
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คณะ    เทคโนโลยีการเกษตร  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย             :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ             :  Bachelor of Science Program in Agriculture 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)  :   วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)  
 ช่ือยอ  (ไทย)  : วท.บ. (เกษตรศาสตร)  
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :     Bachelor of Science (Agriculture) 
 ช่ือยอ  (อังกฤษ) : B.S. (Agriculture) 

 
3.  วิชาเอก 

 ไมมี  
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  133  หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
        5.2 ภาษาที่ใช  

 ภาษาไทย  
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        5.3 การรับเขาศึกษา  
             ใหเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2550 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
        ไมมี 
  5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

             ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย ในการประชุม  คร้ังที่  7/2553 

วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553    
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 11/2553 วนัที ่9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

เปดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2553 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ      

ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร ในปการศึกษา 2555  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการเกษตรในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการสงเสริมการเกษตรของหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
8.3 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร  
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สถานศึกษา 
ป พ.ศ. 
ท่ีจบ 

*9.1 อาจารยอัตถ อัจฉริยมนตร ี วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
วท.บ. (พืชสวน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
2544 

*9.2 อาจารย ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2544 
2534 

  9.3 อาจารยวชิรนนท แกวตาป วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (การประมง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 
2541 

  9.4 อาจารยอภิชญา ทองทับ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 
 
2542 

  9.5 อาจารยรัชนี พุทธา วท.ม. (พืชไร) 
วท.บ. (พืชไร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

2549 
2544 

   *หมายเหต ุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมมีศักยภาพในการเปนแหลงผลิตอาหารเพื่อ
จําหนายในตลาดโลก สรางรายไดเพื่อการพัฒนาประเทศดวยการสงออกผลิตภัณฑอาหาร จึงมี
ความตองการกําลังคนที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับดานการเกษตร  
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11.1.2 สังคมโลกาภิวัตน เปดเสรีทางการคาและการเคลื่อนยายการทํางานอาชีพ ทําใหเกิด
การแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศจึงตองปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น    

11.1.3 สังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปนสังคมแหงความรู
(knowledge based society) ที่แขงขันกันดวยความรูความสามารถ การผลิตบุคลากรระดับหัวหนา
งาน นักวิชาการที่มีความรูความสามารถจึงมีความจําเปน 

11.1.4 สถาบันการศึกษาเปนที่พึ่งพาของประเทศในการเปนแหลงความรูและสรางสรรค
นวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนได จากกระบวนการเรียนการสอนที่สรางสรรคความคิดวิเคราะห 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 ความตระหนักในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของโลก จากปญหาการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติ และความจําเปนในการใชพลังงานอยางประหยัดคุมคา 
11.2.2 ความตื่นตัวในดานความปลอดภัยและการรักษาสุขภาพ มีผลตอการกําหนดและ

กํากับดูแลกฎหมายการทําเกษตรที่ดี เกษตรปลอดสารพิษ หรือการรับรองมาตรฐานดานเกษตร
อินทรีย และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสินคาเกษตร  

11.2.3 แนวโนมในการปรับเปลี่ยนการบริโภคสินคาเกษตรที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี
ตกคางในผลิตภัณฑสินคาเกษตร หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการทําเกษตรแบบธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย และเกษตรปลอดสารพิษ เปนตน โดยลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ทําใหเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและ
มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกบัสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเปนที่ยอม 
รับในระดับสากล 

12.1.3 ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภยัในการผลิตสินคาเกษตร และใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ และสามารถทําการคาตามหลักกฎหมายสากล 

12.1.4 ใหความสําคญักับการพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
12.1.5 เนนการพัฒนาความรูและฝกทักษะวิชาชีพเกษตรศาสตร  
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตรใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของทองถ่ิน 
12.2.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
12.2.3 สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัยทีน่ําไปใชไดจริง 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของดาน
เนื้อหาวิชา การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม  
มีทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห คิดเปน แกปญหาเปน มีทักษะดานการเกษตรผสานภูมิปญญา
ไทย สามารถเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพืชและสัตว 
เพื่อการผลิตที่ปลอดภัยและคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.2 วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะ   

ที่พึงประสงค ดังนี้ 
1.2.1 เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพดาน

การเกษตรใหมีมาตรฐานและความยั่งยืน 
 1.2.2 มีความรู ความสามารถในสาขาวิชาเกษตรศาสตร และนําไปประยุกตในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย และแกไขปญหาดานการจัดการในองคกรธุรกิจและองคการภาครัฐไดเปนอยางดี 
รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูง 
 1.2.3 มีเปาหมาย หลักการในการดําเนินชีวิต  มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหมี
สวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
 1.2.4 มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 1.2.5 มีทักษะดานวิชาชีพและทักษะในการวิจัย โดยนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2.6 มีทักษะชีวิต คิดอยางมีเหตุผล ใชปญญาในการแกปญหา การเผชิญสถานการณและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 1.2.7 มีความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
1.ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาใหมุงผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักศึกษา 
 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเตรียม
ความพรอมดานการปรับตัว เขาสู
สังคมมหาวิทยาลัย และเทคนิคการ
เรียนรู  
2. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนและการปรับตัว
ของนักศึกษาอยางใกลชิด 

1. จํานวนนักศกึษาคงอยูในปที่ 2 
ไมนอยกวา 60% 
2. จํานวนนักศกึษาที่สอบผาน 
(ระดับคะแนนสะสมไมต่ํากวา 
2.00) ในแตละชั้นป ไมนอยกวา 
60% 

2. สงเสริมการใชความรูเพื่อการ
แกไขปญหาในสถานการณจริง 
 
 
 

3. ปรับปรุงโปรแกรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษา เพิ่มเติมกิจกรรมแกไขปญหา
ดานเทคนิคเบือ้งตน รวมกับสถาน
ประกอบการ  
4. จัดสรางฟารมของคณะฯ เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตามหลักการโดยการ
ควบคุมของคณาจารยและฝาย
สนับสนุนของคณะฯ 
5. ใหนกัศึกษาไดมีการเชื่อมโยง
ความรูทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน 

3. เร่ิมโปรแกรมการฝกงานที่มี
กิจกรรมแกไขปญหาตั้งแตปที่ 3 
ของการใชหลักสูตร 
4. ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
ตอผลงานของนักศึกษาใน ระดับ 
3.0 จากคะแนนเต็ม 5  
5. มีนักศึกษาที่เขารวมฝกงานใน
ฟารมของมหาวิทยาลัย ไมนอย
กวา 10 % ของจํานวนนักศกึษาชั้น
ปที่ 4 ทั้งหมด 

3. เพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
 

6. กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษใหครบทั้ง 12 หนวยกิต 
7. สอดแทรกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในกลุมวิชาชีพ เชน 
การศึกษาคนควา การจดัทํารายงาน 
การแปลเอกสาร เปนตน 

6. ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวิชาภาษาองักฤษ 
7. รายงานของนักศึกษาที่ได
คนควา หรือแปลจากเอกสาร
ภาษาอังกฤษ อยางนอย 2 ช้ินงาน 
ในแตละรายวชิาในกลุมวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ใน 1 ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห โดยใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรยีนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 ภาคการศึกษาที่ 1  มิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่เรียนสายวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 
2.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 นักศึกษาแรกเขาขาดพืน้ฐานความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  
2.3.2 นักศึกษาแรกเขาไมสามารถปรับตัวไดกับระบบการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหกับอาจารยทุกคน โดยทําหนาที่สอดสองดูแล 

ตักเตือน ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาที่มีปญหาเรื่องการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และกลุมวิชาภาษาอังกฤษ   

2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศกึษาใหม โดยใหแนะนําการวางเปาหมายในชีวติ เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลยั และการแบงเวลาโดยจัดกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา  

2.4.3 จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบคุลิกภาพใหนกัศึกษาใหมทกุคน 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
2553 2554 2555 2556 2557 

ช้ันปที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 2 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 3 50 50 50 50 50 
ช้ันปที่ 4 50 50 50 50 50 
รวม 200 200 200 200 200 

คาดวาจะจบการศึกษา 50 50 50 50 50 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ รายละเอียดรายรับ 

2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

คาลงทะเบียน      

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 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนนิการ 
1. คาใชจายบคุลากร 1,680,000 1,780,800 1,887,648 2,000,907 2,120,961 
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจายระดบัมหาวิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
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ปงบประมาณ 
รวม (ก) 2,130,000 2,230,800 2,337,648 2,450,907 2,570,961 

  ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 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 

จํานวนนักศกึษา * 200 200 200 200 200 

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

  *  หมายเหตุ  จํานวนนักศกึษารวมหลักสตูรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  คาใชจายตอหัวนกัศึกษา   
                        ตลอดหลักสูตร 51,747  บาท  
      

2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้เรียน และเปนไปตามขอบงัคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ค) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบนัอุดมศึกษา 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2548 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ)  
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร  
 3.1.1  จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133 หนวยกิต  
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต 

 2) กลุมวิชามนษุยศาสตร 6 หนวยกิต 

 3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

 4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 

 2) กลุมวิชาชีพ                              ไมนอยกวา 79 หนวยกิต 

  2.1) บังคับ 53 หนวยกิต 

  2.2) เลือก                               ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

  2.3) ประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 

   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้   

   2.3.1) แผนฝกประสบการณวิชาชพี   

    2.3.1.1) การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 1 หนวยกิต 

    2.3.1.2) ฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต 

   2.3.2) แผนสหกิจศกึษา   

    2.3.2.1) การเตรียมสหกิจศึกษา 1 หนวยกิต 

    2.3.2.2) สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
 

 



 

 

12

 
3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

รหัสวิชา 
หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตร จะใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 – 4 ตัวเวนชองวางแลวตามดวย

ตัวเลขอารบิก 4 ตัว นําหนาชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 – 4 ตัว เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 
ตัวเลขลําดับที่ 1 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือช้ันป 
ตัวเลขลําดับที่ 2 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังรายละเอียดตอไปนี้   

1) ทฤษฎี/หลักการ                            แทนดวยตวัเลข 1 
2) ประยุกต   แทนดวยตวัเลข 2 
3) วิเคราะห    แทนดวยตวัเลข 3 
4) ปฏิบัติ แทนดวยตวัเลข 4 
5) อ่ืนๆ แทนดวยตวัเลข 5 
6) .............. แทนดวยตวัเลข 6 
7) .............. แทนดวยตวัเลข 7 
8) ประสบการณภาคสนาม   แทนดวยตวัเลข 8 
9) ปญหาพิเศษ หัวขอพเิศษ 

การสัมมนาและการวิจัย  
แทนดวยตวัเลข 9 

ตัวเลขลําดับที ่3 – 4  บงบอกถึงลําดับ 
วิชาบังคับกอน หมายความวา นักศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนรายวิชาที่มีบังคับกอนจะตอง

ผานการเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอน 
 

รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   9 หนวยกิต  บังคับ       9       หนวยกิต 
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GLAN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต    เลือกเรียน 2 รายวิชาไมซํ้ากลุม 

กลุม 1 
GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

กลุม 2 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0-6) 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต    เลือกเรียน 2 รายวิชาไมซํ้ากลุม 
กลุม 1 

GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
GSOC 1102 ทองถ่ินศึกษา 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 โลกยุคโลกาภวิัตน 3(3-0-6) 

กลุม 2 
GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSOC 1202 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

กลุม 3 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื 3(3-0-6) 
GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
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กลุม 4 
GSOC 2401 การจัดการเงนิและบัญชีสวนบุคคล 3(3-0-6) 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี                           9    หนวยกิต 
 

บังคับ 6 หนวยกิต 
GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
เลือก 3 หนวยกิต 
GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 
GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ       ไมนอยกวา                                                       97       หนวยกติ 

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        18        หนวยกิต 
 

BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 
CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
MATH 1201 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-6) 
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2) กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา                                          79        หนวยกิต 
2.1) บังคับ                                   53        หนวยกิต 

AEXT 3101 หลักการสงเสริมการเกษตร 2(2-0-4) 
AG 1101 หลักพืชศาสตร               3(2-2-5) 
AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร 3(2-2-5) 
AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
AG 3102 เกษตรอินทรยี 3(2-2-5) 
AG 3103 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี 2(2-0-4) 
AG 3104 การบริหารธุรกิจเกษตร 2(2-0-4) 
AG 3901 สถิติและการวจิัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
AG 4902 ปญหาพิเศษ                                     3(250)  
AG 4903 สัมมนาการเกษตร                                           3(3-0-6)  
AGI 2401    หลักการแปรรปูผลิตผลการเกษตร 3(2-2-5) 
ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว  3(2-2-5) 
CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
ENT 3201 การอารักขาพชื 3(2-2-5) 
FM 3101 เกษตรกลวิธาน                                               3(2-2-5) 
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา                                                    3(2-2-5) 
STAT 2401 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 
2.2)  เลือก  ไมนอยกวา                                                       19      หนวยกิต   

 ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาตางๆ ตอไปนี้ 
2.2.1) กลุมวิชาเกษตรทั่วไป  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา     2      หนวยกิต 

 

AG 2103 หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(2-2-5) 
AG 2201 การประกวดและตัดสินผลผลิตทางการเกษตร                               2(2-0-4) 
AG 3401 กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการเกษตร 2(2-0-4) 
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2.2.2) กลุมวิชาดานพืช  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา           8        หนวยกิต 
 

AG 3501 หลักการขยายพันธุพืช  3(2-2-5) 
AG 4103 การปรับปรุงพันธุพืช                               3(2-2-5) 
AGRO 2501 พืชไรเศรษฐกจิ                                              3(2-2-5) 
ENT 3202 จุลินทรียทางการเกษตร 3(2-2-5) 
ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
HORT 2201 การผลิตผัก 3(2-2-5) 
HORT 3102 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว                                3(2-2-5) 
HORT 3201 การผลิตเห็ด                                        3(2-2-5) 
HORT 3401 หลักการไมผล                                                3(2-2-5) 
HORT 3502 การจัดการภูมทิัศนและพรรณไม 3(2-2-5) 
HORT 3503 การจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2-5) 
HORT 4101 พืชสมุนไพร  2(1-2-3) 
HORT 4301 ไมดอกไมประดับ                                            2(1-2-3) 
HORT 4305 การผลิตพรรณไมน้ํา                                        3(2-2-5) 
SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณของดินและปุย                                 3(2-2-5) 

 

2.2.3) กลุมวิชาดานสัตว  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา        9         หนวยกิต 
 

AGRO 2601 พืชอาหารสัตว 3(2-2-5) 
ANSC 1102 การผลิตสัตวปก                                            3(2-2-5) 
ANSC 2201 การผลิตสุกร                                                  3(2-2-5) 
ANSC 3402 การผลิตโคเนื้อ                                                3(2-2-5) 
ANSC 3403 การผลิตโคนม                                                 3(2-2-5) 
FISH 3202 การเลี้ยงและเพาะพันธุกบ 3(2-2-5) 
FISH 3203 การเพาะเลีย้งปลาเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
FISH 4202 การเลี้ยงปลาสวยงาม 3(2-2-5) 
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2.3)  ประสบการณภาคสนาม                                                      7         หนวยกิต  
                                   ใหเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  2.3.1) แผนฝกประสบการณวิชาชีพ 
AG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 1(0-3-2) 
AG 4801 การฝกประสบการณวิชาชพีเกษตรศาสตร 6(560) 

 

 2.3.2) แผนสหกิจศกึษา 
COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา                              6         หนวยกิต 

         ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
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         3.2 ชื่อ - นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา พ.ศ. ที่จบ 

2553 2554 2555 2556 
1 อ. อัตถ อัจฉริยมนตร ี วท.ม. (เกษตรศาสตร) 

วท.บ. (พืชสวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
2544 

24 24 24 24 

2 อ. ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2544 
2534 

24 24 24 24 

3 อ. วชิรนนท แกวตาป วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (การประมง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 
2541 

24 24 24 24 

4 อ. อภิชญา ทองทับ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2542 

24 24 24 24 

5 อ. รัชนี พุทธา วท.ม. (พืชไร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 
2545 

24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา พ.ศ. ที่จบ 

2553 2554 2555 2556 
*1 อ. อัตถ อัจฉริยมนตร ี วท.ม. (เกษตรศาสตร) 

วท.บ. (พืชสวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 
2544 

24 24 24 24 

*2 อ. ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) 
วท.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 
2544 
2534 

24 24 24 24 

 3 อ. วชิรนนท แกวตาป วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (การประมง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 
2541 

24 24 24 24 

 4 อ. อภิชญา ทองทับ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2542 

24 24 24 24 

 5 อ. รัชนี พุทธา วท.ม. (พืชไร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2549 
2545 

24 24 24 24 

 * หมายเหตุ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา พ.ศ. ที่จบ 

2553 2554 2555 2556 
6 อ. ธนมนต ธนรัตนพิมลกุล วท.ม. (เกษตรศาสตร) 

ค.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลัยครูลําปาง 

2539 
2527 

24 24 24 24 

7 อ. เบญจมาศ อินทรส วท.ม. (พืชสวน) 
วท.บ. (พืชสวน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 
2543 

24 24 24 24 

8 อ. ดร. ธัญญา ทะพิงคแก Ph.D (Horticultural Science and 
Plant biotechnology) 
MS.C. (Horticultural Science and 
Plant Biotechnology)  
วท.บ. (พืชสวน) 

University of New England  
 
University of New England 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2550 
 

2542 
 

2538 

24 24 24 24 

9 ผศ. บัญชา อินทะกูล วท.ม. (สงเสริมการเกษตร) 
พ.ม., ค.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วิทยาลัยครูเชยีงใหม 

2535 
2527 

24 24 24 24 

10 อ. ทิตา สุนทรวิภาต วท.ม. (วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว)  
วท.บ. (พืชสวน)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 
2543 

24 24 24 24 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 มีการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการของสาขาวิชาในแตละภาคเรียน 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา)  

 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา  ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมประสบการณภาคสนาม แตในทาง
ปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหา
ไมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา จึงอนุญาตใหเรียนรายวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
ความคาดหวังในผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนามของนักศกึษา มีดังนี ้

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
   4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อไปประยุกตใชทางเกษตรศาสตรไดอยางเหมาะสม 

    4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
   4.1.4 มีระเบียบวินยั   ตรงเวลา  เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน
ประกอบการได 
 4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
            1  ภาคการศึกษา  จํานวน  15  สัปดาห 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ขอกําหนดในงานวิจัย ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร และมีรายงานที่

ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด  
 

5.1  คําอธิบายโดยยอ  
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร ที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่

นํามาใชในงานวิจัย ประโยชนที่จะไดรับจากการทํางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 5.2 ผลการเรียนรู   
  5.2.1. มีการเรียนรูกระบวนการวิจัย 
  5.2.2. สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย 
  5.2.3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  
  5.2.4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 
  5.2.5. สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
  5.2.6. มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด  

5.3 ชวงเวลา   
      ภาคการศกึษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล      
5.6.1. ประเมินคุณภาพขอเสนองานวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.2. ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกต

และจากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 
5.6.3. ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่

เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.4. มีการสอบและนําเสนอผลงานเมื่อส้ินสุดการวิจัย โดยการสอบใหมีคณะกรรมการ

สอบไมต่ํากวา 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความตระหนักและเจตคติที่ดี 
ตอจรรยาบรรณทางวิชาชพี 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกีย่วของกบัจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาตอไปนี้ เชน หลักการสงเสริม
การเกษตร สถิติและการวิจยัทางเกษตร เกษตรอินทรีย  
การประกวดและตัดสินผลผลิตทางการเกษตร การฝก
ประสบการณภาคสนาม เปนตน 

2. มีจิตสํานึกสาธารณะ 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผนวกเขากับแตละรายวิชา 
เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน โครงการคายอาสาพัฒนา 
และการรักษาสิ่งแวดลอมดวยวิธีการตางๆ เชน การลด
การใชสารเคมีในแปลงปลูกพืช การปลูกปาเพื่อฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ เปนตน 

3. มีทักษะการเปนผูนําและทาํงานเปนทีม 1. การทํางานเปนทีมในชัน้เรียน 
2. ใหนกัศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนากิจกรรมเพื่อฝก
ใหนกัศึกษามคีวามรับผิดชอบ 
3. เปนผูนํานักศึกษารวมจัดโครงการตางๆ ใหกับคณะฯ 
เชน กิจกรรมคายอาสาพัฒนาฯ และงานบุญตางๆ 

4. มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง 
และสังคม 

1. การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา 
2. การมอบหมายงานใหนกัศกึษารับผิดชอบในกจิกรรม
ตางๆ 

5. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน 
การคนควาขอมูลสารสนเทศ  การทําปญหาพิเศษ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1  ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบ มีความสามัคคี  มีความรัก ความเมตตากรุณาและมีระเบียบวนิัย 
2) ตระหนักและเห็นคณุคาของการเรียนรู เกิดความตองการ ความสนใจ

และมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
3) มีความตั้งใจ เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง อดทนขยันหมั่นเพยีร  

ควบคูกับการใชสติปญญาในการแกปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
4) เปนคนดี สุภาพออนนอมถอมตน กตัญูรูคุณ ประหยัด สุขุม รูจัก

กาลเทศะและดําเนินชวีิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
5) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทาํงานเปนทีมและ

สามารถแกไขขอขัดแยงได 
6) มีความเคารพในกฎระเบยีบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทัง้

การแสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 
 2.1.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) กําหนดใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย เคารพใน
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เชนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา แตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
การยกยองผูที่ทําดีใหสาธารณชนไดรับรูหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

2) กําหนดใหทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงคของคนดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในคุณธรรมที่ตองการจะปลูกฝง 

4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเขาใจ  
เขาถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการปลูกฝงบมเพาะใหปรากฏในตัวผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 

 2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นตรงเวลา สงงานตรง

เวลาและครบถวน การรวมกิจกรรมในชัน้เรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ เปนตน 
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2) ประเมินจากพฤติกรรมการสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษา  
และการสอบปลายภาคการศึกษาที่เปนไปอยางสุจริต 

3) ประเมินจากการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินยั  
ความพรอมเพรียง ความเปนนําและผูตามทีด่ี ความเอื้ออาทรเพื่อน ความรักสามัคคีและความเปนผูมี
ความกตัญู สุภาพออนนอม 
 
 2.1.2  ความรู 
 2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่
ศกึษากับชีวิตประจําวัน 

2) มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  

3) มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษย สังคมและสิ่งแวดลอม 
4) มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 
5) มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับชีวิตประจําวนั 
 2.1.2.2   กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

 1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมใน
รายวิชาที่สอนไดอยางกลมกลืน 

 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจไดอยางแทจริง 

 3) จัดกิจกรรมที่ เปดโอกาสใหผู เรียนไดสัมผัสกับวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถในศาสตรหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ตองการปลูกฝง ตามโอกาสอันควร              
อาจกระทําดวยการเชิญวิทยากรมาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียน หรือดวยการนําผูเรียนไปศึกษา          
ดูงาน ณ แหลงเรียนรูที่วิทยากรประจําอยู 
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 2.1.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1) ประเมินดวยการสอบยอย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค

การศึกษา 
 2) ประเมินจากการปฏิบัติกจิกรรมตางๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชัน้เรียน

และนอกชัน้เรยีน 
 3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผูเรียนสรางสรรคแลวนําเสนอผูสอนทั้งเปนกลุม

และรายบุคคล 
 
 2.1.3   ทักษะทางปญญา 
 2.1.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
  2) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
  3) มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะห และประเมนิคา 
  4) สามารถทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา รวมทั้งวธีิการแกไขปญหา
โดยประยุกตความรูเพื่อแกปญหาได 
  5) สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเดน็ปญหาได 
  6) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
  7) พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตาม
แผนที่วางไวได 
 2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาทกัษะทางปญญา 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
คิดวิเคราะห ใครครวญดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหาเปนกลุม     
จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน 
  2) จัดการเรียนรูดวยประสบการณตรง เชน ฝกปฏิบัติดวยการแสดงบทบาท
สมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝกสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลว สรุปเปน
สาระความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว 
 2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  1) ประเมินดวยการสัง เกตพฤติกรรมทางปญญาของผู เ รียนตั้ งแต              
ขั้นสังเกต ตั้งคําถาม สืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ 
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  2) ประเมินดวยการพูดรายงานผลการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา
ในกรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ บทความ บทรอยกรอง หรือบทกวีนิพนธที่อานตอหนาชั้นเรียน 
  3) ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีเหตุมีผล โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น 
 2.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
  2) พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
  3) พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ตรงตอเวลา 
  4) พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 

 5) พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตอ
อาจารย      

 6) มีความสามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน และการดํารงชีวิต 
 7) มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มีความมั่นใจ และมี

ความสุภาพ 
  2.1.4.2  กลยุทธการสอนที่สรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) จัดกจิกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทาํงานเปนคู หรือ
เปนกลุม เพื่อฝกความรับผิดชอบ  ทกัษะความเปนผูนําและผูตามที่ดีมีทกัษะการสรางมนุษยสัมพนัธ
ปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม 
   2) จัดกจิกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธชวยกัน
เรียนรู เชน ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การเลนกีฬาเปนทีม เปนตน 
  2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 
   1) สังเกตการรวมกิจกรรมกลุมของผูเรียน 
   2) สรางแบบประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  สําหรับใหผูเรียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 
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 2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
  2) พัฒนาทักษะการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศกึษา 
  3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร สถิติประยุกตตอการแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค  
  4) พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การเขียนการอานและ
ตีความ โดยจดัทําเปนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรยีน 
  5) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
  6) พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน 
 2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่สรางทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณตรงใหผูเรียนไดมี
โอกาสใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร พรอมกับนําเสนอดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ 
 2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสะทอนความรูความคิด  ความเขาใจผานสื่อ
เทคโนโลยีแบบตาง ๆ   
  2) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระหวางรวมกิจกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียน หรือขณะรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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2.2 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ ส่ิงตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไป
พรอมกับวิทยาการตางๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 
5 ขอตามที่ระบุไว 

1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
3) มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
4) เคารพกฎระเบยีบขอบังคับขององคกรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอก
การบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในรายวิชาที่เกี่ยวของโดยการ
ยกตัวอยางประสบการณประกอบการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ  

นอกจากนั้นอาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํา
กิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรม
เพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา 
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2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรยีน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม   
2) ประเมินจากการมีวนิัยของนักศึกษาในการเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ 
3) ประเมินจากพฤติกรรมการสอบที่เปนไปอยางสุจริต 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  

 
2.2.2 ความรู   

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

     1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตรอยาง
กวางขวางและเปนระบบ ไดแก ความรูความเขาใจดานระบบการทําฟารมเกษตร การผลิตผัก 
หลักการเลี้ยงสัตว การเกษตรอินทรีย ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด สถิติและการวิจัยทางเกษตร 
และการทําปญหาพิเศษ      

   2) มีความรูในสาขาวิชาอื่น ไดแก วิทยาศาสตร สารสนเทศ การบริหารจัดการ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

   3) มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวชิาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่เกีย่วของ
กับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู   

   4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอกําหนดทางดานเทคนิค รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   

 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียน

พรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งใน
ระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

2) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย      
การทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบ
ใชปญหาเปนฐานการเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง  
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3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกปฏิบัติงานในแปลงเกษตร การศึกษาดู
งานที่เกี่ยวของกับการเกษตร และเรียนรูจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกใน
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัย 

4) ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต       
 

2.2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

 1) การทดสอบยอย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีน 
 3) ประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษาจดัทํา 
 4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 
2.2.3 ทักษะทางปญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อสําเร็จ

การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรศาสตร นอกจากนี้ในขณะที่อาจารยสอนนักศึกษา 
ตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิด
ดวยตนเอง นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการ
แกไขปญหาหรืองานอื่นๆ โดยไมตองอาศัยคําแนะนํา                                                                          

2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น    

3) สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจอันถองแท ในดานพืช และสัตวชนิดตางๆ 
การจัดการฟารมเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช และในบริบททางวิชาชีพและวิชาการและ การวิจัย 
รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

4) มีทักษะภาคปฏิบัติที่ไดรับการฝกฝน ตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
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 2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเร่ิมเขาศึกษา เร่ิมจากโจทยที่

งาย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม   
2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ

จําลอง 
3) การจัดใหมรีายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิด

วิเคราะห สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดาน 
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นไดมากขึ้น 
 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย 
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา   
3) ประเมินรายงานผลการวจิัยในรายวิชาปญหาพิเศษ 

 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญมักเกี่ยวของกับบุคคล หรือ

สถาบันอื่นๆ รวมทั้งผูบังคับบัญชาหรือผูที่อยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาในระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดาน
สังคมศาสตรที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ทําใหเกิดผลการเรียนรู ดังนี้ 

1) มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกบัผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
3) วางตัวและแสดงความคิดเหน็ไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 
 

 2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
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ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ใชการการสอนแบบกลุมรวมมือ ซ่ึงตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน 

2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวยีนสมาชิกกลุม และตําแหนง
หนาที่ในกลุม 

3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน 
 

 2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

1) ใหนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน สรุปผลการประเมินโดยใชเสียง
สวนใหญ 

2) สังเกตพฤตกิรรมในชั้นเรยีน       
 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและนําเทคนคิทางสถติิ หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชวิเคราะห

แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
2) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ

ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถระบุ เขาถึง และคัดเลือกแหลงขอมูลความรูที่เกี่ยวของกับการเกษตร     

จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 
4) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช

อยางสม่ําเสมอ เพื่อการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและแนวความคิด 
5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 
6) สามารถติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมใหม และ

สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สามารถใชทักษะทางภาษาเพื่อการใชงานไดอยางถูกตอง 
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 2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝก
ทักษะ โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา 

2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการ
นําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชส่ือประกอบการนําเสนอ 

3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และ

นําเสนอดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส                 
    

 2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล 

2) ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษจากการแปลเอกสารทางวิชาการ 
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงาน

กลุมในสวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ          
4) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้น

เรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสูรายวชิา  
 3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ 
มีความสามัคคี มีความรัก มีความเมตตากรุณาและมีระเบยีบวนิัย 
  2) ตระหนักและเห็นคณุคาของการเรียนรู เกิดความตองการ ความสนใจและมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู 
  3) มีความตั้งใจ เพียรพยายามทํางานอยางตอเนื่อง อดทนขยันหมั่นเพยีร ควบคูกับ
การใชสติปญญาในการแกไขปญหาจนประสบผลสําเร็จ 
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  4) มีความเปนคนดี สุภาพออนนอมถอมตน กตัญูรูคุณ ประหยดั สุขุม รูจักกาลเทศะ 
และดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีความสามารถในการทาํงานเปนทีมและสามารถ
แกไขขอขัดแยง 
  6) มีความเคารพในกฎระเบยีบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทัง้การ
แสดงออกทางการแตงกายที่เหมาะสม 
 

 3.1.2  ความรู 
  1) มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษา
กับชีวิตประจําวัน 
  2) มีความสามารถในการบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน 
  3) มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนษุย สังคมและสิ่งแวดลอม 
  4) มีความรูความเขาใจในกระบวนการคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  5) มีความรูความเขาใจในความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวัน 
 

 3.1.3  ทักษะทางปญญา 
  1) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
  2) พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
  3) มีทักษะทางการวิเคราะห สังเคราะห และประเมนิคา 
  4) สามารทําความเขาใจถึงสาเหตุของปญหา รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาโดยประยุกต
ความรูเพื่อแกปญหาได 
  5) สามารถรวบรวม ศึกษาและสรุปประเดน็ปญหาได 
  6) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
  7) พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วาง
ไวได  
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 3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) พัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 
  2) พัฒนาทักษะของความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 
  3) พัฒนาทักษะการเรียนดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  
ตรงตอเวลา 
  4) พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม 
  5) พัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนกัศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดตีออาจารย 
  6) มคีวามสามารถปรับตัวทั้งในการทํางานและการดํารงชีวิต 
  7) มีบุคลิกภาพที่แสดงความเปนมิตร กลาแสดงออก มคีวามมั่นใจและมีความสุภาพ 
 

  3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) พัฒนาทักษะดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
   2) พัฒนาทักษะการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากกรณีศกึษา 
   3) ทักษะในการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร และสถิติประยุกตตอการแกไขปญหา

ไดอยางสรางสรรค 
   4) พัฒนาทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การเขียน การอานและตีความ โดย

จัดทําเปนรายงานและนําเสนอในชั้นเรียน 
   5) ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

  6) พัฒนาทักษะในการเผยแพรผลงาน
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

                               

GLAN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทาง
วิชาการ    

                               

GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา                                

GHUM 1102 ความจริงของชีวิต                                

 GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู                                

GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                

GHUM 2102 พฤติกรรมมนุษยและการ
พัฒนาตนตามหลักปรัชญา
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

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 

เศรษฐกิจพอเพียง 

GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี                                

GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป                                

GHUM 2203 สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง 

                               

GHUM 2204 สุนทรียภาพกบัชีวิต                                

GSOC 1101 ไทยศึกษา                                

GSOC1102 ทองถิ่นศึกษา                                

GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา                                

GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                               

GSOC 2103 ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

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 2104 โลกยุคโลกาภวิัตน                                

GSOC 1201 กฎหมายในชวีิตประจําวัน                                

GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย                                

GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยนื                                 

GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวติ                                

GSOC 2401 การจัดการการเงินและการ
บัญชีสวนบุคคล 

                               

GSOC 2402 หลักการจัดการองคกร
สมัยใหม 

                               

GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ                                

GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบ
ธุรกิจ 

                               

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

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 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ                                

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

                               

GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ                                

GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต                                

GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย                                 
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา 
 3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
3) มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
4) เคารพกฎระเบยีบขอบังคับขององคกรและสังคม 
5) เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

 

3.1.2  ความรู 
1)  มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน  
2) มีความรูในสาขาวิชาอื่นทีเ่กี่ยวของ 
3) มีความคุนเคยกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวชิา  
4) ตระหนักใน กฎระเบยีบ ขอกําหนดทางเทคนิค การปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ

ตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   
 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูล จากหลักฐานใหม แลว

นําขอสรุปมาใช     
2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอน และเสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรค 
3) สามารถใชทักษะและความเขาใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีทักษะภาคปฏิบัติ ตามที่ไดรับการฝกฝน 

 

3.1.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมาย   ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 
2) สามารถปรับตัวทํางานรวมกบัผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
3) วางตัวและแสดงความคิดเหน็ไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 

 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถระบุและใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร 
2) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใชรูปแบบ

การนําเสนอ       
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3) สามารถระบุเขาถึงและคัดเลือกแหลงขอมูล 
4) มีวิจารณญาณในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และใชอยางสม่ําเสมอในการ

รวบรวมขอมลู แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลและแนวความคดิ 
5) สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ อยางเหมาะสม 
6) สามารถติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมใหม และ

สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) สามารถใชทักษะทางภาษาเพื่อการใชงานไดอยางถูกตอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
AEXT 3101 หลักการสงเสริมการเกษตร                         
AG 1101 หลักพืชศาสตร                                         
AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทาง

การเกษตร 
                        

AG 2103 หลักการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                        

AG 2201 การประกวดและตัดสินผลผลิต
ทางการเกษตร 

                        

AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 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 3102 เกษตรอินทรยี                                                        
AG 3103 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี                         
AG 3104 การบริหารธุรกิจเกษตร                         
AG 3401 กฎหมายทีเ่กีย่วของกับ

การเกษตร 
                        

AG 3501 หลักการขยายพันธุพืช                         
AG 3901 สถิติและการวจิัยทางการเกษตร                         
AG 4103 การปรับปรุงพันธุพืช                         
AG 4902 ปญหาพิเศษ                                                           
AG 4903 สัมมนาการเกษตร                                                 
AGI 2401  หลักการแปรรปูผลิตผล

การเกษตร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 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 พืชไรเศรษฐกจิ                                                    
AGRO 2601 พืชอาหารสัตว                         
ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว                         
ANSC 1102 การผลิตสัตวปก                                                   
ANSC 2201 การผลิตสุกร                                                        
ANSC 3402 การผลิตโคเนื้อ                                                    
ANSC 3403 การผลิตโคนม                                                     
BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน                         
CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน                         
CHEM 2401 เคมีอินทรียพืน้ฐาน                         
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน                         
CHEM 3701 ชีวเคมีพื้นฐาน                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
CHEM 3702 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                         
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร                         
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน                         
ENT 3201 การอารักขาพชื                         
ENT 3202 จุลินทรียทางการเกษตร                         
ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ                         
FISH 3202 การเลี้ยงและเพาะพันธุกบ                         
FISH 3203 การเพาะเลีย้งปลาเศรษฐกิจ                         
FISH 4202 การเลี้ยงปลาสวยงาม                         
FM 3101 เกษตรกลวิธาน                                                         
HORT 2201 การผลิตผัก                         
HORT 3102 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 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 3201 การผลิตเห็ด                         
HORT 3401 หลักการไมผล                                                         
HORT 3502 การจัดการภูมทิัศนและพรรณไม                         
HORT 3503 การจัดการสถานเพาะชํา                         
HORT 4101 พืชสมุนไพร                         
HORT 4301 ไมดอกไมประดับ                                                   
HORT 4305 การผลิตพรรณไมน้ํา                                               
MATH 1201 คณิตศาสตร 1                         
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน                         
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา                                                               
SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณของดินและปุย                           
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 
3. ทักษะทาง 

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หมวดวิชาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 
STAT 2401 หลักสถิติ                         
AG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

เกษตรศาสตร     
                        

AG 4801 การฝกประสบการณวิชาชพี
เกษตรศาสตร    

                        

COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา                         
COOP 4801 สหกิจศึกษา                         
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได การทวนสอบใน
ระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินขอสอบประจําสาขาวิชา และการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
       การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน ควร
เนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ได
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  

2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะสําเร็จ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ     
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 3.1 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 3.2 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูสําหรับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย   
ของมหาวิทยาลัย / คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 1.2  สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา การสนับสนุนการศึกษาตอ  
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของในสาขาวิชา สนับสนุนดานการศึกษาตอ  
ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 2.2.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

   2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการสงเสริมอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
  2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั 
  2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจยัตางๆ ของคณะ 
             2.2.6  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแลและให

คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้   

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยโดยอาจารยและ
นักศึกษาสามารถกาวทัน
หรือเปนผูนําในการสราง
องคความรูใหมๆทางดาน
เกษตรศาสตร 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
ของ สกอ. 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 
 

1. หลักสูตรที่มี
มาตรฐาน ตาม
หลักเกณฑของ สกอ. 
และมีการปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ 
 

2. สงเสริมใหนักศึกษาเกดิ
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนที่สรางทั้งความรู
ความสามารถในวิชาการที่
ทันสมัย 

3. จัดแนวทางการเรียนในวชิาเรียนใหมีทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศกึษาความรูที่ทนัสมัยดวย
ตนเอง 
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรยีนรูวิทยาศาสตร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาเกดิความใฝรูเพิ่มขึน้ 

2. จํานวนวิชาเรียนที่
มีภาคปฏิบัติ และวิชา
เรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศกึษา
คนควาความรูใหมได
ดวยตนเอง 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมคีุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทาเปนผูมี
ประสบการณหลายปมีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
6. สนับสนุนและสงเสริมใหผูสอนพัฒนา
ตนเองในดานวิชาการ  
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรไดไป
ศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ 

3.จัดทําบันทกึจํานวน
และรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัตอิาจารย
ดาน คุณวุฒิ
ประสบการณ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย 
4. ผลการประเมินการ
เรียนการสอน อาจารย
ผูสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรู
โดยนักศกึษา 
 

4. มีการประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 
 

8. มีการประเมินการใชหลักสูตรจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและ
ภายนอกอยางนอยทุกๆ 5 ป 
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบณัฑติที่สําเร็จ
การศึกษา 

5. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารย
ภายในคณะ 
6. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ทุกๆ 5 ป  
7. ประเมินผลโดย
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา 
ทุก ๆ 2 ป 
8. จํานวนบคุลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู 
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  2.1 การบริหารงบประมาณ 

สาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารยและพัฒนานักศึกษาตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 สาขาวิชาใชทรัพยากรการเรียนการสอนทั้ง หนังสือ ตํารา และการสืบคนผาน

ฐานขอมูล จากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ เชน 
หองสมุด และหองบริการคอมพิวเตอร  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะประสานงานกับศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 

และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อหนังสือดวย 

 ในสวนของคณะมีหองสมุดเพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ  คอมพิวเตอร เครื่องฉายสไลด เปนตน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.4.1 ใหมีการสํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศกึษา 

จากผูสอนและผูเรียน 
2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีผูสอน และ

ผูเรียนสามารถใชบริการได 
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3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําสาขาวิชาประชุมรวมกันเพื่อวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดยจะเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อใหไดบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก

การปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษจะตองเปนผู
มีประสบการณตรง 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหมีคุณวุฒิตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

 มีการอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุก
คนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได  
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 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบที่ เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ 

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการในการ
พิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น 

 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการมีงานทํา ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความตองการตลาดแรงงานเปนประจําทุกปพรอมทั้งนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพ
บัณฑิตใหกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดในเกณฑดีตอเนื่อง  2  ปการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป  ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
และอยางนอยรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3-
4 (ถามี) จํานวน 2 รายวิชาทีเ่ปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ที่รายงานในมคอ.7 ปที่ผานมา 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ   
/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีม่ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80 

    X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
14. บัณฑิตไดงานทําไดรับเงินเดอืนเริ่มตนไม

ต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด 
    X 

 
 

หมวดที ่8   การประเมิน และปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3           
ของแตละรายวิชา และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน
ในครั้งตอไป จากนั้นใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินทกัษะดังกลาวสามารถกระทําได ดังนี้  
 1.2.1  ประเมนิโดยนกัศึกษาในแตละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมนิตนเองโดยอาจารยผูสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
 2.1 นักศึกษาและบัณฑิต 
 2.2 ผูใชบัณฑติ 
 2.3 ผูทรงคุณวฒุิ 
 2.4 อาจารยผูสอน 
 2.5 กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ในสวนของผูใชบัณฑิตนอกจากการประเมินจากเอกสารแลวจะใชวิธีการสัมภาษณเกี่ยวกับ
เร่ืองความตองการการใชบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคเพิ่มเติมดวย 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
  จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชาที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดทันทซ่ึีงกจ็ะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
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ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
GHUM 1101 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6) 
 Contemplative Studies  

        ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม ซ่ึงเปนความสุข
ที่เกิดจากปญญา ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะความรัก   
ความเมตตา การมีจิตสํานึกตอสวนรวม ความมีเหตุผล โดยใชกิจกรรมการเรียนรูดวยหัวใจที่
ใครครวญ ศาสตรแหงนพลักษณซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ การคิดอยางเปนระบบ และ
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้ง พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน ตลอดจน   
การสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูอ่ืนและสังคม 
 
GHUM 1102 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 The Philosophy of Life  

         ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต โดยนําหลักความจริงของชีวิต   
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภวิัตน 
 
GHUM 1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0-6) 
 Information Technology Literacy for Learning  

        ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของการเรียนรูสารสนเทศ  สารสนเทศและ
สังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะหความตองการ กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน และประเมินคุณคาของสารสนเทศ ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ 
เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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GHUM 2101 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Personality Development  

       ศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพ ภาวะผูนํา ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดาน
รางกาย  อารมณและจิตใจ เนนการติดตอส่ือสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล   
การตัดสินใจ การจูงใจ การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน โดยใชหลักธรรมทางศาสนา วิเคราะห
และประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
GHUM 2102 พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development Through  
the Sufficiency  Economy Philosophy 

            ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ 
เพื่อการทํางานรวมกัน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
 
GHUM 2201 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Music  

        ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีที่มีตอชีวิตประจําวัน สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล โดยเนน   
การฟงและดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซึ้งในความงามของดนตรี พรอมกับแสดงออกใน
รูปแบบตาง ๆ 
 
GHUM 2202 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Virtual Arts  

       ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ  ประเภทของงานศิลปะ  หลักการและ
องคประกอบเบื้องตนทางทัศนศิลป ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
ตามสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของ   
ความเปนมนุษย 
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GHUM 2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Performing Arts  

       ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว ความรู
ทั่วไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภท   
ตาง ๆ ของไทยและนานาชาติ หลักการเคลื่อนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง โดย   
การเรียนผานประสบการณจริง เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดงซึ่งเปนพื้นฐานที่
นําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 
 
GHUM 2204 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Life  

       ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ 
ความซาบซึ้งในสุนทรียศาสตรทางดนตรี ทัศนศิลป และศิลปะการแสดง  โดยเรียนรูผาน
ประสบการณจริง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจซึ่งนําไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 
 
GLAN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

        ศึกษากระบวนการสื่อสาร การใชภาษาซึ่งประกอบดวย การใชคํา ประโยค 
สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ดวยการสรุป
ความ การคิดวิเคราะห วิจารณ เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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GLAN 1102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  

       ศึกษาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
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 ภาษาองักฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Skills  

       ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของคําศัพท  การอานเพื่อหา 
หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดที่สนับสนุนใจความหลัก  การอานเพื่อการคิดวิจารณ  และเพื่อ
สรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมทั้งการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

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. 
 

 

GSCI 1101 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

      ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร โดยการใชหลักตรรกะ การใชเหตุผล การคิดเชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกตใช  
ในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
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GSCI 1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Information Technology for Life  

     ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของอินเตอรเน็ต ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จริยธรรมและกฎหมาย
ทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการใชโปรแกรมระบบ 
โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
ดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน 
 

GSCI 2101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  

     ศึ กษ าคว ามหมายและคว ามสํ า คัญของวิ ท ย าศ าสตร เ พื่ อ คุณภ าพชี วิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเสริมสรางคุณภาพชีวิต อนามัยเจริญพันธุ 
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา คนควา วิเคราะห และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 
 

GSCI 2102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Science and Technology in Daily Life  

     ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีทองถ่ิน การประยุกตใชและผลกระทบ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สังคมและโลก โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห อภิปราย กรณีศึกษา 
เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย 
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GSCI 2103 อาหารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Food for the Development of Living Standards  

     ศึกษาแหลงอาหารที่จําเปนตอคุณภาพชีวิต อาหารสําหรับบุคคลในวัยตาง ๆ   
ภูมิปญญาอาหารพื้นบาน ผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณคาของอาหารกับสุขภาพ 
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก อาหาร
บําบัดโรค อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร โรคและอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย โดยศึกษาคนควา 
อภิปราย วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GSCI 2104 พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Plants for Development of Living Standards  

     ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิที่เปนแหลงอาหาร เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของตอการปลูกพืช การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยและพื้นที่สีเขียวแบบตาง ๆ และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ   
การพัฒนาแบบยั่งยืน โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย
และจิตใจใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
GSCI 2105 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0-6) 
 Sport and Health Sciences  

     ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย การเลือก
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม การตรวจสอบ
สุขภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การปองกันและดูแลอาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผล   
การออกกําลังกาย โดยเนนการฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อให
เกิดพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
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GSOC 1101 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

        ศึกษาสภาพทั่วไปของประเทศไทย เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ที่ตั้ง อาณาเขต  
การแบงภูมิภาค ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดยมุงเนน
ใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ
ไทยในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และเปนพื้นฐาน
ในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข 
 
GSOC 1102 ทองถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 
 Local Studied in Thailand  

        ศึกษาสภาพทั่วไปและภูมิหลังของทองถ่ิน ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธและ
ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ อันนําไปสูความรักและความภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข 
 
GSOC 1201 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Laws in Daily Life  

             ศึกษาที่มา ความหมาย ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา 
ละเมิด ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย โดยศึกษา คนควา วิเคราะห และอภิปรายกรณีตัวอยาง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
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GSOC 1202 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

              ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกตั้ง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดย
ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2101 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 The Community and Development  

        ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน 
กับการพัฒนา  ทุนของชุมชนในมิติตาง  ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนที่มี   
ความหลากหลาย ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
GSOC 2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy 

        ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการพึ่งพาตนเอง เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุข มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
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GSOC 2103 ความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Diversities of Society and Culture  

             ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชาติ ชาตินิยม ทองถ่ินนิยม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย การนําเสนอภาพความเปนตัวตน และการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง   
โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้น แกไขปญหาอยางสรางสรรค เขาใจและยอมรับ   
กลุมคนที่แตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหมอัน
นําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104 โลกยุคโลกาภวัิตน 3(3-0-6) 
 The Globalized  World  

              ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่มีผลกระทบตอภูมิภาคตาง ๆ 
ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน โดยการอภิปรายและวิเคราะห
กรณีศึกษา เพื่อใหเกิดความรู เขาใจ ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
กระแสโลกาภิวัตน 
 
GSOC 2301 มนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ียั่งยนื 3(3-0-6) 
 Humanity and Environmental Sustainability  

        ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ความเขาใจถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู ความเขาใจ 
วิเคราะหอภิปราย ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมผานกรณีศึกษา เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีแกไข หลักการอนุรักษ และ   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
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GSOC 2302 การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Tourism for Quality of Life  

             ศึกษาความรู เบื้องตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว  ความหมาย 
ความสําคัญ ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในทองถ่ินและ
แหลงทองเที่ยวสําคัญอื่น ๆ การวางแผนทองเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนผลกระทบและ
การอนุรักษ   การทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยศึกษาคนควา อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อประยุกตการ
ทองเที่ยวสูคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
GSOC 2401 การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล 3(3-0-6) 
 Financial Management and Personal Accounting  

        ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชี   
สวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ แหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ย การวางแผนใชเงิน
เพื่อเปนหลักประกันของชีวิต การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได การจัดทํางบประมาณรายได 
หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน ตลอดจนการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจายในครัวเรือน เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 
 
GSOC 2402 หลักการจัดการองคการสมัยใหม 3(3-0-6) 
 Principles of the Management in Modern Organization  

        ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ 
การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาที่ในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนม
ดานการจัดการสมัยใหม โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอ   
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีผลตอการจัดการองคการ 
 
GSOC 2403 มนุษยกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Humanity and the Economy  

        ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ
โดยศึกษา คนควา อภิปราย และใชกรณีศึกษา เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
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GSOC 2404 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental Knowledge of Business Practices  

        ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง  ๆ  และองคประกอบที่ใชใน   
การประกอบธุรกิจ ดานการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหาร
สํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 
AEXT  3101 หลักการสงเสริมการเกษตร 2(2-0-4) 
 Principle of Agricultural Extension  

         ความหมาย  ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร   ปรัชญา 
หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร  การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ  ปญหาอุปสรรคใน
การสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข 
 
 AG 1101 หลักพืชศาสตร 3(2-2-5) 
 Principle of Plant Science  

             ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่
สําคัญของสวนตางๆของพืช กระบวนการสําคัญที่เกี่ยวของกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืช ตลอดจนวิธีการปลูก  การบํารุงรักษา  การขยายพันธุพืชและการปรับปรุง
พันธุพืช การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตเบื้องตน 
 

AG 2101 พันธุศาสตรประยุกตทางการเกษตร    3(2-2-5) 
 Applied Genetics in Agriculture  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

BIO 1101  ชีววิทยาพืน้ฐาน  
 

       ประวัติและความสําคัญของพันธุศาสตร สารพันธุกรรม การแบงเซลล กฎของ
เมนเดล และการถายทอดลักษณะ  การควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงยีน 
โครโมโซม และการกลายพันธุ พันธุศาสตรประชากร วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต  
การประยุกตใชพันธุศาสตรกับงานดานการเกษตร 

 

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

Economy Philosophy 
 

         ความสําคัญและหลักการผลิตพืชในฟารมเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยศึกษาความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช ธาตุอาหารพืช ความตองการแรธาตุอาหาร
พืช และหลักการจัดการ   แรธาตุอาหารพืช การชลประทาน และงานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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AG 2201 การประกวดและตัดสินผลผลิตทางการเกษตร 2(2-0-4) 
 Agricultural Product Contest  

         ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนินงาน
และการจัดการประกวด การเตรียมผลผลิตเขาประกวด หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลิตผล
ทางการเกษตร การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณในการประกวดผลิตผลเกษตร 
AG 2401 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5) 
 Microbiology for Agriculture and Agro-Industry  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

BIO 1101  ชีววิทยาพืน้ฐาน  
 

       ความสําคัญของจุลินทรียตอการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของ   
จุ ลินทรียและการจัดจํ าแนก  สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของจุ ลินทรีย  เมแทบอลิ ซึม   
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ พันธุกรรม การควบคุมจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การถนอมอาหารดวยจุลินทรีย และการกําจัดของเสียทาง
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝกปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 
AG 3102 เกษตรอินทรีย 3(2-2-5) 
 Organic Agriculture  

         ความสําคัญ การผลิตพืชอินทรีย แนวคิดและทฤษฎีเกษตรอินทรีย ปุยและวัสดุ
อินทรียเพื่อการปรับปรุงดิน จุลินทรียที่เปนประโยชน การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 
มาตรฐานและขอกําหนดเกษตรอินทรีย ตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย 
 
AG 3103 ระบบการผลิตทางเกษตรที่ด ี 2(2-0-4) 
 Good Agricultural Practices System   

         ความสําคัญและความหมายของระบบการผลิตทางเกษตรที่ดี การจัดการ
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร วิธีการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ขอกําหนดในการจัดทําระบบ การปองกันความเสี่ยงและลดการปนเปอน และระบบ
การผลิตทางเกษตรที่ดีของประเทศไทยและนานาชาติ   
 
 



80 
 

 

AG 3104 การบริหารธุรกิจเกษตร 2(2-0-4) 
 Agribusiness  

         บทบาทและความสําคัญ แนวคิดทางธุรกิจเกษตร ระบบและกระบวนการ
จัดการงานทางธุรกิจการเกษตร การวางแผนการตลาด ระบบการจัดการผลิต การตัดสินใจทาง
ธุรกิจการเกษตร จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจการเกษตร 
 
AG 3401 กฎหมายที่เก่ียวของกับการเกษตร 2(2-0-4) 
 Agriculture Law  

         ความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร ระบบการถือครองที่ดินโดยทั่วไป 
การปฏิรูปที่ดิน การควบคุมที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การแกปญหาโดยมาตรการทางกฎหมายตางๆ 
และศึกษาสาระสําคัญในกฎหมายฉบับตางๆ พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ร.บ. ปุย พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ พ.ร.บ. 
โรคสัตว พ.ร.บ. ชลประทาน พ.ร.บ. ประมง พ.ร.บ. ปาไม พ.ร.บ. เมล็ดพันธุ พ.ร.บ. กักกันพืช 
พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 
 
AG 3501 หลักการขยายพันธุพืช 3(2-2-5) 
 Principle of Plant Propagation  

         ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการขยายพันธุพืชและปจจัยสําคัญที่ เกี่ยวของกับ   
การขยายพันธุพืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยวิธีการ
ตางๆ และการดูแลรักษา 
 
AG 3901 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Statistic and Agricultural Research  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

STAT 2401 หลักสถิติ  
 

         ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติและวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช
วิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร 
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AG 4103 การปรับปรงุพันธุพืช 3(2-2-5) 
 Plant  Improvement  

         หลักการและวิธีการในการปรับปรุงพันธุพืช โดยวิธีผสมพันธุ คัดเลือกพันธุและ
วิธีการอื่นๆ รวมทั้งเทคนิคที่ใชปฏิบัติในการผสมพันธุพืช และการผลิตลูกผสม 
 
AG 4902 ปญหาพิเศษ 3(250) 
 Special Problems  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

AG 3901 สถิติและการวิจยัทางการเกษตร  
         ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยปญหาทางดานการเกษตร การวางแผนการทดลอง   

การวิเคราะหผลการทดลอง ตลอดจนการเขียนรายงานผลเปนรูปเลมสมบูรณ 
 

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

         อภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกี่ยวกับหัวขอตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนา
ทางเกษตร  หรือวิทยาการใหมๆ  ที่ เกี่ยวของกับงานของประเทศไทย  และตางประเทศ   
การนําเสนอแผนงานวิจัยเพื่อปญหาพิเศษ ระบุวัตถุประสงคของการทดลอง แผนดําเนินการ 
วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูล การสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ และประโยชนที่จะไดรับจาก   
การทดลอง ทั้งนี้ภายใตการแนะนําและใหขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

 

AGI  2401 หลักการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 3(2-2-5) 
 Principles of Agricultural Product  Processing 

         ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การเนาเสียของ
อาหาร หลักการแปรรูปอาหารดวยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพโดยอาศัยวัตถุดิบในทองถ่ิน
จากผัก ผลไม สมุนไพร เครื่องเทศ เมล็ดถ่ัว พืชหัว ขาว เนื้อสัตว สัตวปก สัตวน้ํา น้ํานม ไข 
น้ําตาล และไขมัน แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดี (Good Manufacturing 
Practices : GMP) และมาตรฐานอาหาร 
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AGRO 2501 พืชไรเศรษฐกจิ 3(2-2-5) 
 Economic Field Crops  

          หลักการทั่วไปในการผลิตพืชไรเศรษฐกิจเขตรอนและกึ่งเขตรอน การผลิต   
การดูแลรักษาและการจัดการขาว ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง งา ทานตะวัน มันสําปะหลัง มันฝร่ัง 
ฝาย และยาสูบ 
 
AGRO 2601 พืชอาหารสตัว 3(2-2-5) 
 Forage Crops  

         การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
คุณคาทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและพืชตระกูลถ่ัว การเก็บเกี่ยวและ   
การเก็บรักษา การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว 
 
ANSC  1101 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2-5) 
 Principles of Animal and Husbandry  

         หลักเบื้องตนของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว   
โภชนศาสตรสัตว สรีรวิทยาของสัตว การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาลสัตว และโรคที่สําคัญของ
สัตว การนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การผลิตสัตวใน
ระบบอุตสาหกรรมครบวงจร หลักการของเกษตรอินทรีย การจัดการฟารมปศุสัตวอินทรียและ
ตลาดสินคาปศุสัตวอินทรีย  
 
ANSC 1102 การผลิตสตัวปก 3(2-2-5) 
 Poultry Production 

วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 
ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว  

 

สัตวปกเศรษฐกิจชนิดตางๆ ที่เล้ียงในระดับอุตสาหกรรม โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยง  การจัดการโรงฟก อาหารและการจัดการ การจัดการฝูงพอแมพันธุ พันธุกรรมและ   
การขยายพันธุ โรคสัตวปก การปองกันและควบคุมโรค การบันทึกและการวิเคราะหขอมูล 
อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกครบวงจร การจัดสถานที่เหมาะสมในการผลิตสัตวปก มาตรฐาน
ฟารมสัตวปก 
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ANSC 2201 การผลิตสุกร 3(2-2-5) 
 Swine Production  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว   
 

การผลิตสุกรเพื่อการคา พันธุสุกร การคัดเลือก การจัดการผสมพันธุ การให
อาหารสุกรระยะตางๆ โรงเรือนและอุปกรณ  การวางแผนการผลิต  การจัดการฟารม การตลาด
สุกร  เกรดและการจัดแบงเกรดซากสุกร การประเมินลักษณะซากในสุกร โรคสุกร การปองกัน 
และการควบคุม การบันทึกและวิเคราะหขอมูล อุตสาหกรรมการผลิตสุกรครบวงจร การจัดการ
ส่ิงแวดลอมในฟารมสุกร 

 
ANSC 3402 การผลิตโคเนือ้ 3(2-2-5) 
 Beef  Cattle Production  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว  
 

         ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให
อาหารโคเนื้อ โรคโคเนื้อ การปองกันและควบคุม การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การ
จดบันทึกตางๆ การตลาดโคเนื้อ การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมโคเนื้อ มาตรฐานฟารมโคเนื้อ 
 
ANSC 3403 การผลิตโคนม 3(2-2-5) 
 Dairy Cattle Production  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

ANSC 1101 หลักการเลี้ยงสัตว   
 

         ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม  พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม อาหารและการให
อาหารโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคโคนม การปองกันและควบคุม การรีดนม คุณภาพน้ํานม  
การจดสถิติและการทําบัญชี การจัดการสิ่งแวดลอมในฟารมโคนม มาตรฐานฟารมโคนม 
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BIO 1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Biology    

        สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต 
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาท
และฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว และ
นิเวศวิทยา ฝกปฏบิัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 

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

 ศึกษาเกี่ยวกับสสารและการวัด โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และเคมีส่ิงแวดลอม 
   ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี การใช
อุปกรณ เครื่องมือพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎี 
 

CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Organic Chemistry  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน  
 

       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย พันธะในสารประกอบ
อินทรีย  ไฮบริไดเซชันของคารบอน การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี สมบัติทาง
กายภาพ การเตรียม  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรมาติก และ
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ  สารอินทรียในชีวิตประจําวัน 
 

CHEM 2402 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

CHEM 1101  เคมีพื้นฐาน   
 

        ฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนในทางเคมีอินทรีย การแยกและการทําให
บริสุทธิ์  การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก และโครมาโทรกราฟ การวิเคราะหสารอินทรีย
เบื้องตน การทดสอบหมูฟงกชัน และการเตรียมอนุพันธของกรดอินทรีย 
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CHEM  3701 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biochemistry  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

        ศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต สมบัติ หนาที่ และบทบาทของเซลล 
และองคประกอบของเซลล กรด-เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด 
กรดนิวคลีอิก วิตามิน และ ฮอรโมน การยอย การดูดซึม  เมแทบอลิซึม ของคารโบไฮเดรต ลิพิด 
โปรตีน 
 
CHEM 3702 ปฏิบตัิการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Biochemistry Laboratory  
 วิชาบงัคับกอน : ตองเรียนรายวิชา 

CHEM 2401 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
CHEM 2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 

        ภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร การทดสอบสมบัติและวิเคราะห
ปริมาณของ กรดแอมิโนโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด และชีวพลังงานของเซลล 
 
ENG 1601 ภาษาองักฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Science  

  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการทางดานวิทยาศาสตร  
โดยการสืบคนขอมูล เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะดาน  วิเคราะห  สังเคราะห และ
นําเสนอโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ          

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

           พัฒนาผู เรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อ
จุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคกร เรียนรูมารยาท และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสืบคน และแสวงหาความรูจากสารสนเทศเพื่อ   
การสมัครงาน และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ            

           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 การอารักขาพชื 3(2-2-5) 
 Plant Protection  

         การจัดจําแนก และ การปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชสารเคมีและชีววิธีใน   
การควบคุมปองกันกําจัด วิธีการเพาะเลี้ยงตัวห้ํา  ตัวเบียฬ  การทําสารสกัดสมุนไพร 
 
ENT 3202 จุลินทรียทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Microorganisms in Agriculture  

         ประวัติความเปนมา ที่อยูอาศัย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ชนิด 
ปฏิกิริยาสัมพันธและกิจกรรมของจุลินทรียในระบบนิเวศเกษตร และการใชประโยชนของจุลินท
รียในการเกษตร ไดแก การผลิตพืชและสัตว รวมทั้งการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
 

ENT 3203 โรคพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Economic Crop Diseases  

         โรคพืชเศรษฐกิจหลักที่มีผลตอคุณภาพและปริมาณของการผลิต เนนลักษณะ
อาการของโรค การแพรระบาด และการควบคุมโรค 
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FISH 3202 การเลี้ยงและเพาะพันธุกบ 3(2-2-5) 
 Frog Production and Breeding  

ศึกษาหลักการ วิธีการดําเนนิการคัดเลือก และเลี้ยงพอแมพันธุกบ การเพาะพันธุ
กบ การจัดการดําเนินการเพาะพันธุและการอนุบาลลูกออดการเลี้ยงกบเพื่อจําหนาย รวมถึงการ
รักษาโรค 
 
FISH 3203 การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 
 Economic Fish Production  

ความสําคัญและประโยชนของความสําคัญในการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพื่อเปน
อาหาร ประเภท  ชนิด  และลักษณะของพันธุปลาที่ เ ล้ียงเปนอาหาร การสรางบอเล้ียงปลา   
การขยายพันธุ การผลิตอาหารปลาแตละชนิด  การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค การวางแผน
การผลิตปลา  และการจัดจําหนาย        
 
FISH 4202 การเลี้ยงปลาสวยงาม 3(2-2-5) 
 Pretty Fish Fishery  
                          ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงปลาสวยงาม ประเภท ชนิด และลักษณะ
ของพันธุปลาสวยงาม วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงปลาสวยงาม การสรางบอเล้ียงปลาสวยงาม   
การตกแตงและจัดแสดงพันธุปลาสวยงาม การขยายพันธุ  การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค  
และการจัดจําหนาย 
 
FM 3101 เกษตรกลวิธาน 3(2-2-5) 

 Farm Mechanics  

         ประวัติและความสําคัญ  การพัฒนาเครื่องมืองานเกษตร  ความรูเกี่ยวกับงานไม  
งานปูน งานไฟฟา เครื่องทุนแรงทางการเกษตร  และการบํารุงรักษา ระบบการใหน้ําแบบตางๆ 
และการประยุกตใชระบบชลประทานในงานเกษตรดานอื่น ๆ 
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HORT 2201 การผลิตผัก 3(2-2-5) 

  Vegetable Production  
          ประโยชนและความสําคัญของพืช  การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชผัก

ชนิดและลักษณะประจําพันธุ การจัดจําแนก การขยายพันธุ คัดเลือกพันธุ ปจจัยและสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิตผักในสภาพไรนา ในโรงเรือน และในระบบ
ไรดิน การบรรจุและการจัดจําหนาย 
 

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

         ความสําคัญ  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลัง
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  
โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว และการปองกันกําจัดโรคหลังการเก็บเกี่ยว 
 
 

HORT 3201 การผลิตเห็ด 3(2-2-5) 
 Mushroom Production  

         ชีววิทยาและชนิดของเห็ดที่สําคัญในประเทศไทย ปจจัยส่ิงแวดลอมตอการ
เจริญเติบโต เทคนิคและวิธีการเตรียมเชื้อเห็ด อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ และการผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ 
 

HORT 3401 หลักการไมผล 3(2-2-5) 
 Principles of Pomology  

              ความสําคัญและการจําแนกประเภทของไมผล ถ่ินกําเนิดและการปรับปรุงพันธุ 
โครงสรางของดอกและผล สรีรวิทยา การขยายพันธุ การจัดทรงตนและการตัดแตงกิ่ง การสราง
และดูแลรักษาสวนผลไม    การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอและการขนสง และ
รายละเอียดของไมผลเมืองรอนที่สําคัญ 

 

HORT 3502 การจัดการภูมิทัศนและพรรณไม 3(2-2-5) 
 Landscape and Plant Mangement  

         หลักการทั่วไป ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของการจัดภูมิทัศน   
การจําแนกประเภทของภูมิทัศน ลักษณะของธุรกิจการจัดภูมิทัศน วัสดุอุปกรณที่สําคัญในการจัด
ภูมิทัศน พรรณไมและการจัดภูมิทัศนในรมและกลางแจง การจัดตกแตงภูมิทัศนในรูปแบบตางๆ 
การจัดสวนน้ํา การจัดสวนหิน การจําลองธรรมชาติในสวนถาด สวนตู 
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HORT 3503 การจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2-5) 
 Nursery Management  

         ประโยชน  ความสําคัญ และการจัดจําแนกสถานเพาะชํา การจัดเตรียม
โรงเรือนเพาะชําและสิ่งกอสราง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชํา หลักการบริหารสถานเพาะชํา 
การจัดการวัสดุอุปกรณที่สําคัญในสถานเพาะชํา และการควบคุมสภาพแวดลอม ในเรือนเพาะชํา 
การจัดพันธุไม ภายในและภายนอก    เรือนเพาะชํา การจัดการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา 
 

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

         ความหมาย ประโยชนของพืชสมุนไพรที่สําคัญในชีวิตประจําวัน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่เหมาะสม วิธีการเพาะปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว การนํามาใชประโยชน การจัดจําหนายในรูปแบบตางๆ 
 

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

         ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของไม
ดอกไมประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต อุปกรณ วิธีการเพาะปลูก การขยายพันธุ และการปองกัน
กําจัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจําหนาย 
 

HORT 4305 การผลิตพรรณไมน้ํา 3(2-2-5) 
 Aquarium Plant Production  

         ความสําคัญและประโยชนของพรรณไมน้ํา ประเภท ชนิด และลักษณะของ
พรรณไมน้ํา ปจจัยที่ เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา   
การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการจัดจําหนาย 
 

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

       เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสน ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ
ฟงกชันพีชคณิต อนุพันธฟงกชันตรีโกณมิติ อนุพันธฟงกชันแฝง การประยุกตอนุพันธ  ปริพันธไม
จํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขต การประยุกตปริพันธ 
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PHYS   1101 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 Fundamental Physic    

        ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดันของ
ไหล และหลักของอารดีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวง
กวัด และคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร 
ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
 Soil Science  

         ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน 
ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติการบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับการปลูกพืช   
การพังทลายของดิน การอนุรักษดิน น้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย 
 

SOIL 3303 ความอุดมสมบูรณของดินและปุย 3(2-2-5) 
 Soil Fertility  and Fertilizers 

วิชาบงัคับกอน: ตองเรียนรายวิชา 
                          SOIL 1101 ปฐพีวิทยา 

 

         ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช บทบาทและหนาที่ของธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต คอลลอยดดินและความจุใน
การแลกเปลี่ยนไอออน องคประกอบ รูปและปริมาณของธาตุอาหารในดินและความเปนประโยชน
ตอพืช ความเปนกรด-ดางและการปรับปรุงดิน การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน หลักการ
จัดการธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย 
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STAT 2401 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 Principle of Statistics  

ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปร
สุม คาคาดหมายทางคณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม แบบปวสซอง 
และแบบปกติ การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม   
การหาสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสนอยางงาย วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของ
วิธีการใหเหมาะสมกับแตละวิชาเอก 
 
AG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเกษตรศาสตร 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in Agriculture  

         จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
เกษตรศาสตร ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี ความรู ทักษะ   
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตางๆ 
 
AG 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 6(560) 
 Field Experience in Agriculture  
 วิชาบงัคับกอน : ตองสอบผานรายวิชา 

AG 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 
         การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับเกษตรศาสตร 

จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปนรูปเลม 
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COOP 3801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
 Cooperative Education Preparation  

การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  
โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ ความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต
ละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ส่ือสาร มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม โครงสรางการทํางานในองคกร งานธุรการในสํานักงาน 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทํา
โครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอผลงานโครงงาน   
 

COOP 4801 สหกิจศึกษา 6(560) 
 Cooperative Education  
 วิชาบงัคับกอน : ตองสอบผานรายวิชา  

COOP 3801 การเตรียมสหกจิศึกษา 
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใช

บัณฑิตเปนเวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 560  ช่ัวโมง โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน การจัดทําโครงงาน การรายงาน  
ผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงาน   
พี่เล้ียง อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และเปนบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทนัทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลกัสูตร 
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1. อาจารยอัตถ อัจฉริยมนตรี 
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ                      อาจารย 
1.2 ประวัติการศึกษา 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 
      1.3.1 ผลงานวิจัย 
อัตถ อัจฉริยมนตรี รัชนีพร สุทธิภาศิลป และ นริศรา วิชิต. 2553. การกําหนดมาตรฐานน้ําหมัก

ชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรียตอการเจริญเติบโตของพืชผัก. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ. (เอกสารอัดสําเนา)   

      1.3.2 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
อัตถ อัจฉริยมนตรี. 2553. หลักพืชศาสตร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม. 
อัตถ อัจฉริยมนตรี. 2552. หลักการไมผล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
อัตถ อัจฉริยมนตรี. 2551. การผลิตผัก. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม. 
      1.3.3 ประสบการณการทํางาน 

 1.3.3.1 การวิจัยระบบการบริหารศัตรูพืชผักโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยระบบการ
ทําน้ําหมักชีวภาพ ภายใตโครงการอาหารเชียงใหมปลอดภัย ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2548 

 1.3.3.2 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน) 
 1.3.3.3 คณะอนุกรรมการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
(พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ป พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

ปริญญาเอก - - - 
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2. อาจารย ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป 
2.1 ตําแหนงทางวิชาการ                      อาจารย 
2.2 ประวัติการศึกษา 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 
      2.3.1 ผลงานวิจัย 
รัชนีพร สุทธิภาศิลป และ ธัญญวรรณ ศรีเดชะกุล. 2552. การผลิตและการใชปุยอินทรียอัดเม็ดจาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม. ประจําปที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 
– กันยายน 2552). หนา 103-108. (เอกสารอัดสําเนา)   

รัชนีพร สุทธิภาศิลป. 2552. อิทธิพลของระยะเวลาการบมตอการเปล่ียนแปลงรูปของฟอสฟอรัสใน
ดิน. Abstract Book. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร คร้ังที่ 7 29-30 กรกฎาคม 2552. 
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร.หนา 102. 
(เอกสารอัดสําเนา)    

Rachaneeoporn Suthiphasilp.2009. Effect of manure and chemical fertilizer on solubility of 
phosphate of phosphorus in soils. Book of Abstracts, The International Symposium 
GOORGANIC 2009. 19-21 August 2009. Pullman Bangkok King Power Hotel Bangkok, 
Thailand. p.102 (เอกสารอัดสําเนา)   

 
      2.3.2 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
รัชนีพร สุทธิภาศิลป. 2551. ปฐพีวิทยา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ป พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2534 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

ปริญญาเอก วท.ด. (ปฐพีศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 
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      2.3.3 ประสบการณการทํางาน 
 2.3.3.1  การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตกาซชีวภาพ (biogas) จากเปลือกกลวยในเขตจังหวัด

สุโขทัย ป พ.ศ.  2545 (ผูรวมวิจัย, ทุนจากงบประมาณแผนดินม.นเรศวร) 
2.3.3.2  การประดิษฐเครื่องผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดพลังกาซชีวภาพสําหรับ อบต. โดย

กระบวนการมีสวนรวม ป พ.ศ.  2546 (ผูรวมวิจัย, ทุนจากงบประมาณแผนดินม.นเรศวร) 
2.3.3.3  การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องปรุงอาหารไทยเพื่อการสงออก 

ป พ.ศ.  2548 (ผูรวมงาน, ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 
        2.3.3.4  การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ป พ.ศ.  2548         
(ผูรวมวิจยั, ทนุจากกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ) 
       2.3.3.5  การศึกษาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟา
ทะลายโจรและกวาวเครือขาว. ป พ.ศ. 2549 (ผูรวมวิจัย, ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ) 
         2.3.3.6   การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ป พ.ศ.  2550 (หวัหนา
โครงการวิจัย, ทุนจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2.3.3.7  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและพฒันาการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2548 – ปจจบุัน) 
 2.3.3.8  ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน) 
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3. อาจารยวชิรนนท แกวตาป 
3.1 ตําแหนงทางวิชาการ                      อาจารย 
3.2 ประวัติการศึกษา 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 
      3.3.1 ผลงานวิจัย 
วชิรนนท แกวตาป. 2549. การเพาะเลี้ยงปลาดวยอาหารสมุนไพร. สถาบันวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. (เอกสารอัดสําเนา)   
วชิรนนท แกวตาป. 2551. การเพาะเลี้ยงกบดวยสารสกัดกวาวเครือ. สถาบันวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. (เอกสารอัดสําเนา)   
      3.3.2 ตํารา หนงัสือ บทความทางวิชาการ 
วชิรนนท แกวตาป. 2550. หลักการประมง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
วชิรนนท แกวตาป. 2550. หลักการเลี้ยงปลาน้ําจืด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

 
      3.3.3 ประสบการณการทํางาน 

 3.3.3.1 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ป พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยแมโจ 2541 

ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

ปริญญาเอก - - - 
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4. อาจารยอภชิญา ทองทับ 
4.1 ตําแหนงทางวิชาการ                      อาจารย 
4.2 ประวัติการศึกษา 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 
      4.3.1 ผลงานวิจัย 
   ไมมี 
      4.3.2 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
อภิชญา  ทองทับ .  2551.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร .  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
อภิชญา ทองทับ. 2551. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
อภิชญา ทองทับ. 2551.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑนม. คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 
      4.3.3 ประสบการณการทํางาน 

 4.3.3.1 อาจารยประจํา  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ป พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี 
 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง 

2542 
 

ปริญญาโท 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

ปริญญาเอก - - - 
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5. อาจารยรัชนี พุทธา 
5.1 ตําแหนงทางวิชาการ                      อาจารย 
5.2 ประวัติการศึกษา 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 
      5.3.1 ผลงานวิจัย 
R. Puttha, S. Jogloy, S. Wongkaew, J. Sanitchon, T. Kesmala and A. Patanothai. 2008. 

Hentability, Phenotypic and Genotypic Correlation of Peanut bud necrosis virus 
Resistance and Agronomic Traits in Peanut. Asian Journal of Plant Sciences 7(3): 
276-283. 

      5.3.2 ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
  ไมมี 
      5.3.3 ประสบการณการทํางาน 

 5.3.3.1 ศึกษาการผลิตแกนตะวนัเพื่อการผลิตเอทานอล และการปรับปรุงพันธุทานตะวนั 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ป พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545 

ปริญญาโท วท.ม. (พืชไร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2549 

ปริญญาเอก - - - 
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ภาคผนวก  ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  

วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
วาดวย  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------------- 
 
 เพื่อเปนการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการรับรองวิทย
ฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๒) (๗)  และมาตรา ๕๗  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐  
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พุทธศักราช  ๒๕๕๐” 
 ขอ  ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 ขอ  ๔ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวหรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน  
 ขอ  ๕ ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “สภาวิชาการ”     หมายความวา   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
  “อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะหรือวิทยาลัยที่มีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัด 
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  “คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลยั” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยแตละแหง ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  
  “คณบด”ี       หมายความวา   คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่นักศึกษาสังกัด 
  “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน” หมายความวา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “หัวหนาภาควชิา”   หมายความวา   หัวหนาภาควชิาของคณะหรอืวิทยาลัย
ที่นักศึกษาสังกัด  
 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา   หัวหนาสาขาวชิาของคณะหรือ
วิทยาลัยทีน่ักศึกษาสังกัด 
 “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา   อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อใหทําหนาที่ควบคุมแนะนํา  และใหคําปรึกษาดานการเรียนและ
ดานอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน”       หมายความวา   อาจารยที่คณะหรือวิทยาลยัมอบหมาย
ใหสอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษา”    หมายความวา  นกัศึกษาภาคปกตแิละนักศึกษาภาค
พิเศษระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 “นักศึกษาภาคปกต”ิ  หมายความวา   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจําเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมอาจ
จัดใหเรียนนอกเวลาราชการดวยก็ได 
      “นักศึกษาภาคพิเศษ”       หมายความวา   นกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมจัดใหเรียนในวนัหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจําเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมอาจจัดใหเรียนในเวลาราชการดวยก็ได 
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้   ใหมอํีานาจในการออกคําสั่งและ
ประกาศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ตลอดจนเปนผูวินจิฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชขอบังคับนี้   
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หมวด ๑ 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ขอ  ๗  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงพัฒนาบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาในระดับสูง  ทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ดานวิทยาการและดานทักษะชีวิต  
ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติมุงพัฒนาบุคคลใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี  เพื่อ
พัฒนาองคความรูในการใชแกปญหาและสรางสรรคสังคมคุณภาพ  และสังคมแหงภูมิปญญา  ทั้งนี้
คงไวซ่ึงความเปนไทยและความเปนสากล อันสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งและดุลยภาพ
แหงสังคมทองถ่ิน  และสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา 
 ขอ  ๘  ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน           
๒  ภาคการศึกษาปกติ  ใน ๑  ภาคการศึกษาปกติใหมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  
หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาการจัดการศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน
สัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ 
   นักศึกษาภาคปกติหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนใหเปนไปตามแผนการเรียนของสาขาวิชา  สําหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษหนึ่งปการศึกษาใหจัดการเรียนการสอน  ๓   ภาคการศึกษา  ประกอบดวย  ๒ ภาค
การศกึษาปกติและภาคฤดูรอน   
 การกําหนดและการปรับเปลี่ยนวันเปดวันปดของแตละภาคการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตองมีระยะเวลาศึกษารวมกันในแตละภาคการศึกษาตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง  แลวแตกรณี 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยจะใชระบบการศึกษาอื่นเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาใดของคณะ
หรือวิทยาลัย  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษานั้น  รวมทั้งรายละเอียดการ
เทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคที่กําหนดไวในหลักสูตรใหชัดเจน  หรือกรณีมหาวิทยาลัยจะ
กําหนดวิธีการใหการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  หรือทั้งระบบในชั้นเรียนและ 
นอกชั้นเรียนตามความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แตตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นและเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
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 ขอ  ๙  การคิดหนวยกิต 
   ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  
ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ช่ัวโมง  
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๓  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมง     
ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
   ๙.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไมนอยกวา  ๔๕  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  
๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ขอ  ๑๐ โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 
 ๑๐.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล เขาใจธรรมชาติ เขาใจตนเองและสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี 
  การจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหจัดในลักษณะเปนรายวิชาโดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร 
กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามสัดสวนที่
เหมาะสม      โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดับอนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 ๑๐.๒  หมวดวิชาเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ        
มีทักษะ รูเทคนิควิธีและเขาใจกระบวนการงานอาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดและมีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพนั้น ๆประกอบดวยกลุมวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยกลุมวิชาเฉพาะดาน  สามารถจัดไดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอก และวิชาโทก็ได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมและสัดสวนแตละกลุมวิชาดังนี้ 
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 ๑๐.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 
  ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต  
 กลุมวิชาเฉพาะดานที่จัดในลักษณะวิชาเอก และวิชาโท จํานวนหนวยกิตของ
วิชาเอกตองไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต 
 ๑๐.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี เปนหมวดวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหลักสูตรเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตร  มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนหนวยกิตในขอ ๑๐.๑   ๑๐.๒ และ ๑๐.๓     
ใหสูงกวาที่กําหนดไวได โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่
เปนลักษณะเดียวกันในทุกหลักสูตร  เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษาที่มีความรูที่สามารถวัดมาตรฐานได        
โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลยั 
 ขอ  ๑๑  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

๑๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาตรี  และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถวน  และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

๑๑.๓  หลักสูตรปริญญาตรี(๕ ป)ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต  
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 ขอ  ๑๒  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕ คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยาง
นอย ๒ คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไมได 

กรณีไมสามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 
เร่ือง กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘    กําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให
อาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได
อีก ๑ หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว 
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หมวด ๒ 
การรับเขาเปนนักศึกษา 

 
 ขอ ๑๓  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๓.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๓.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป ) หรือเทียบเทา ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑๓.๓  คุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรกําหนดและใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๔  การขึน้ทะเบยีนเปนนักศึกษา 
  ๑๔.๑  ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพการเปนนกัศึกษาเมื่อมหาวิทยาลัยได
ขึ้นทะเบยีนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
  ๑๔.๒  การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษาและการชําระคาธรรมเนียมการศกึษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ขอ  ๑๕  การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๑  กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา    
และเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
  ๑๕.๓   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาภาคปกติจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา  ๙  หนวยกิต  แตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอง
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิต  แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  สวนการศึกษาภาคฤดูรอน  
ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของสาขาวิชานั้นไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตามแผนการเรียนที่กําหนดไว  หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย   
ที่จะสําเร็จการศึกษา  และมีจํานวนหนวยกิตคงเหลือที่จะลงทะเบียนเรียนต่ํากวา ๙ หนวยกิต   
  การลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติไมนับเปนภาคการศึกษาปกติ
  หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบกระเทือนตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร   
  ๑๕.๔ นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนทุกครั้ง  
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  ๑๕.๕  นักศึกษาที่ไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียน  แตไดลงทะเบียนเรยีนและชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว  จะไมมีสิทธิขอคาธรรมเนียมการศึกษาคืน 
  ๑๕.๖   การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
มีหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาที่สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 
 ขอ  ๑๖  การเพิ่ม  และการถอนรายวิชา   
 การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาจะกระทําไดภายใน  ๒  สัปดาหแรกของแตละภาค
การศึกษาและใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๗  การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
  ๑๗.๑ การยกเลิกรายวิชา  จะกระทําไดเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชา  และ    
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาไมนอยกวา  ๒ สัปดาห 
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  ๑๗.๒ การยกเลิกรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
อาจารยที่ปรึกษา 
 ขอ  ๑๘  ระยะเวลาการศึกษา 
 ๑๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) 
  ๑๘.๑.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา 
  ๑๘.๑.๒   นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๙  ภาค
การศึกษาและใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๒๔  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  
   ๑๘.๒.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาค
การศึกษา  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ภาคการศึกษา 
 ๑๘.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  
   ๑๘.๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ  สําเร็จการศึกษาไมกอน ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา  
   ๑๘.๓.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  สําเร็จการศึกษาไมกอน   ๑๒  ภาค
การศึกษาปกติ  และใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๓๐  ภาคการศึกษา 
 การนับเวลาศึกษา ใหนับจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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หมวด ๔ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ ๑๙   เวลาเรียน 
  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา รอยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเขาสอบปลายภาคในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน   
นอยกวารอยละ ๘๐ แตไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ขอ ๒๐  ใหมีการวัดผลเปนระยะ ๆ ระหวางภาคการศึกษา  และมีการวัดผลเมื่อส้ินสุดการเรียน
การสอนของภาคการศึกษานั้น โดยที่คะแนนระหวางภาคการศึกษาอยูในเกณฑ ไมนอยกวารอยละ ๕๐   
 ขอ ๒๑  การประเมินผลการศึกษา 
   ๒๑.๑ ระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนนแบงเปน  ๘  ระดับ  ดังนี ้
                            ระดับคะแนน                   ความหมาย                  คาระดับคะแนน 
      A    ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
      B+    ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
      B    ดี  (Good)  ๓.๐ 
      C+   ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕ 
      C    พอใช  (Fair) ๒.๐ 
      D+   ออน (Poor) ๑.๕ 
      D    ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
      F    ตก (Fail) ๐.๐ 
  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในแตละรายวิชาใหถือตามเกณฑ  ดังนี ้
     (๑)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดในกลุมวิชา
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพตองไมต่ํากวา C 
     (๒)  รายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร   ยกเวนขอ (๑)  ระดับคะแนนที่ถือวาสอบ
ไดตองไมต่ํากวา D 
     (๓)  ถานักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะ
สอบได  เวนแตถาสอบตกในรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น 
ตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรได    หรือถามีรายวิชาเลือกหรือเลือกเสรีที่สอบไดครบตามเกณฑที่
กําหนดในหลักสูตรแลวไมจําเปนตองลงทะเบียนเรียนอีก 
 



113 
 

 

   ๒๑.๒  ระดับคะแนนที่ไมมคีาระดับคะแนน     
      ระดับคะแนน             ความหมาย 
        S     เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
        U     ยังไมเปนทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
   ๒๑.๓ สัญลักษณอ่ืน ๆ     
         สัญลักษณ   ความหมาย 
        I     การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 
        IP     การศึกษายังไมส้ินสุด (In progress) 
        M     นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
        W     การยกเลิกรายวิชา (Withdrawal)  
        V     เขารวมการศึกษา (Visitor) 
        N     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)  
   ๒๑.๔  การใหสัญลักษณ 
    ๒๑.๔.๑  การให  A   B+  B  C+ C   D+ D  และ F  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
        (๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ  และ/หรือ  มีผลงานที่
ประเมินผลไดตามระดับคะแนน               
        (๒) เปลี่ยนจาก  I    IP และ M  โดยสงผลการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๒๑.๔.๒  การให  F  นอกเหนือจากขอ  ๒๑.๔.๑  จะกระทําไดในกรณี
ตอไปนี้ 
         (๑)   ในรายวิชาทีน่ักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๙ 
         (๒)  เมื่อนกัศกึษาทําผิดระเบียบการสอบตามขอบังคับมหาวิทยาลยั 
           (๓) เปลี่ยนจาก   I  IP และ M  ในกรณีที่ผูสอนไมไดสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 
   ๒๑.๔.๓  การให  S  และ  U  จะกระทําไดในรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให
เรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีผลการประเมินเปนที่พอใจ
หรือยังไมเปนที่พอใจ ดังนี้ 
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      (๑) รายวิชาที่ผลการประเมินเปนที่พอใจใหไดระดับคะแนน  S   
      (๒) รายวิชาที่ผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจใหไดระดับ
คะแนน  U 
      (๓) ถานักศึกษาไดระดับคะแนน  U  ในรายวิชาใด  นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะไดระดับคะแนน  S   
     ๒๑.๔.๔  การให  I  จะกระทําไดในกรณีที่นักศึกษายังทํางานไมเสร็จ             
และนักศึกษาตองดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน   I  เปนระดับคะแนนที่มีคาระดับคะแนน   
ถาไมดําเนินการ      ใหอาจารยผูสอนประเมินเฉพาะผลงานที่มีอยูใหเสร็จสิ้นและสงผลการประเมิน
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปลี่ยน  I   เปน   F  หรือ  U  แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๘ 
     ๒๑.๔.๕  การให   IP   จะกระทําไดในกรณีที่รายวิชานั้นยังมีการศึกษา
ตอเนื่องอยู      ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งนี้ใหใชเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ  IP  จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดผลและประเมินผลโดยสงผล
การประเมินภายในวันสุดทายของการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไม
เกินกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๘  หากพนกําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  IP    
เปน  F    หรือ   U   แลวแตกรณี 
     ๒๑.๔.๖  การให   M   จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลาย
ภาคแตขาดสอบ   นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเมื่อไดรับ
อนุมัติใหสอบ อาจารยผูสอนเปนผูดําเนินการเปลี่ยน M เปนระดับคะแนน โดยตองสงผลการ
ประเมินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ตองอยูในเวลาไมเกินกวาที่กําหนดตาม        
ขอ  ๑๘ หากพนกําหนด ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปลี่ยน  M  เปน  F  หรือ U   
แลวแตกรณี  
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    ๒๑.๔.๗   การให   W   จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้
      (๑)  นักศึกษาไดรับอนุมัติการยกเลิกรายวิชาเมื่อพนกําหนด   
การเพิ่มถอนรายวิชา  และกอนกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                  
๒   สัปดาห 
      (๒)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว  และไดรับอนุมัติใหลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
      (๓)  นักศึกษาลงทะเบียนไวแลว   แตถูกสั่งใหพักการเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น  
    ๒๑.๔.๘  การให  V จะกระทําไดในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนผูเขารวมการศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่อาจารย
ผูสอนกําหนด  หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดใหถือวานักศึกษาขอยกเลิก  ซ่ึงจะไดรับ
สัญลักษณ  W  แทน 
  ๒๑.๔.๙  การให   N    จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่สํานักสงเสริม
วิชาการและ    งานทะเบียนยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ   ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๒๐.๕  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหไดรับการยกเวนการเรียนใหมีระดับ
คะแนนดังนี้ 
  ๒๑.๕.๑  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษาในระบบให
ไดรับ   ระดับคะแนน  S 
  ๒๑.๕.๒ รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดรับระดับคะแนน ดังนี้   
      CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดหนวยกิตจาก
การทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
      CE   (Credits from Examination) กรณีไดหนวยกิตจากการ
ทดสอบดวยการสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 
      CT (Credits from Training)  กรณีไดหนวยกิตจากการ
ประเมินการศึกษา  หรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยรับรอง    
       CP (Credits from Portfolio)  กรณีไดหนวยกิตจากการเสนอ
แฟมสะสมผลงาน 
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 ขอ ๒๒   คาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  และคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย      
คิดจากรายวิชาที่มีคาระดับคะแนนและสอบไดตามขอ  ๒๑.๑  ใหคิดเปนเลขทศนิยม  ๒  ตําแหนง    
โดยไมปดเศษ 
  ๒๒.๑  คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา  คํานวณจากทุกรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบไดในแตละภาคการศึกษา  สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP   
M    และ  N  ยังไมนํามาคิดคาเฉลี่ยจนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตามขอ   ๒๑.๑ 
  ๒๒.๒  คาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  คํานวณจากทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนและสอบได   ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ไดรับผลการศึกษาแลว    
สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ  I   IP    M    และ   N   ยังไมนํามาคิดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย
จนกวาจะเปลี่ยนเปนระดับคะแนนตาม  ขอ ๒๑.๑  
  ๒๒.๓  นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได  หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับ 
หนวยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
  ๒๒.๔  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดระดับคะแนน
ต่ํากวา C  หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเทาซึ่งระบุไวในหลักสูตร  ใหนับหนวยกิตและ คาระดับ
คะแนนเฉพาะรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนที่ดีที่สุด   
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หมวด ๕ 
การลา  การลาพักการศึกษา  และการลาออก 

 
 ขอ  ๒๓    การลา 
 ๒๓.๑   การลาปวย  ลากิจ  ที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชานั้น  ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน หากเกินจากนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชา  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ 
 ๒๓.๒  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาได  มีสิทธิไดรับผอนผันดานการนับเวลา
เรียน  และสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอบ 
 ขอ  ๒๔  การลาพักการศึกษา 
 ๒๔.๑  นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาดวยเหตุผลความจําเปน
แลวแตกรณี  โดยคณบดีเปนผูอนุมัติ   
 ๒๔.๒ การลาพักการศึกษา  กระทําไดคร้ังละไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา                 
ถาจําเปนตองลาพักการศึกษาตอ  ใหยื่นคํารองใหม   
 ๒๔.๓  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม 
การรักษาสถานภาพนักศกึษา 
 ขอ  ๒๕  การลาออก 
   การลาออกใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๖ 
การเปล่ียนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ  ๒๖   การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา 
    การเปลี่ยนประเภทนักศกึษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๗   การโอนยายสาขาวิชา 
   ๒๗.๑   การโอนยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ที่รับโอนยาย 
   ๒๗.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 ๒๗.๒.๑  นักศึกษาจะโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนาภาควิชาและคณบดีคณะเดิม  และได
เรียนตามแผนการเรียนที่กําหนดในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวา  ๒   ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือไมนอยกวา  ๓  ภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ทั้งนี้ไมนับภาค
การศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียน 
 ๒๗.๒.๒  การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยาย โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๒๗.๒.๓   การโอนยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลพินิจของ
สาขาวิชา  ภาควิชาและคณะที่รับโอนยายไปสังกัด  พิจารณาอนุมัติ 
 ๒๗.๓   การโอนยายสาขาวิชาจะสมบูรณ  เมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
การโอนยายสาขาวิชา 
 ๒๗.๔   เมื่อนักศึกษาไดโอนยายสาขาวิชาแลว  รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
ทั้งหมดจะนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย  
 ขอ  ๒๘  การรับโอนยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   ๒๘.๑  มหาวทิยาลัยจะพิจารณารับโอนยายเฉพาะผูที่มีคณุสมบัต ิ ดังตอไปนี ้
     ๒๘.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๑๓ 
     ๒๘.๑.๒ เปนนักศึกษาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองและศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน 
     ๒๘.๑.๓ สอบไดทุกรายวิชาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา   ๒.๐๐  หรือเทียบเทา 
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   ๒๘.๒  การพิจารณารับโอนยายใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา  
หัวหนาภาควิชา  และคณบดีคณะที่จะรับโอนยาย 
   ๒๘.๓  การรับโอนยายนักศึกษาจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอย
กวาหนึ่งปการศึกษา  การนับเวลาที่ใชในการศึกษาใหเปนไปตามขอ  ๑๘  โดยใหนับระยะเวลา
การศึกษา  ทั้งในสถาบันเดิมและระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย     
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หมวด ๗ 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน 

 
  ขอ  ๒๙  รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบไดหรือเคย
ศึกษา  ฝกอบรม หรือมีประสบการณมาแลวไมเกิน  ๑๐  ป  นับถึงวันที่เขาศึกษา  โดยเริ่มนับจากวัน
สําเร็จการศึกษา  หรือภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียน  หรือวันสุดทายที่ศึกษา  ฝกอบรม  หรือ
มีประสบการณ 
 ขอ  ๓๐   ผูมีสิทธิไดรับโอนผลการเรียนไดแก  ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  ๓๐.๑  ศึกษาในมหาวิทยาลัยและยายสาขาวิชา 
  ๓๐.๒  เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยและกลับมาศึกษาใหม 
  ๓๐.๓  สําเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัและเขาศกึษาระดับ
ปริญญาตรี 
  ๓๐.๔  เปลี่ยนสภาพของประเภทนกัศกึษาของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๑  เงื่อนไขในการเทยีบโอนผลการเรียน 
   ๓๑.๑   ผูขอโอนผลการเรียนตองไมเคยถูกสั่งใหพนสภาพ  ตามขอ ๔๐.๑ 
   ๓๑.๒  การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา  โดยไม
จํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอนผลการเรียน 
 ขอ ๓๒   ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียน  ไดแก  ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้
 ๓๒.๑  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 ๓๒.๒  ผานการศึกษาอบรมเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตร ที่จัดโดยหนวยงาน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 ๓๒.๓  ผานการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือ  การศึกษาตามอัธยาศัย  
หรือจากประสบการณการทํางาน 
 ขอ  ๓๓  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน  
 ๓๓.๑   เปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนนไมต่ํากวา   C   หรือเทียบเทา 
 ๓๓.๒  เปนรายวิชาที่ไดจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวน 
การเรียน  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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 ๓๓.๓  ผู ที่ สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ ากสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ใหไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมด   
โดยไมนําเงื่อนไขขอ  ๒๙  และ  ๓๓.๑   มาพิจารณา 
 ๓๓.๔   จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา  รวมแลวตองไม
เกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๓๓.๕   รายวิชาที่ ได รับการยกเวนการเรียน   ใหบันทึกไวในระเบียน 
ผลการเรียนของนักศึกษา  โดยใชสัญลักษณตามขอ  ๒๑.๕  ในชองระดับคะแนน  สําหรับผูที่ไดรับ
การยกเวนการเรียนตามขอ  ๓๓.๓  ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา  โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
 ขอ  ๓๔    ผูที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน  ตองกระทําใหเสร็จสิ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๓๕   การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียน  หรือ
ยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 
   ๓๕.๑  นักศึกษาภาคปกติ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๒๒   หนวยกิต เปน  ๑        
ภาคการศึกษาปกติ 
   ๓๕.๒  นักศึกษาภาคพิเศษ  ใหนับจํานวนหนวยกิต  ๑๒  หนวยกิต   เปน ๑ 
ภาคการศึกษา 
   ๓๕.๓  การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ  ๓๐.๑  ใหนับจํานวน
ภาคการศึกษาตอเนื่องกันจากเดิม  สําหรับนักศึกษาตามขอ ๓๐.๒ ใหนับเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน   
 ขอ  ๓๖  การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน  นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 ขอ ๓๗  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือขอยกเวนการเรียนจะตองมีเวลาศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  โดยไมนับภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียน 
 ขอ  ๓๘  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน  
และการยกเวนการเรียนรายวิชา   
 ขอ  ๓๙  ผูไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม        
แตผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
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หมวด ๘ 
การพนสภาพนักศึกษา 

  
 ขอ  ๔๐   นักศกึษาจะพนสภาพในกรณีดังตอไปนี ้
 ๔๐.๑  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษา ขอใดขอหนึ่ง  โดยพิจารณาผลการประเมินคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแตเร่ิมเขา
ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําหนดใหประเมิน  ทั้งนี้การนับจํานวนภาคการศึกษาใหนับทั้ง         
ภาคการศึกษาที่มีการลาพักการศึกษาดวย  ดังนี้ 
 ๔๐.๑.๑  ระดับปริญญาตรี   (๔ ป หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๕๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่  ๒  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๓  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๒  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๗๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๔  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับ นักศึกษา  ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๓  ระดับปริญญาตรี    (๔ ป  หรือ ๕ ป)    มีคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๖  ที่ ๘  ที่ ๑๐  ที่  ๑๒  ที่  ๑๔  สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ินภาคการศึกษาที่ ๙  ที่ ๑๒  ที่ ๑๕  ที่ ๑๘  ที่ ๒๑  สําหรับนักศึกษา      
ภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๔  ระดับปริญญาตรี (๕ ป)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา 
๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๑๖ และท่ี ๑๘  สําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือส้ินภาคการศึกษา
ที่ ๒๔ และที่ ๒๗  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ๔๐.๑.๕  ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  มีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํา
กวา  ๑.๘๐  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติที่ ๒  ที่ ๔ และที่ ๖  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  หรือส้ิน    
ภาคการศึกษาที่ ๓  ที่ ๖ และที่ ๙  สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ๔๐.๑.๖  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  แตไดคาระดับ
คะแนนสะสมเฉลี่ยต่ํากวา  ๑.๘๐   
 ๔๐.๑.๗  มีสภาพการเปนนักศึกษาเกินกวาระยะเวลาการศึกษากําหนด
ในขอ  ๑๘  
 ๔๐.๑.๘  ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  และไดคาระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ย  ตั้งแต  ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อทําคา
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ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยใหถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๘  ถาใช
ระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดไวและไดคะแนนสะสมเฉลี่ยไมถึง  ๒.๐๐  นักศึกษาตองพนสภาพ 
 ๔๐.๒  สําเร็จการศึกษาและไดรับปริญญา  
 ๔๐.๓   ตาย 
 ๔๐.๔   ลาออก 
 ๔๐.๕   กระทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา 
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หมวด ๙ 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการใหปริญญา 

 
 ขอ  ๔๑    เกณฑการสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา 
 ๔๑.๑    ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
 ๔๑.๑.๑  ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร  และขอกําหนด
เฉพาะ  โดยมีคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร  ไมต่ํากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับ
คะแนน  และ  ไมมีผลการเรียนสอบตกในรายวิชาบังคับ 
 ๔๑.๑.๒  มีระยะเวลาในการศึกษาเปนไปตามขอ  ๑๘ 
 ๔๑.๑.๓  มีความประพฤติดี     
 ๔๑.๑.๔  ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย  
 ๔๑.๑.๕  ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๔๑.๑.๖  สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    ๔๑.๒   การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญา  
 ๔๑.๒.๑  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ 
ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 ๔๑.๒.๒  กรณีที่นักศึกษายังไมขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ดวยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมในภาคการศึกษาถัดไป  นักศึกษาตองยื่นคํารองขออนุมัติตอ
มหาวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห  กอนการสอบปลายภาค  โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับ
ระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรแลวตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๘ 
 ๔๑.๒.๓  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๔๑.๑ 
แตมิไดยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑.๒ (๑)  และไมไดขออนุมัติ  
ลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอ ๔๑.๒ (๒)  มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมรายชื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการ
เปนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  
 ขอ  ๔๒   การใหปริญญา 
    คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ ตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นการให
ปริญญาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญา 
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 ขอ  ๔๓   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๑  ผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม  ตองมคีุณสมบัติ  ดังนี้ 
      ๔๓.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ  สําหรับปริญญาตรี  (๔ ป) หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
ปริญญาตรี  (๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง)   
      นักศึกษาภาคพิเศษมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับ
ปริญญาตรี  (๔  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี    
(๕  ป)  หรือมีระยะเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ภาคการศึกษาสําหรับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
      ๔๓.๑.๒ สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในหนดเวลา
ตามขอ ๔๓.๑ (๑)  
      ๔๓.๑.๓ ไมมีรายวิชาใดที่เคยไดระดับคะแนน U  หรือต่ํากวา  C     
    ๔๓.๒  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ตั้งแต ๓.๕๐  ขึ้นไป 
    ๔๓.๓  นักศึกษาจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ตองมีคุณสมบัติตาม
ขอ ๔๓.๑ และไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย  ไมนอยกวา  ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐ 
    ๔๓.๔  ในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับ  ๑  ตองไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ไมนอยกวา  
๓.๕๐  และเรียนครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา  ๓.๕๐  กรณีไดคาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยจากการศึกษาในสถาบันเดิม  และใน
มหาวิทยาลัยแตละแหงไดไมนอยกวา ๓.๒๕  แตไมถึง  ๓.๕๐   จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 ๔๓.๕  นักศกึษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ๔๓.๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณา  
เสนอชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ ๔๑ และ ๔๓ ตอสภาวิชาการเพื่อให
ความเห็นการใหปริญญาเกียรตินิยมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการใหปริญญาเกียรติ
นิยม 
 ขอ  ๔๔  ช่ือปริญญา  ใหใชช่ือปริญญาตามที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวใน 
พระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่ยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด ๑๐ 
อาจารยท่ีปรึกษา 

 
ขอ ๔๕ อํานาจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
๔๕.๑ ดานการเรียนของนักศึกษาใหถูกตองตามหลักสูตร 
๔๕.๒ ดานการศึกษาตามขอบังคับนี้ 
๔๕.๓ รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน การเปล่ียนแปลงรายวิชาจากที่กําหนด

ในแผนการเรียนการสอน การเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ในแตละภาคการศึกษาของนักศึกษา 

๔๕.๔ วิธีเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
๔๕.๕ พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตอง 
๔๕.๖ ดานคุณธรรม จริยธรรม การเขารวมกิจกรรม และความเปนอยูของ

นักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
๔๕.๗ รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบวินัยที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษากระทําความผิดวินัยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานใหหัวหนา
สาขาวิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายในการ 
พิจารณาโทษทางวินัยตอไป 
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หมวด  ๑๑ 
การประกันคณุภาพของหลกัสูตร 

 
 ขอ  ๔๖  การติดตามและการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใหมีการติดตามและควบคุม
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
แตละสาขาวิชา  
 ขอ  ๔๗   การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง      
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  โดยเสนอตอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก ๕ ป   
 ขอ ๔๘  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได ใหเสนอตอสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณาเปนกรณไีป 
 
  

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ  ๔๙  นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกอนที่ขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับ  
ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวของสําหรับนักศึกษาดังกลาวจนสําเร็จการศึกษา 
 
     ประกาศ    ณ    วนัที่  ๒๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
      (ศาสตราจารยเกียรติคณุ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกรี) 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร 

และวิพากษหลกัสูตร 
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 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
   ท่ี    ๓๑ / ๒๕๕๒ 

     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการยกรางหมวดวชิาเฉพาะ 
(กลุมวิชาเอกและกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เกษตรศาสตร โดยใหมีหนาที่นําขอมูลพื้นฐานจากการจัดเวทีประชาคม การสังเคราะห
งานวิจัยสถาบันและผลการประเมินหลักสูตรมายกรางหลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณ
แลวสงตนฉบับหลักสูตรใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อดําเนินการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 

 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ        รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา   กฤษณพกุต ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๔. รองศาสตราจารย ดร. ณัฐา   โพธาภรณ ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๕. รองศาสตราจารย ดร. อดิศร   กระแสชัย ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๖. อาจารยวชิรนนท    แกวตาป กรรมการ 
 ๗. อาจารย ดร. ธัญญา    ทะพิงคแก กรรมการ 
 ๘. อาจารย ดร. รัชนีพร    สุทธิภาศิลป กรรมการ 
 ๙. อาจารยอัตถ     อัจฉริยมนตร ี กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวเกตนุภา    ไทยหนุม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒   

          (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศภุชัย  ศรีธิวงค) 
                      คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
   ท่ี    ๓๖ / ๒๕๕๒ 

     เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

...................................................... 
 

 ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการโครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จและประกาศใชได  ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวน ๕ หลักสูตร  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร โดยใหมีหนาที่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรฉบับรางและปรับปรุงหลักสูตรฉบับรางใหสมบูรณแลวสงตนฉบับหลักสูตรให
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยศุภชัย ศรีธิวงค  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยทิพยา    สิงหลักษณ รองประธาน 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร. วชัิย   กอประดิษฐสกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๔. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย   รัตนเลศ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๕. อาจารยวชิรนนท    แกวตาป กรรมการ 
 ๖. อาจารย ดร. ธัญญา    ทะพิงคแก กรรมการ 
 ๗. อาจารย ดร.รัชนีพร    สุทธิภาศิลป กรรมการ 
 ๘. อาจารยอัตถ     อัจฉริยมนตร ี กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวเกตนุภา    ไทยหนุม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ส่ัง ณ วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
           

          (รองศาสตราจารยนายสัตวแพทยศภุชัย  ศรีธิวงค) 
                      คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 




