ  ๒๑.๑ ให๎คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนํง    
โดยไมํปัดเศษ 
  ๒๒.๑ คําระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา ค านวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบได๎ในแตํละภาคการศึกษา ส าหรับรายวิชาที่ได๎สัญลักษณ์  I   IP   
M    และ N ยังไมํน ามาคิดคําเฉลี่ยจนกวําจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตามข๎อ   ๒๑.๑ 
  ๒๒ .๒ คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ค านวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได๎   ตั้งแตํเร่ิมเข๎าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ได๎รับผลการศึกษาแล๎ว    
ส าหรับรายวิชาที่ได๎สัญลักษณ์ I   IP    M    และ   N   ยังไมํน ามาคิดคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวําจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตาม ข๎อ ๒๑.๑  
  ๒๒.๓ นักศึกษาที่เข๎าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง) จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล๎วในระดับอนุปริญญาไมํได๎ หากลงทะเบียนซ้ าให๎เว๎นการ
นับหนํวยกิต เพื่อพิจารณารายวิชาเรียนให๎ครบตามหลังสูตรที่ก าลังศึกษาอยูํ   
  ๒๒.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได๎ระดับ
คะแนนต่ ากวํา C หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทําซึ่งระบุไว๎ในหลักสูตร ให๎นับหนํวยกิต
และ                   คําระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ได๎รับระดับคะแนนที่ดีที่สุด   
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หมวด ๕ 
การลา  การลาพักการศึกษา  และการลาออก 

 
 ข๎อ  ๒๓    การลา 
 ๒๓.๑   การลาป่วย ลากิจ ที่รวมกันแล๎วไมํเกินร๎อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น ให๎อยูํในดุลพินิจของอาจารย์ผู๎สอน หากเกินจากนี้ ต๎องได๎รับความเห็นชอบ              
จากหัวหน๎าสาขาวิชา หัวหน๎าภาควิชา โดยคณบดีเป็นผู๎อนุมัติ 
 ๒๓.๒ นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาได๎ มีสิทธิได๎รับผํอนผันด๎านการนับเวลา
เรียน และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนและการสอบ 
 ข๎อ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร๎องขอลาพักการศึกษาด๎วยเหตุผลความจ าเป็นแล๎วแตํ
กรณี โดยคณบดีเป็นผู๎อนุมัติ 
 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา กระท าได๎คร้ังละไมํเกิน ๑ ภาคการศึกษา                    
ถ๎าจ าเป็นต๎องลาพักการศึกษาตํอ ให๎ยื่นค าร๎องใหมํ   
 ๒๔.๓ นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษาต๎องช าระคําธรรมเนียม  
การรักษาสถานภาพนักศึกษา 
 ข๎อ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๖ 

การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
 
 ข๎อ  ๒๖   การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
    การเปลี่ยนประเภทนักศึกษาให๎เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๒๗   การโอนย๎ายสาขาวิชา 
   ๒๗.๑   การโอนย๎ายสาขาวิชาภายในคณะให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ที่รับโอนย๎าย 
   ๒๗.๒ การโอนย๎ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให๎เป็นไปตามเงื่อนไข ดังตํอไปนี้ 
 ๒๗.๒.๑  นักศึกษาจะโอนย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได๎ตํอเมื่อได๎รับ     
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน๎าสาขาวิชา  หัวหน๎าภาควิชาและคณบดีคณะเดิม               
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และได๎เรียนตามแผนการเรียนที่ก าหนดในสาขาวิชาเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวํา  ๒   ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือไมํน๎อยกวํา  ๓  ภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ทั้งนี้ไมํ
นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 
 ๒๗.๒.๒  การโอนย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน  จะต๎องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนย๎าย โดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓  การโอนย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให๎อยูํในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนย๎ายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนย๎ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาได๎ช าระคําธรรมเนียม
การโอนย๎ายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เมื่อนักศึกษาได๎โอนย๎ายสาขาวิชาแล๎ว รายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว
ทั้งหมดจะน ามาค านวณหาคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมํด๎วย  
 ข๎อ  ๒๘  การรับโอนย๎ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๒๘.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนย๎ายเฉพาะผู๎ที่มีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
     ๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามข๎อ ๑๓ 
     ๒๘.๑.๒ เป็นนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
     ๒๘.๑.๓ สอบได๎ทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และได๎คําระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา   ๒.๐๐ หรือเทียบเทํา 
   ๒๘.๒ การพิจารณารับโอนย๎ายให๎อยูํในดุลยพินิจของหัวหน๎าสาขาวิชา 
หัวหน๎าภาควิชา และคณบดีคณะที่จะรับโอนย๎าย 
   ๒๘.๓ การรับโอนย๎ายนักศึกษาจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยไมํน๎อย
กวําหนึ่งปีการศึกษา การนับเวลาที่ใช๎ในการศึกษาให๎เป็นไปตามข๎อ ๑๘ โดยให๎นับระยะเวลา
การศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย     
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว๎นการเรียน 

 
  ข๎อ  ๒๙  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว๎นการเรียนต๎องสอบได๎หรือ        
เคยศึกษา  ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์มาแล๎วไมํเกิน  ๑๐  ปี  นับถึงวันที่เข๎าศึกษา  โดยเร่ิมนับจาก
วันส าเร็จการศึกษา  หรือภาคการศึกษาสุดท๎ายที่มีผลการเรียน หรือวันสุดท๎ายที่ศึกษา ฝึกอบรม           
หรือมีประสบการณ์ 
 ข๎อ  ๓๐   ผู๎มีสิทธิได๎รับโอนผลการเรียนได๎แกํ  ผู๎ที่มีคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่ง  ดังตํอไปนี้ 
  ๓๐.๑ ศึกษาในมหาวิทยาลัยและย๎ายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหมํ 
  ๓๐.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยและเข๎าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔ เปลี่ยนสภาพของประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ ๓๑  เงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผู๎ขอโอนผลการเรียนต๎องไมํเคยถูกสั่งให๎พ๎นสภาพ ตามข๎อ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒ การโอนผลการเรียนต๎องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา                 
โดยไมํจ ากัดจ านวนหนํวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
 ข๎อ ๓๒   ผู๎มีสิทธิได๎รับการยกเว๎นการเรียน  ได๎แกํ  ผู๎มีคุณสมบัติข๎อใดข๎อหนึ่งดังตํอไปนี้ 
 ๓๒.๑ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 ๓๒.๒ ผํานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคล๎องตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนํวยงาน     
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓ ผํานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย       
หรือจากประสบการณ์การท างาน 
 ข๎อ  ๓๓  เงื่อนไขการยกเว๎นการเรียน  
 ๓๓.๑   เป็นรายวิชาที่ได๎รับระดับคะแนนไมํต่ ากวํา   C   หรือเทียบเทํา 
 ๓๓.๒ เป็นรายวิชาที่ได๎จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน ให๎มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว๎น 
การเรียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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 ๓๓.๓  ผู๎ที่ ส า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาต รีจากสถาบัน อุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ให๎ได๎รับการยกเว๎นการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด  
โดยไมํน าเงื่อนไขข๎อ ๒๙ และ ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จ านวนหนํวยกิตที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนรายวิชา รวมแล๎วต๎องไมํ
เกินสามในสี่ของจ านวนหนํวยกิตที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชาที่ ได๎ รับการยกเว๎นการเ รียน ให๎บันทึกไว๎ ในระเบียน 
ผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช๎สัญลักษณ์ตามข๎อ ๒๑.๕ ในชํองระดับคะแนน ส าหรับผู๎ที่ได๎รับ 
การยกเว๎นการเรียนตามข๎อ ๓๓.๓ ให๎นับหนํวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา โดยไมํต๎องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข๎อ  ๓๔    ผู๎ที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว๎นการเรียน  ต๎องกระท าให๎เสร็จสิ้น
ตาม    ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข๎อ  ๓๕   การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู๎ที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียน  หรือ
ยกเว๎นการเรียนรายวิชาให๎ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   ๓๕.๑ นักศึกษาภาคปกติ ให๎นับจ านวนหนํวยกิต ๒๒   หนํวยกิต เป็น ๑        
ภาคการศึกษาปกติ 
   ๓๕.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ ให๎นับจ านวนหนํวยกิต ๑๒ หนํวยกิต   เป็น ๑        
ภาคการศึกษา 
   ๓๕.๓ การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข๎อ ๓๐.๑ ให๎นับจ านวนภาค
การศึกษาตํอเนื่องกันจากเดิม ส าหรับนักศึกษาตามข๎อ  ๓๐.๒ ให๎นับเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ข๎อ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเว๎นการเรียน  นักศึกษาต๎องช าระคําธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ข๎อ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเว๎นการเรียนจะต๎องมีเวลาศึกษา
อยูํในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อยหนึ่งปีการศึกษา  โดยไมํนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 
 ข๎อ  ๓๘ ให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน       
และการยกเว๎นการเรียนรายวิชา   
 ข๎อ  ๓๙  ผู๎ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนไมํเสียสิทธิที่จะได๎รับปริญญาเกียรตินิยม        
แตํผู๎ที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนไมํมีสิทธิได๎รับปริญญาเกียรตินิยม 
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หมวด ๘ 
การพ๎นสภาพนักศึกษา 

  
 ข๎อ  ๔๐   นักศึกษาจะพ๎นสภาพในกรณีดังตํอไปนี้ 
 ๔๐.๑  นักศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินผล
การศึกษา ข๎อใดข๎อหนึ่ง  โดยพิจารณาผลการประเมินคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตํเร่ิมเข๎า
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าหนดให๎ประเมิน   ทั้งนี้การนับจ านวนภาคการศึกษาให๎นับทั้ง                  
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาด๎วย  ดังนี้ 
 ๔๐.๑.๑  ระดับปริญญาตรี   (๔ ปี หรือ ๕ ปี)    มีคําระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ ากวํา  ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่  ๒ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น                    
ภาคการศึกษาที่ ๓ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๒  ระดับปริญญาตรี    (๔ ปี  หรือ ๕ ปี)    มีคําระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ ากวํา  ๑.๗๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่  ๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น               
ภาคการศึกษาที่ ๖ ส าหรับ นักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๓  ระดับปริญญาตรี    (๔ ปี  หรือ ๕ ปี)    มีคําระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ ากวํา  ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๖  ที่ ๘  ที่ ๑๐  ที่  ๑๒  ที่  ๑๔  ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือสิ้นภาคการศึกษาที่ ๙  ที่ ๑๒  ที่ ๑๕  ที่ ๑๘  ที่ ๒๑  ส าหรับนักศึกษา                
ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๔  ระดับปริญญาตรี (๕ ปี)  มีคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากวํา 
๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และที่ ๑๘  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสิ้นภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๔๐.๑.๕  ระดับปริญญาตรี (ตํอเน่ือง)  มีคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ า
กวํา  ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่  ๒ ที่  ๔ และที่ ๖ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือสิ้น                   
ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ ๖ และที่ ๙ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๖  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  แตํได๎คําระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ ากวํา  ๑.๘๐   
 ๔๐.๑.๗  มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกวําระยะเวลาการศึกษาก าหนด
ในข๎อ  ๑๘  
 ๔๐.๑.๘  ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  และได๎คําระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย  ตั้งแตํ  ๑.๘๐ แตํไมํถึง ๒.๐๐ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าคํา
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ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยให๎ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต๎องอยูํในระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ตามข๎อ ๑๘ ถ๎าใช๎
ระยะเวลาเกินกวําที่ก าหนดไว๎และได๎คะแนนสะสมเฉลี่ยไมํถึง ๒.๐๐ นักศึกษาต๎องพ๎นสภาพ 
 ๔๐.๒  ส าเร็จการศึกษาและได๎รับปริญญา  
 ๔๐.๓   ตาย 
 ๔๐.๔   ลาออก 
 ๔๐.๕   กระท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีค าสั่งให๎พ๎น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด ๙ 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและการให๎ปริญญา 

 
 ข๎อ  ๔๑    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
 ๔๑.๑    ผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๔๑.๑.๑  ศึกษารายวิชาตําง ๆ ครบถ๎วนตามหลักสูตร  และข๎อก าหนด
เฉพาะ  โดยมีคําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  ไมํต่ ากวํา  ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนน และ ไมํมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 
 ๔๑.๑.๒  มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นไปตามข๎อ  ๑๘ 
 ๔๑.๑.๓  มีความประพฤติดี     
 ๔๑.๑.๔  ไมํมีภาระหนี้สินค๎างช าระตํอมหาวิทยาลัย  
 ๔๑.๑.๕  ผํานการเข๎ารํวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๔๑.๑.๖  สอบผํานการประเมินความร๎ูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๔๑.๒   การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา  
 ๔๑.๒.๑  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในข๎อ ๔๑.๑ 
ต๎องยื่นค าร๎องขอส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตํอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
มิฉะนั้นอาจไมํได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 ๔๑.๒.๒  กรณีที่นักศึกษายังไมํขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  ด๎วยมีความ
ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาต๎องยื่นค าร๎องขออนุมัติตํอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห์  กํอนการสอบปลายภาค  โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแล๎วต๎องไมํเกินระยะเวลาที่ก าหนดตามข๎อ ๑๘ 
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 ๔๑.๒.๓  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในข๎อ ๔๑.๑        
แตํมิได๎ยื่นค าร๎องขอส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามข๎อ ๔๑.๒ (๑) และไมํได๎ขออนุมัติ 
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตํางๆ ตามข๎อ ๔๑.๒ (๒) มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตํอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต๎องรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  
 ข๎อ  ๔๒   การให๎ปริญญา 
    คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามข๎อ ๔๑ ตํอสภาวิชาการเพื่อให๎ความเห็นการให๎
ปริญญาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการให๎ปริญญา 
 ข๎อ  ๔๓   การให๎ปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๑  ผู๎จะได๎รับปริญญาเกียรตินิยม  ต๎องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
      ๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน  ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  ส าหรับปริญญาตรี  (๔ ปี) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
ปริญญาตรี  (๕  ปี)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับปริญญาตรี 
(ตํอเน่ือง)   
      นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๒ ภาคการศึกษาส าหรับ
ปริญญาตรี  (๔  ปี)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาส าหรับปริญญาตรี    
(๕  ปี)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมํเกิน  ๘  ภาคการศึกษาส าหรับปริญญาตรี (ตํอเน่ือง) 
      ๔๓.๑.๒ สอบได๎ จ านวนหนํ วยกิ ตครบตามหลักสู ตรภายใน
ก าหนดเวลาตามข๎อ ๔๓.๑ (๑)  
      ๔๓.๑.๓ ไมํมีรายวิชาใดที่เคยได๎ระดับคะแนน U หรือต่ ากวํา C     
    ๔๓.๒  นักศึกษาจะได๎รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต๎องมีคุณสมบัติตาม     
ข๎อ ๔๓.๑ และได๎คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแตํ ๓.๕๐ ขึ้นไป 
    ๔๓.๓  นักศึกษาจะได๎รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ต๎องมีคุณสมบัติตาม      
ข๎อ ๔๓.๑ และได๎คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา ๓.๒๕ แตํไมํถึง ๓.๕๐ 
    ๔๓.๔  ในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี  (ตํอเนื่อง)  จะได๎รับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ  ๑  ต๎องได๎คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทํา  ไมํน๎อยกวํา  
๓.๕๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได๎คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํ
น๎อยกวํา ๓.๕๐ กรณีได๎คําระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม และใน
มหาวิทยาลัยแตํละแหํงได๎ไมํน๎อยกวํา ๓.๒๕ แตํไมํถึง ๓.๕๐   จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
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 ๔๓.๕  นักศึกษาที่ได๎รับการยกเว๎นการเรียนไมํมีสิทธิได๎รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ  พิจารณาเสนอ
ชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามข๎อ ๔๑ และ ๔๓ ตํอสภาวิชาการเพื่อให๎
ความเห็น    การให๎ปริญญาเกียรตินิยมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการให๎ปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ข๎อ  ๔๔  ชื่อปริญญา  ให๎ใช๎ชื่อปริญญาตามที่ตราไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยํอส าหรับสาขาวิชา ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได๎ก าหนดชื่อไว๎ใน 
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมํมีการตราพระราชกฤษฎีกา ให๎ใช๎ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์                
การก าหนดชื่อปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวด ๑๐  

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

 ข๎อ ๔๕    อ านาจหน๎าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   อาจารย์ที่ปรึกษามีอ านาจหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาและแนะน าในเร่ืองตํางๆ ดังนี้ 
       ๔๕.๑   ด๎านการเรียนของนักศึกษาให๎ถูกต๎องตามหลักสูตร 
 ๔๕.๒  ด๎านการศึกษาตามข๎อบังคับนี้ 
 ๔๕.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงรายวิชาจากที่
ก าหนดในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจ านวนหนํวยกิตที่
ลงทะเบียนในแตํละภาคการศึกษาของนักศึกษา 
 ๔๕.๔  วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
    ๔๕.๕  พิจารณาค าร๎องตํางๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให๎ถูกต๎อง 
 ๔๕.๖   ด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  การเข๎ารํวมกิจกรรม และความเป็นอยูํของ
นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัย 
    ๔๕.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบวินัย       
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่นักศึกษากระท าความผิดวินัยให๎อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให๎
หัวหน๎าสาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณาน าเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายใน     
การพิจารณาโทษทางวินัยตํอไป 
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หมวด  ๑๑ 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 
 ข๎อ  ๔๖  การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ให๎มีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แตํละสาขาวิชา  
 ข๎อ  ๔๗  การพัฒนาหลักสูตร ให๎ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย                         
แสดงการปรับปรุงดัชนีด๎านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยเสนอตํอสภาวิชาการและ                            
สภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ อยํางน๎อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยําง
ตํอเน่ืองทุก ๕ ปี   
 ข๎อ ๔๘  ในกรณีที่ไมํสามารถปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ได๎  ให๎เสนอตํอสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข๎อ  ๔๙  นักศึกษาที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยกํอนที่ข๎อบังคับนี้ประกาศใช๎ ให๎ใช๎ข๎อบังคับ  
ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข๎องส าหรับนักศึกษาดังกลําวจนส าเร็จการศึกษา 
 
     ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
              
 
      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี) 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และวิพากษ์หลักสูตร 
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 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
   ท่ี    ๓๐ / ๒๕๕๒ 

     เร่ือง  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา พืชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ได๎ด าเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ให๎แล๎วเสร็จและประกาศใช๎ได๎  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จ านวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการยกรํางหมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุํมวิชาเอกและกลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ โดยให๎มีหน๎าที่น าข๎อมูลพื้นฐานจากการจัดเวทีประชาคม การสังเคราะห์
งานวิจัยสถาบันและผลการประเมินหลักสูตรมายกรํางหลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตรฉบับรํางให๎สมบูรณ์
แล๎วสํงต๎นฉบับหลักสูตรให๎คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิดังมีรายชื่อตํอไปนี้ 
 

 ๑. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ทิพยา               สิงหลักษณ์        รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา  ร่วมรังสี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย   บุญยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี   นาพรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. อาจารย์ ดร. ธัญญา    ทะพิงค์แก กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร. รัชนีพร    สุทธิภาศิลป์ กรรมการ 
 ๘.   อาจารย์ทิตา    สุนทรวิภาต กรรมการและเลขานุการ 

 

สั่ง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒   
                                                  
           (รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์) 

                      คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 

   ท่ี    ๓๕ / ๒๕๕๒ 
     เร่ือง  แตํงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พืชศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
...................................................... 

 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ได๎ด าเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ให๎แล๎วเสร็จและประกาศใช๎ได๎  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จ านวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ โดยให๎มีหน๎าที่ให๎ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรฉบับรํางและปรับปรุงหลักสูตรฉบับรํางให๎สมบูรณ์แล๎วสํงต๎นฉบับหลักสูตรให๎
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังมีรายชื่อตํอไปนี้ 

 ๑. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ทิพยา    สิงหลักษณ ์ รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา   รํวมรังสี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย   บุญยเกียรติ ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี   นาพรม  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. อาจารย์ ดร. ธัญญา    ทะพิงค์แก กรรมการ 
 ๗. อาจารย์ ดร. รัชนีพร    สุทธิภาศิลป ์ กรรมการ 
 ๘. อาจารย์ทิตา     สุนทรวิภาต กรรมการและเลขานุการ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
                 
 

 

 

          (รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ศุภชัย  ศรีธิวงค์) 
                      คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 


