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ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  เทคโนโลยีการเกษตร 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร          :    25491531106361 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Agriculture 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
 ชื่อย่อ  :    วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Science (Agriculture) 
                  ชื่อย่อ  :    B.Sc. (Agriculture) 

 
3. วิชาเอก   

3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
    3.2 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
  
     5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 2/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิจัยหรือนักวิชาการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
8.2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
8.3 ผู้ดูแลหรือผู้จัดการประจ าแปลงเกษตรหรือโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นต้น 
8.4 นักวิชาการสัตวบาลหรือสัตวบาลประจ าฟาร์มหรือหน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์ 
8.5 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจ าคลีนิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ 
8.6 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
8.7 นักพัฒนาท้องถิ่น  

     8.8 ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ 
     8.9 นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
     8.10 นกัสารสนเทศทางการเกษตร 
     8.11 พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    9.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. นางสมาพร เรืองสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Sc. Crop Science and 
Management 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

University of 
Nottingham, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 

2540 
2. นางสาวนุชรัฐ บาลลา อาจารย ์ ปร.ด. (พืชสวน) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ค.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยมอันดับ2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

2559 
2553 
2549 

3. นายธนกร วังสวา่ง อาจารย ์ วท.ม. (พืชไร่) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2561 
2557 

กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์ 
4. นางกรรณิกา อัมพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (พืชไร่) 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
2545 
2540 

5. นางสาวราชาวดี  
ยอดเศรณี 

อาจารย ์ วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 
2546 
2543 

6. นางสาวศิริพร     
นามเทศ 

อาจารย ์ วท.ม. (สตัวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2559 
2556 
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9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. นางสาวเจนจิรา  
นามี 

อาจารย ์ ปร.ด. (เกษตรศาสตร์)  
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2557 
 

2555 

2. นางสาวณัฐกานต์ 
พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชสวน) 
 
 วท.บ. (พืชสวน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2561 
 

2557 

3. นางสาวกฤติมา 
สระโพธิ์ทอง 
 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 
 

2560 

กลุ่มวชิาสัตวศาสตร์ 
4.  นายปณัท 

สุขสร้อย 
อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2558 
2554 

5. นายฉัตรชัย  
เสนขวัญแกว้ 

อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2558 
2552 

6. นางสาวจารุนันท ์   
ไชยนาม 

อาจารย ์ M.Sc. (Animal Science)  
 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

National Ilan University, 
Taiwan 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

2555 
 

2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  และ 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้วว 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   ใน

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ าในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งต้องการพัฒนาประเทศให้มั่นคง 
สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร เพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ภาคเกษตร ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับความต้องการ มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดการเกษตรกับ
ต่างประเทศได้ ดังนั้นภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรเกษตรศาสตร์จึงวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นนักคิด นักพัฒนาท้องถิ่น และสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่ง
บุคลากรเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศประสบความส าเร็จด้วยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่มีในการการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาวางแผนหลักสูตรนั้น       
ได้ค านึงถึงสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิ การโยกย้ายถิ่นมาท างาน
ในเมืองท าให้สังคมชนบทขาดคนวัยท างานในการร่วมกันพัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางส่วน
ค่อยๆ สูญหายไปเนื่องจากขาดผู้สืบทอด การมีอายุยืนนานมากขึ้นของประชากรจากความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยโดยมีระดับสูงสุดในปี พ.ศ. 2575 การมีแรงงานที่
น้อยลงจากอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรไทย และการเกิดโรคอุบัติใหม่ ตลอดจนคนในสังคมมี
ความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีความพิถีพิถันในการด ารงชีวิตที่มากขึ้นโดยเฉพาะ
สังคมเมืองและกึ่งเมือง  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรเกษตรศาสตร์จึงวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบุคลากร
ทางการเกษตรที่สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการต่างๆ มาบูรณการกับภูมิปัญญาไทยและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น สามารถคิดค้นหรือพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ค านึงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านสุขภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ขึ้นต่อไป    
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพัฒนาหลักสูตรที่มี

ศักยภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มของตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจ โดยการผลิตบุคลากรทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงพร้อมปฏิบัติงาน และสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน เข้าใจผลกระทบของการท าการเกษตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นมืออาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
             ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง ตลอดจนสามารถติดพัฒนาตน งาน และสังคม
ได้ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการผลิตนักเกษตรที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ใน
เทคโนโลยีการเกษตร และคิดกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถบูรณาการ
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ท าการเกษตรแบบยั่งยืนและพัฒนาสังคม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะ หรือนักศึกษาต่างคณะ

สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  
13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การใช้ การประเมิน การติดตามผล
บัณฑิตเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร 

13.3.2 การพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
13.3.3 การจัดการเรียนการสอน ก ากับดูแลกระบวนการการเตรียมการสอนของหลักสูตร

ให้มีประสิทธิภาพ 
13.3.4 การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา 
13.3.5 ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการเกษตร เป็นนวัตกรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

1.2  ความส าคัญ   
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก ประกอบกับตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อม
ล้ าในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือสร้างฐานภาคเกษตร
ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพ่ือให้ภาคการเกษตรเป็นฐานการ
ผลิตที่มั่นคงของประเทศและสามารถยกระดับรายได้ของประชาชน  ดังนั้นภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การผลิตบุคลากรทางการเกษตร
ที่มีทักษะความรู้ สามารถพัฒนาตนและประเทศชาติ มีจิตส านึกต่อสังคม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรม
หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว 

 
1.3  วัตถุประสงค์  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และ
การด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรที่เท่าทันและสามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษา ค้นคว้า  วิจัย และสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิน่และประเทศอย่างยั่งยืน 
 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบ
ธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์

ให้มีมาตรฐานตามที่  สกอ.
ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
และการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ  
- รายงานความพึงพอใจใน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการท างานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาและสนับสนุนบุคลากร
ในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการ อย่าง
สม่ าเสมอ 

- สนับสนุนบุคลากรพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

- ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร
ท างานบริการวิชาการ แก่ชุมชน
หรือองค์กร 

- ส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคลากร
ท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและได้ความรู้ใหม่ที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

- หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
ร่ ว ม อบ ร ม ใ น ด้ า น ก า ร
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

- งานวิ จั ยของบุคลากรใน
หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนีย

บัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีพ้ืนฐานวิชาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ สาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นตามข้อก าหนดนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

2.2.4  เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ต่ า  
2.3.2 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพ้ืนฐานด้านพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ในเกณฑ์ต่ า 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1  
 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

2.5.1 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.5.2 นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดสระแก้ว 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 3 - - 20 20 20 
ชั้นปีที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 20 20 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 2,880,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
2,088,000 

30,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,192,400 

60,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,302,020 

90,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,417,121 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
2,537,977 
120,000 

 
460,000 

 
100,000 

รวมรายรับ 3,348,000 4,202,400 5,062,020 5,927,121 6,047,977 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 2,088,000 2,192,400 2,302,020 2,417,121 2,537,977 

2. งบด าเนนิการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใชส้อย 
    2.3 คา่วัสด ุ
    2.4 คา่สาธารณูปโภค 

 
20,000 
30,000 
30,000 
72,000 

 
20,000 
60,000 
60,000 
72,000 

 
20,000 
90,000 
90,000 
72,000 

 
20,000 
120,000 
120,000 
72,000 

 
20,000 
120,000 
120,000 
72,000 

3. งบลงทนุ 
    3.1 คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 คา่ครุภัณฑ ์

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 2,972,000 3,140,200 3,313,400 3,492,470 3,617,494 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 39,370.39  บาท/คน/ป ี
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2.6.3 งบประมาณรายรับ (สระแก้ว) (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ค่าลงทะเบียน 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 1,920,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
1,800,000 

20,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,890,000 

40,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,984,500 

60,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,083,725 

80,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
2,187,911 

80,000 
 

460,000 
 

100,000 

รวมรายรับ 2,810,000 3,400,000 3,994,500 4,593,725 4,697,911 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (สระแก้ว) (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 

2. งบด าเนนิการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใชส้อย 
    2.3 คา่วัสด ุ
    2.4 คา่สาธารณูปโภค 
 
 

 
20,000 
20,000 
20,000 
72,000 

 
20,000 
40,000 
40,000 
72,000 

 
20,000 
60,000 
60,000 
72,000 

 
20,000 
80,000 
80,000 
72,000 

 
20,000 
80,000 
80,000 
72,000 

3. งบลงทนุ 
    3.1 คา่ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 คา่ครุภัณฑ ์

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

 
460,000 
50,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

 
120,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 2,592,000 2,722,000 2,856,500 2,995,725 3,099,911 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 50,950.49  บาท/คน/ป ี
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
           2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  
2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

           2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG102 งานช่างและเทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Farm Mechanics and Technology  
AAG111 หลักการผลิตพืช 3(2-2-5) 
 Principles of Plant Production  
AAG151 หลักการผลิตสัตว์ 3(2-2-5) 
 Principles of Animal Production  
AAG306 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร   3(2-2-5) 
 Research Methodology in Agriculture  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

AAG312 ระบบเกษตรยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Agriculture  
AAG403 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 
 Seminar in Agriculture  
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  

MGM212 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship for Agribusiness  
SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Biology  
SBT201 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Genetics   
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 General Microbiology  
SCH102 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
 General Chemistry  
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory   
SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Basic Organic Chemistry  
SCH258 ชีวเคมี   2(2-0-4) 
 Biochemistry   
SMS103 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 Principles of Statistics  

                    
                 2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      42    หน่วยกิต 

    2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง   
             ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชา

เดียว จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
             1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
             2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
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1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 

 
30 

 
หน่วยกิต 

   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

AAG112 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
 Soil Science  
AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(2-2-5) 
 Physiology of Crop Production  
AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
 Economic Field Crops  
AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) 
 Floricultural and Ornamental Plants  
AAG219 หลักการไม้ผล 3(2-2-5) 
 Principles of Pomology  
AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-2-5) 
 Plant Pests and Their Control  
AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 3(2-2-5) 
 Plant Tissue Culture in Agriculture  
AAG331 หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Extension and Information 

Technology  
 

AAG414 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-2-5) 
 Postharvest Technology  
SBT209 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Botany  
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เลือกเรียน รายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า                12              หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
Agricultural Meteorology 

3(3-0-6) 

AAG217 หลักการผลิตผัก 
Principles of Vegetable Production 

3(2-2-5) 

AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
Insects and Their Control 

3(2-2-5) 

AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 
English for Agricultural Science 

1(1-0-2) 

AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการเกษตร  
Computer and Information Technology for Agriculture 

2(1-2-3) 
  

AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 
Law and Standardization of Agricultural Products 

3(3-0-6) 

AAG318 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช  
Soil Fertility and Plant Nutrition 

3(2-2-5) 

AAG326 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร  
Spices and Medicinal Plants 

3(2-2-5) 

AAG330 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  
Soilless Culture 

3(2-2-5) 

AAG332 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  
Seed Technology 

3(2-2-5) 

AAG333 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด  
Mushroom Production Technology 

3(2-2-5) 

AAG334 นวัตกรรมการผลิตข้าว                                     
Rice Production Innovation 

3(2-2-5) 

AAG335 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์                   
Sugarcane Production Technology and Products  

3(2-2-5) 

AAG406 เรื่องเฉพาะทางด้านเกษตรศาสตร์               
Selected Topic in Agriculture  

1(1-0-2)   

AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน 
Agricultural Systems in ASEAN 

3(3-0-6) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agrotourism 

3(2-2-5) 

AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช  
Plant Breeding 

3(2-2-5) 

AAG417 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและการใช้  
Fertilizer Technology  and Usage 

3(2-2-5) 

AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่  
Gardening and Landscape Management 

3(2-2-5) 

AAG425 นวัตกรรมการเกษตรกึ่งเมือง 
Semi-Urban Agricultural Innovation 

3(2-2-5)                                   
 

AAG426 การพัฒนาเกษตรท้องถิ่น                                  
Development of Local Agricultures 

3(2-2-5) 

 

2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์       
       บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า             30            หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า 
Forage Crops and Pasture Management 

3(2-2-5) 

AAG253 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
General Diseases and Sanitation of Animals 

3(2-2-5) 

AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์  
Animal Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

AAG256 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์  
Animal Feed and Nutrition  

3(2-2-5) 

AAG355 การผลิตสัตว์ปีก                                                                            
Poultry Production 

3(2-2-5) 

AAG356 การผลิตสุกร                                                                            
Swine Production 

3(2-2-5) 

AAG360 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                                                
Animal Breeding 

3(3-0-6) 

AAG363 การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม                                                                                
Dairy Cattle Production and Milk Products 
 

3(2-2-5) 



                                                                                 18 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
AAG364 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                       

Ruminant Production 
3(2-2-5) 

SBT206 สัตววิทยา                                                                                           
Zoology 

3(2-2-5) 

 
               เลือกเรียน รายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า          12           หน่วยกิต 
 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG112 ปฐพีวิทยา 
Soil Science 

3(2-2-5) 

AAG255 การผลิตสัตว์และอาหารปลอดภัย                        
Animal Production and Food Safety               

3(3-0-6) 

AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร  
English for Agricultural Science 

1(1-0-2) 

AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการเกษตร  
Computer and Information Technology for Agriculture 

2(1-2-3) 

AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์  
Feed Analysis 

3(2-2-5) 

AAG353 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว  
Non-Ruminant Nutrition 

3(2-2-5) 

AAG354 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง  
Ruminant Nutrition 

3(2-2-5) 

AAG359 การผลิตแพะและแกะ  
Goat and Sheep Production 

3(2-2-5) 

AAG361 โรคสัตว์สู่คน  
Zoonosis 

2(1-2-3) 
 

AAG365 การจัดการโรงฆ่าสัตว์ 
Slaughterhouse Management 

3(2-2-5) 

AAG366 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์             
Ethics and Laws in Livestock Production 

1(1-0-2) 

AAG367 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า         
Principle of Aquaculture 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG406 เรื่องเฉพาะทางเกษตรศาสตร์               
Selected Topic in Agriculture  

1(1-0-2)   

AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน 
Agricultural Systems  in ASEAN 

3(3-0-6) 

AAG455 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
Meat Products 

3(1-4-4) 

AAG457 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก  
Poultry Farm Management 

3(3-0-6) 

AAG458 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว  
Non-Ruminant Farm Management 

3(3-0-6) 

AAG459 การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
Ruminant Farm Management 

3(3-0-6) 

AAG468 ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์ 
Animal Reproductive and Artificial Insemination 

3(2-2-5) 

AAG469 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์                      
Waste and Environment Management in  
Livestock Farm  

3(2-2-5) 

AAG470 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์  
Meat Science and Products 

3(2-2-5) 

AAG471 อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการจัดการธุรกิจ       
Livestock Industry and Business Management 

3(3-0-6) 

AAG461 ปศุสัตว์อินทรีย์                                                                             
Organic Livestock 

3(2-2-5) 

AAG463 การผลิตสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทางเลือก 
Companion and Alternative Animal Production 

3(3-0-6) 
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                   2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   7 
    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  

หน่วยกิต 
 

 
2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Agriculture  
AAG402 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Agriculture 

 
 

2.3.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agriculture  
AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3(320) 
 Professional Experience in Agriculture  
AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร 3(0-6-3) 
 Special Problems and Innovation of Agriculture  

 
 

        2.3.3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 7(640) 
 Building and Expanding Start-Ups’ Performance  

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

                               ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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*** ข้อก าหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า     45 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต *** 

 
ชื่ออนุปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) 
 ชื่อย่อ  :    อ.วท. (เกษตรศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Associate of Science (Agriculture) 
 ชื่อย่อ  :    A.Sc. (Agriculture) 

 
หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

     รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
     1) อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ และอักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่ง

บอกถึงสาขาวิชา 
AAG หมู่วิชาเกษตรศาสตร์ 
MGM หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
MEC หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
SBT หมู่วิชาชีววิทยา 
SCH หมู่วิชาเคมี 
SMS หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
UBI หมวดการพัฒนาผู้ประกอบการ 

  
2) ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 3) ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงหมู่วิชาในหลักสูตรและล าดับก่อนหลังของวิชา 
01-10 วิชากลางของหลักสูตร 
11-50 หมู่วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
51-99 หมู่วิชาสัตวศาสตร์ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG111 
AAG151 
SBT101 
SCH102 
SCH103 

หลักการผลิตพืช 
หลักการผลิตสัตว์ 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-2)  

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG102 
SCH221 

งานช่างและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 
เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

SBT209 พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

SBT201 
SCH258 

พันธุศาสตร์ 
ชีวเคมี  

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG112 
AAG212 

ปฐพีวิทยา 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

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

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

MEC101 
SBT212 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG212 
AAG218 
AAG219 

พืชไร่เศรษฐกิจ 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
หลักการไม้ผล 

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

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

MGM212 
SMS103 

การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจเกษตร 
หลักสถิติ 

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG220 
 

ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
 

3(2-2-5) 
 

วิชาเลือก AAG332 
AAG333 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

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

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG306 
AAG312 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
ระบบเกษตรยั่งยืน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG329 
AAG414 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือ
การเกษตร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

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

วิชาเลือก AAG415 
AAG425 

การปรับปรุงพันธุ์พืช 
นวัตกรรมเกษตรกึ่งเมือง 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG302 
 

AAG301 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  

1(45) 
 

 2(90) 
รวมหน่วยกิต 19 หรือ 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG401 
 

AAG402 
 

UBI101 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
หรือ 
สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  
หรือ 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม่ 

3(320) 
 

6(640) 
 

7(640) 

รวมหน่วยกิต 3,6 หรือ 7 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG403 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG331 
 

หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร 
(เฉพาะกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(0-6-3) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXX 
XXXXXX 

วิชาเลือกเสรี 1  
วิชาเลือกเสรี 2 

3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 10 หรือ 13 
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2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 5(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG111 
AAG151 
SBT101 
SCH102 
SCH103 

หลักการผลิตพืช 
หลักการผลิตสัตว์ 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-2)  

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG102 
SCH221 

งานช่างและเทคโนโลยีการเกษตรเบื้องต้น 
เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน  

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

SBT206 สัตววิทยา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

SBT201 
SCH258 

พันธุศาสตร์ 
ชีวเคมี  

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG254 
AAG256 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ 

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

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

MEC101 
SBT212 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG252 
AAG253 
AAG355 

พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า 
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
การผลิตสัตว์ปีก 

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

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

MGM212 
SMS103 

การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจเกษตร 
หลักสถิติ 

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

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG356 
AAG363 
AAG364 

การผลิตสุกร 
การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

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

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG306 
AAG312 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
ระบบเกษตรยั่งยืน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 
(เฉพาะแขนง) 

AAG360 
 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
 

3(3-0-6) 
 

วิชาเลือก AAG468 
AAG470 

ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียม 
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

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

วิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG302 
 

AAG301 

เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 
หรือ 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  

1(45) 
 

 2(90) 
รวมหน่วยกิต 19 หรือ 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG401 
 

AAG402 
 

UBI101 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
หรือ 
สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์  
หรอื 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ใหม่ 

3(320) 
 

6(640) 
 

7(640) 

รวมหน่วยกิต 3,6 หรือ 7 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ด้านบังคับ 

AAG403 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1) 

วิชาเลือก AAG461 
AAG471 

ปศุสัตว์อินทรีย์ 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการจัดการธุรกิจ 

3(2-2-5)  
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาปฏิบัติการฯ) 

AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร 
(เฉพาะกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(0-6-3) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2  3(X-X-X) 
รวมหน่วยกิต 10 หรือ 13 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG102 งานช่างและเทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น 
Basic Farm Mechanics and Technology              

3(2-2-5) 

                  ความส าคัญของงานช่างเกษตร หลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง การพัฒนา
เครื่องมือเกษตร ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานช่าง เครื่องทุ่นแรง เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร การใช้งาน และการบ ารุงรักษา 
   
AAG111 หลักการผลิตพืช  

Principles of Plant Production 
3(2-2-5) 

                การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพืช การจ าแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบ
ต่างๆ หลักการบ ารุงรักษา การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่างๆ ในพืช หลักการขยายพันธุ์
โดยวิธีการต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการเก็บเก่ียวผลผลิต และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

 
AAG112 ปฐพีวิทยา                                                   

Soil Science 
3(2-2-5) 

ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของดิน การก าเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน การ
ส ารวจและจ าแนกดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน สิ่งมีชี วิตในดิน ธาตุอาหารพืช 
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดิน มลพิษดินและการจัดการ 
 

AAG151 หลักการผลิตสัตว์ 
Principles of Animal Production 

3(2-2-5) 

ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับ
สภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจ าพันธุ์  พ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ กายวิภาคและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต อาหารสัตว์ การจัด 
การฟาร์มสัตว์เพ่ือการให้ผลผลิต โรคที่ส าคัญและการควบคุมรักษาโรค กระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการจัดจ าหน่าย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช 
Physiology of Crop Production 

3(2-2-5) 

ความหมายของสรี รวิทยาการผลิต พืช การตอบสนองของพืชต่อปั จจั ย
สภาพแวดล้อม กระบวนการทางสรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับผลผลิต การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต สรีรวิทยาของพืชหลังการเก็บเก่ียว 

 
AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 

Agricultural Meteorology 
3(3-0-6) 

               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ส่วนผสมของบรรยากาศ ความกดอากาศ 
อุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศ ลม มวลอากาศ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมฟ้าอากาศที่มีต่อ
การเกษตร การวิเคราะห์และแปลข้อมูลฟ้าอากาศเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
 
AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของพืชไร่เศรษฐกิจ แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศ และดินที่เหมาะสม 
การวางแผนการผลิต การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันก าจัด การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์  

 
AAG217 หลักการผลิตผัก 

Principles of Vegetable Production 
3(2-2-5) 

ประโยชน์และความส าคัญของพืชผัก การจ าแนกชนิดพืชผัก การเลือกพ้ืนที่ในการ
ปลูกผัก เมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก  การจัดการผลิตและแปรรูปผัก
เพ่ืออุตสาหกรรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน  

 
AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ  

Floricultural and Ornamental Plants 
3(2-2-5) 

                  ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้
ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูก วิธีการปลูกและการป้องกัน 
ก าจัดศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการไม้ดอกประดับแปลงและไม้ตัดดอก 
การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG219 หลักการไม้ผล 
Principles of Pomology 

3(2-2-5) 

ไม้ผลและการแยกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่างๆ ของไม้ผล การออกดอก
และสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพ้ืนที่ปลูก 
การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพ้ืนที่
ปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบ ารุงไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผล           
แต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว และการจ าหน่ายผลิตผล 

 
AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

Plant Pests and Their Control 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช การแพร่กระจาย 
ลักษณะการท าลาย แนวทางป้องกันศัตรูพืชแต่ละประเภท การควบคุม และก าจัดศัตรูพืชด้วย
วิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ 
เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 
AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 

Insects and Their Control 
3(2-2-5) 

               ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่มีความส าคัญกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย วงจรชีวิต การ
แพร่ระบาด การส ารวจปริมาณของแมลงศัตรูพืช ลักษณะการเข้าท าลาย การเลือกใช้วิธีการต่างๆ 
ที่ใช้ในการป้องกันก าจัด ได้แก่ การเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใช้สารสกัดจากพืชทดแทนสารเคมี 
สารเคมี และวิธีการป้องกันก าจัดแบบผสมผสาน (IPM) 
   
AG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า 

Forage Crops and Pasture Management 
3(2-2-5) 

ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่
ส าคัญ การจัดการดินและพ้ืนที่เพ่ือการปลูกสร้างแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ คุณค่าทางโภชนะของพืช
อาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์   

 
AAG253 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ท่ัวไป 

General Diseases and Sanitation of Animals  
3(2-2-5) 

ความหมายของโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ การสร้างภูมิคุ้มกันโรค วิธีการยับยั้งหรือ
ท าลายเชื้อโรค  กระบวนการเกิดโรค โรคที่ส าคัญของสัตวปก สัตวกระเพาะเดี่ยว และสัตวเคี้ยวเอื้อง 
อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุมโรค โรคในพระราชบัญญัติ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา การใช้ยาประเภทต่างๆ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG254 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
Animal Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ เช่น 
ระบบโครงสร้าง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อม
ไร้ท่อ และระบบภูมิคุ้มกันโรค 

 
AAG255 การผลิตสัตว์และอาหารปลอดภัย 

Animal Production and Food Safety                   
3(3-0-6) 

                การผลิตสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้ ความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคต่อด้านอาหารสัตว์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
 
AAG256 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว ์

Animal Feed and Nutrition 
3(2-2-5) 

               ความส าคัญของอาหารสัตว์ ระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึม โภชนะ
และการใช้ประโยชน์ของโภชนะ ประเภทของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์  สารพิษในอาหารสัตว์  
ความต้องการอาหารของสัตว์ การค านวณสูตรอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ กฎหมาย 
ระเบียบ และ พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ 
 
AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 

Preparation for Professional Experience in Agriculture 
2(90) 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เกษตรศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการปฎิบัติงานใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพทางการเกษตร   

 
AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 

Preparation for Cooperative Education in Agriculture   
1(45) 

 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เกษตรศาสตร์ จัดท าโครงร่างโครงการกรณีศึกษา ศึกษากระบวนการสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการและลักษณะงานด้านการเกษตร การคัดเลือกสถานประกอบการและการสมัครเข้ารับ
การฝึกสหกิจศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์เกษตร 
English for Agricultural Science 

1(1-0-2) 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค ศัพท์ และค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการเกษตร การอ่าน
บทความ และงานวิจัยด้านการเกษตร 

 
AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

Computer and Information Technology for Agriculture 
2(1-2-3) 

                ศึกษาระบบสารสนเทศที่ใช้ทางการเกษตร และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือธุรกิจ
และการจัดการทางการเกษตร 
 

AAG306 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
Research Methodology in Agriculture 

3(2-2-5) 

                ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้สถิติและแผนการทดลองต่างๆ ในการวิจัย การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 

Law and Standardization of Agricultural Products 
3(3-0-6) 

ความส าคัญของการใช้กฎหมายในการเกษตร สาระส าคัญในกฎหมายฉบับต่างๆ ใน
การเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบต่างๆ การรับรองแหล่ง
ผลิตโดยระบบ GAP และ GMP และหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 

 
AAG312 ระบบเกษตรยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 
3(3-0-6) 

                กรอบแนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของการท าการเกษตรยั่งยืน  รูปแบบ
การเกษตรยั่งยืน ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน เกษตรมั่นคง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตร การพัฒนา
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
เพ่ือการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการท าเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืน 
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AAG318 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช                                                  
Soil Fertility and Plant Nutrition 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมบัติทางกายภาพของดิน เคมีของดินขั้น
พ้ืนฐาน ปฏิกิริยาดินที่มีผลกระทบต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้
ปุ๋ยในการผลิตพืช การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้นวัตกรรมการจัดการธาตุ
อาหารเฉพาะพ้ืนที่  

 
AAG326 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร 

Spices and Medicinal Plants 
3(2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืช
เครื่องเทศและสมุนไพร การจ าแนกชนิดของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
ที่ส าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การขยายพันธุ์        
การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจ าหน่าย 

 
AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 

Plant Tissue Culture in Agriculture 
3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้อง 
และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหาร และชิ้นส่วนพืชส าหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชเพ่ือชัก
น าให้เพิ่มปริมาณต้น การชักน าต้นให้เกิดราก การย้ายปลูกต้นพืชเพาะเลี้ยง และการดูแลรักษา 
                
AAG330 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

Soilless Culture 
3(2-2-5) 

                ความหมาย และความส าคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต วัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การจัดการพืชในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
 
AAG331 หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Principles of Agricultural Extension and Information Technology 
3(3-0-6) 

                ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา หลักการ ขอบเขต และวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร อุปสรรคในการ
ส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข 
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AAG332 
 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
Seed Technology 

3(2-2-5) 

                ความหมายของเมล็ด ก าเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด 
ความส าคัญของเมล็ดต่อการเกษตรกรรม ความมีชีวิต องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว 
และความแข็งแรง เทคโนโลยีการผลิต การปรับสภาพ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ และการรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธุ์   
  
AAG333 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

Mushroom Production Technology 
3(2-2-5) 

ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์ ความส าคัญ ชีววิทยา และการ
จัดแบ่งประเภทเห็ด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ การดูแลรักษา และ
ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การ
ถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด  

 
AAG334 นวัตกรรมการผลิตข้าว                                          

Rice Production Innovation 
3(2-2-5) 

ความส าคัญทางสังคมและเศรษฐกิจของข้าว เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว 
คุณค่าทางโภชนาการ การใช้ประโยชน์ การแปรรูป มาตรฐานและคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์ 
การตลาด ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวสู่ชุมชน 
   
AAG335 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์                         

Sugarcane Production Technology and Products 
3(2-2-5) 

               ความส าคัญของอ้อยและผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือก
พันธุ์อ้อย การขยายพันธุ์ การปลูกและการบ ารุงรักษา โรค แมลงศัตรูที่ส าคัญของอ้อย ระบบการ
ผลิตอ้อย ระบบและกระบวนการผลิตน้ าตาล ระบบการตลาดน้ าตาล เครื่องจักรทุ่นแรงในไร่ อ้อย 
การแปรรูปน้ าตาลเป็นผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาล 
 

AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์  
Feed Analysis  

3(2-2-5) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวัตถุดิบและอาหารสัตว์ ปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใช้อาหารสัตว์ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี การวิเคราะห์โภชนะและการย่อยได้
ของอาหารสัตว์แบบต่างๆ 
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AAG353 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว 
Non-Ruminant Nutrition 

3(2-2-5) 

ระบบการย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่องความต้องการทาง
พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และไวตามิน เพ่ือการด ารงชีวิต การเจริญเติบโต 
และการให้ผลผลิต การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน 
การคิดค านวณสูตรอาหารส าหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว การประเมินคุณค่าอาหาร 

 
AAG354 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Ruminant Nutrition  
3(2-2-5) 

ระบบการย่อยอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง กระบวนการทางสรีรวิทยา กระบวนการ
ทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็นประโยชน์  ต่อร่างกาย 
ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณค่าอาหาร การคิดค านวณสูตรอาหารส าหรับสัตว์
ใหญ่ชนิดต่างๆ 
   
AAG355 การผลิตสัตว์ปีก 

Poultry Production 
3(2-2-5) 

                 ประโยชน์และความส าคัญของสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก การเจริญเติบโตและ
การพัฒนา การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและการให้
อาหาร การป้องกันโรค ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์ 
 
AAG356 การผลิตสุกร 

Swine Production 
3(2-2-5) 

ประโยชน์และความส าคัญในการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์  โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร อาหารสุกร ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบ
ต่างๆ  การเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ  โรคสุกร การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการ
แก้ปัญหาส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตสุกร มาตรฐาน
ฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                 36 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

AAG359 การผลิตแพะและแกะ 
Goat and Sheep Production 

3(2-2-5) 

ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ พันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของแพะและแกะ โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงและ
จัดการแพะแกะในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดและการ
จัดการผลผลิต 
   

AAG360 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
Animal Breeding 

3(3-0-6) 

                หลักพ้ืนฐานและการใช้หลักทางพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ลักษณะส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของสัตว์ ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประเมินพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เทคโนโลยีที่ใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ แนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย 
 
AAG361 โรคสัตว์สู่คน 

Zoonosis 
2(1-2-3) 

                ชนิดของโรคสัตว์สู่คนที่เกิดกับสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก สาเหตุ และวิการของ
โรค การป้องกันและการรักษา 
 
AAG363 การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

Dairy Cattle Production and Milk products 
3(2-2-5) 

                พันธุ์โคนม การคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโค
นม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล สรีรวิทยาการสังเคราะห์น้ านม คุณภาพน้ านม 
ผลิตภัณฑ์นม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นมโค มาตรฐานฟาร์ม 
และสวัสดิภาพสัตว์ 
 
AAG364 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

Ruminant Production 
3(2-2-5) 

เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ  พันธุ์และ
การปรับปรุงพันธุ์ อุปกรณ์และโรงเรือน  อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล 
การตลาดและผลิตภัณฑ์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ 
มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์ 
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AAG365 การจัดการโรงฆ่าสัตว์                                      
Slaughterhouse Management 

3(2-2-5) 

 การจัดการโรงฆ่าสัตว์และมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์  สุขลักษณะของพนักงาน 
(Personal hygiene) การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค การท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ 
การก าจัดของเสีย 

 
AAG366 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์ 

Ethics and Laws in Livestock Production 
1(1-0-2) 

                สิทธิ หนาที่ และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีในการปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับปศุสัตว สวัสดิภาพของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับสัตวทดลอง 
การประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนใหกับตัวเองและผู้อ่ืน 
 
AAG367 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า         

Principle of Aquaculture 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดต่างๆ วิธีการเพาะพันธุ์และการ
อนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ า อาหารและการให้อาหาร โรคสัตว์น้ าและการป้องกัน การจัดการผลผลิต 
และการขนส่ง 

 
AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 

Professional Experience in Agriculture 
3(320) 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบัน
ก าหนด เพื่อให้มีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพทางการเกษตร                
 

 AAG402 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Cooperative Education in Agriculture 

6(640) 

การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านการเกษตร เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างาน และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ มีการเสนอผลงานและรายงาน
เป็นหลักฐาน 
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AAG403 สัมมนาทางการเกษตร 
Seminar in Agriculture 

1(0-2-1) 

การสืบค้น รวบรวมข้อมูล และเขียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการเกษตร
ใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
   
AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร 

Special Problems and Innovation of Agriculture 
3(0-6-3) 

                ศึกษา ค้นคว้า สร้างกระบวนการคิด ท าการทดลอง หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสร้าง
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การเขียนเค้าโครง เรียบเรียงข้อมูลและ
รายงานผลการศึกษาต่างๆ 
 
AAG406 เรื่องเฉพาะทางด้านเกษตรศาสตร์                                  

Selected Topic in Agriculture                                                            
1(1-0-2) 

                หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือการเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
 
AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน 

Agricultural System in ASEAN 
3(3-0-6) 

                ระบบการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชและปศุสัตว์ของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน กฎหมายและข้อตกลงทางการค้าที่ส าคัญระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเพ่ือ
การน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 
   
AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

Agrotourism 
3(2-2-5) 

                องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความหมายและความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทรัพยากร รูปแบบและลักษณะการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
วางแผนและการพัฒนาพ้ืนที่ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  

AAG414  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Postharvest Technology 

3(2-2-5) 

ความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกัน
ก าจัด การแปรรูปผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว การขนส่ง และการบรรจุหีบห่อ 
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AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
Plant Breeding 

3(2-2-5) 

               ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิด
ผสมตัวเองและผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของตลาด การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ใน
งานปรับปรุงพันธุ์พืช และกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
AAG417 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยและการใช้ 

Fertilizer Technology and Usage 
3(2-2-5) 

ชนิดและความส าคัญของปุ๋ย แหล่งที่มา กระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของ
ปุ๋ย พระราชบัญญัติปุ๋ย การใช้ปุ๋ยกับการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนที่ที่มีผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช ปัญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
เนื่องจากการใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ปัญหา 

 
AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 

Gardening and Landscape Management 
3(2-2-5) 

ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่ งสถานที่  ทฤษฎีและ
องค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและ
หลักการจัดสวนประเภทต่างๆ การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ การจัดการสนามหญ้า การดูแลรักษา การ
ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน 
 
AAG425 นวัตกรรมเกษตรกึ่งเมือง                                       

Semi-Urban Agricultural Innovation 
3(2-2-5) 

               ระบบและการวางแผนการเกษตรกึ่งเมือง การท าเกษตรในพ้ืนที่กึ่งเมืองรูปแบบต่างๆ 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการเกษตร อาทิ อากาศยานไร้คนขับ ไมโครกรีน เทคนิคการปลูก
พืชไร้ดินต่างๆ โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการจ าหน่ายผลผลิต และการ
สร้างนวัตกรรม 
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AAG426 การพัฒนาเกษตรท้องถิ่น  
Development of Local Agricultures 

3(2-2-5) 

                ลักษณะของการเกษตรแต่ละท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาการ
เกษตร การปรับใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การเกษตร การส ารวจผลผลิตและวงจรทางด้านเกษตรในท้องถิ่น การเกษตรอินทรีย์และการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพ่ือการพัฒนาเกษตรท้องถิ่น การจัดการระบบเกษตรยั่งยืนในท้องถิ่น 
 
AAG455 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

Meat Products 
3(1-4-4) 

ความส าคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ประเภทของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เครื่องมือในการ
ท าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง เครื่องเทศและสารเติมแต่งอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การท า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา 

 
AAG457 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 

Poultry Farm Management 
3(3-0-6) 

ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก การวางแผนท าฟาร์มสัตว์ปีก การบริหารและการ
จัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุนและรายได้ในการท าฟาร์มสัตว์ปีก หลักการค านวณ 
ผลสถิติและสถิติประชากร 
   

AAG458 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
Non-Ruminant Farm Management  

3(3-0-6) 

ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว การวางแผนท าฟาร์มสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว การบริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุนและรายได้ในการท าฟาร์ม
สัตว์กระเพาะเดี่ยว หลักการค านวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 
   
AAG459 การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

Ruminant  Farm Management  
3(3-0-6) 

ศึกษาระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม ทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การวางแผนท าฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การ
บริหารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทุน และรายได้ในการท าฟาร์มสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง หลักการค านวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 
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AAG461 ปศุสัตว์อินทรีย์ 
Organic Livestock 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
ระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางการตลาด  

 
AAG463 การผลิตสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทางเลือก 

Companion and Alternative Animal Production    
3(3-0-6) 

                พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร สุขภาพและการจัดการของ
สุนัขเลี้ยง แมว กระต่าย นกกระจอกเทศ กวาง และสัตว์ทางเลือกอ่ืนๆ 
 
AAG468 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์ 

Animal reproduction and Artificial insemination in 
Livestock 

3(2-2-5) 

กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ 
การควบคุมการเป็นสัด การตั้งท้อง การเก็บน้ าเชื้อ การเตรียมน้ าเชื้อ เทคนิคการผสมเทียมสัตว์ 
การตรวจการตั้งท้อง โรคทางระบบสืบพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ 
   
AAG469 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์       

Waste and Environment Management in Livestock Farm 
3(2-2-5) 

ประเภทของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ ลักษณะของมูลสัตว์ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
และเคมีของมูล ข้อจ ากัดและปัญหาการใช้มูลสัตว์ การจัดการของเสียในการผลิตปศุสัตว์ การผลิต
แก๊สชีวภาพ ปัญหาและการจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียภายในฟาร์ม     
ปศุสัตว์ 

 
AAG470 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

Meat Science and Products 
3(2-2-5) 

               โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์ กระบวนการฆ่าสัตว์และการจัดการ
เนื้อสัตว์หลังกระบวนการฆ่า การวิเคราะห์คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อสัตว์ การตัดแต่งซากและ
ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ สุขศาสตร์เนื้อสัตว์ 
การตลาดและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ 
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AAG471 อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการจัดการธุรกิจ 
Livestock Industry and Business Management 

3(3-0-6) 

                 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ ชนิดของธุรกิจปศุสัตว์ การน าหลักการจัดการ
และหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจปศุสัตว์  การประเมินการผลิตสัตว์และการ
คาดการณ์ผลผลิตสัตว์เพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด การบริหารจัดการเงิน บัญชีและสินค้าคง
คลังในธุรกิจปศุสัตว์  การคาดการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลผลิตสัตว์และการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ และการบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
 
MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economics 
3(3-0-6) 

ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน 
ปัจจัยการผลิต การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาล 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   
MGM212 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจเกษตร 

Entrepreneurship for Agribusiness 
3(3-0-6) 

                 หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
การเกษตร การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์การ การว่าจ้าง
และประโยชน์ของธุรกิจเกษตรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจเกษตรของประเทศไทย 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ และธุรกิจสินค้าเกษตร 
 
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamental Biology 
3(2-2-5) 

                 หลักการทางชีววิทยา เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
SBT201 พันธุศาสตร ์

Genetics 
3(3-0-6) 

                  กฎเมนเดล กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์
ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม 
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SBT206 สัตววิทยา 
Zoology  

3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจ าแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา 
กายวิภาค สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ การรวบรวม
และเก็บตัวอย่างสัตว์ การศึกษาภาคสนาม 

 
SBT209 พฤกษศาสตร์ 

Botany 
3(2-2-5) 

 ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจ าแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช การศึกษา
ภาคสนาม 

 
SBT212 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 

 General Microbiology  
                 ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา โครงสร้าง การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต อาหารเลี้ยงเชื้อ เมแทบอลิซึมและอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ 
บทบาทของจุลินทรีย์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคนิค
พ้ืนฐานในการศึกษาจุลินทรีย์ 
 
SCH102 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 
3(3-0-6) 

 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ 
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม 

 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory  
1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค และหลักการปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
การอ่านและท าความเข้าใจฉลากข้างขวดสารเคมี เกรดของสาร และปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาเคมีทั่วไป  
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SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
Basic Organic Chemistry  

3(2-2-5) 

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์ การจ าแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมี 
และกลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารประกอบฟีนอล แอลดี ไฮด์ คี
โตน กรดอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ และ ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
SCH258 ชีวเคมี 

Biochemistry 
2(2-0-4) 

สารชีวโมเลกุล เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 
เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

 
SMS103 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(3-0-6) 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นตอนในการใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง 
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ โมเมนต์การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง 
หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ 
วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาเอกและการใช้
โปรแกรมทางสถิติ 

 
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

Building and Expanding Start-Ups’ Performance 
7(640) 

การฝึกปฏิบัติ เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร
ธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 
การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพ่ือสังคม การด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ และแนะน าแนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้ที่มี
ประสบการณ ์
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. นาง   

สมาพร 
เรืองสังข์ 

ผู้ช่วย   
ศาสตราจารย ์

M.Sc. Crop Science and 
Management 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

University of 
Nottingham, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 
2540 

12 12 12 12 

2. นางสาว
นุชรัฐ 
บาลลา 

อาจารย ์ ปร.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ค.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยมอันดับ2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

2559 
2553 
2549 

12 12 12 12 

3. นายธนกร 
วังสว่าง 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชไร่) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2561 
2557 

12 12 12 12 

กลุ่มวิชาสตัวศาสตร ์
4. นาง 

กรรณิกา  
อัมพุช 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  
วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
2545 
2540 

12 12 12 12 

5. นางสาว 
ราชาวดี  
ยอดเศรณี 

อาจารย ์ วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 
2546 
2543 

12 12 12 12 

6. นางสาว
ศิริพร     
นามเทศ 

อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2559 
2556 

12 12 12 12 
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2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. นางสาวเจนจิรา  

นามี 
อาจารย ์ ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) 

 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  
วท.บ. (เทคโนโลยี                
การจัดการศัตรูพืช) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2557 
 

2555 

12 12 12 12 

2. นางสาว 
ณัฐกานต์  
พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชสวน) 
 
 
 วท.บ. (พืชสวน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2561 
 
 

2557 

12 12 12 12 

3. นางสาวกฤติมา 
สระโพธิ์ทอง 
 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2563 
 
 

2560 

12 12 12 12 

กลุ่มวิชาสตัวศาสตร ์
4. นายปณัท 

สุขสร้อย 
อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

วท.บ. (เทคโนโลยี             
การผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2558 
2554 

12 12 12 12 

5. นายฉัตรชัย  
เสนขวัญแกว้ 

อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2558 
2552 

12 12 12 12 

6. นางสาว
จารุนันท์     
ไชยนาม 

อาจารย ์ M.Sc. (Animal 
Science)  
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

National Ilan University, 
Taiwan 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

2555 
 

2550 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นาง 

กรรณิกา  
อัมพุช 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
2545 
2540 

12 12 12 12 

2 นาง 
สมาพร 
เรืองสังข์ 

ผู้ช่วย   
ศาสตราจารย ์

M.Sc. (Crop Science 
and Management) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

University of Nottingham, 
UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2544 
 
2540 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ราชาวดี  
ยอดเศรณี 

อาจารย ์ วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 
2546 
2543 

12 12 12 12 

4 นางสาว 
นุชรัฐ  
บาลลา 

อาจารย ์ ปร.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ค.บ. (ชีววิทยา)  
เกียรตินิยมอันดับ2 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

2559 
2553 
2549 

12 12 12 12 

5 นางสาว
ศิริพร     
นามเทศ 

  อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2559 
2556 

12 12 12 12 

6 นาย 
ธนกร  
วังสว่าง 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชไร่) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2561 
2557 

12 12 12 12 

7 นาง 
ศรีน้อย 
ชุ่มค า 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (สัตวศาสตร์) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2538 
2532 
2526 

12 12 12 12 

8 นาย 
คมกฤษณ ์
แสงเงิน 

ผู้ช่วย   
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (พืชศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
2548 

12 12 12 12 
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    2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายปณัท 

สุขสร้อย 
อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 

วท.บ.  
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2558 
2554 

12 12 12 12 

2 นายฉัตรชัย  
เสนขวัญแกว้ 

อาจารย ์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2558 
2552 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
เจนจิรา  
นามี 

อาจารย ์ ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) 
 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  
วท.บ. (เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืช) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 
 

2557 
 

2555 

12 12 12 12 

4 นางสาว 
ณัฐกานต์  
พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชสวน) 
 
 
วท.บ. (พืชสวน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2561 
 
 

2557 

12 12 12 12 

5 นางสาว
จารุนันท์     
ไชยนาม 

อาจารย ์ M.Sc.  
(Animal Science)  
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

National Ilan University, 
Taiwan 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

2555 
 

2550 

12 12 12 12 

6 นางสาวกฤติมา 
สระโพธิ์ทอง 
 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2563 
 
 

2560 

12 12 12 12 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ก็จะเป็นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์  หรือรายวิชาการสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่แทน โดยหลักสูตรนี้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนนอก
มหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ในการเป็นสถาน
ประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
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4.1.1 มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา เข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กรของสถานที่
ฝึกงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ฝึกงานได้อย่างดี 

4.1.2 มีความคิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก  และยอมรับความเห็นที่แตกต่าง เป็นผู้มี   
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท าร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

4.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง ท าผลงานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ 

4.1.4 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้น าไปในการประกอบวิชาชีพทางการเกษตรได้ 
4.2 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์

เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงานหรืองานวิจัย 1 ถึง 2 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีการเกษต ร 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานหรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจ และสามารถน าทฤษฎีมา

ประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล วางแผน ด าเนินงาน วิเคราะห์และสรุปผลการท าวิจัย 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

          นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการท าโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ แก้ปัญหา หรือพัฒนางานด้านการเกษตร 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของชั้นปีที่ 4  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้
ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย และประเมินผลจากรายงานที่

ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
    มีการประยุกต์รูปแบบ ABCD โมเดล เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การน าเสนองาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เช่น ปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน การปัจฉิมนิเทศก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  

2. ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้รายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาได้
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การส่งงานตามเวลา 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ถึ ง ผ ล กร ะท บ ต่ อ สั ง ค มแ ล ะ
สภาพแวดล้อมจากท าการเกษตรที่ขาดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และให้ความรู้ด้านมาตรฐานและ
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการผลิตพืชและปศุสัตว์
เพ่ือให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

4. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อได้
ในระดับสูง 

ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ เชิ งผลิตภาพ  (Productive 
Learning) โดยรายวิชาของหลักสูตรต้องสร้างพ้ืนฐาน
ของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  อาทิ มีการมอบหมายงาน แบบฝึกหัด บท
ปฏิบัติการ โครงการ กรณีศึกษา การศึกษาดูงานนอก
สถานที่แบบมีเป้าประสงค์ หรือรวมทั้งการลงพ้ืนที่
ชุมชน  ให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาจริง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
หลากหลายวิธี อาทิ  ABCD Model ซึ่งประกอบด้วย 
Active Learning, Blended Learning, Cooperative 
Learning หรือ Design Thinking  

5. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์      มี
โจทย์ ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ     
ของสังคม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับองค์
ความรู้ต่างๆ ที่ศึกษา ดังนี้ 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3) เคารพสิทธิและหน้าที่ รับฟังความเห็นของผู้อื่น 
4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การเป็นแบบอย่างที่ดี มีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้สม่ าเสมอและตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบใน
การท างาน ให้รู้หน้าที่และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่ อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เสียสละและท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ในการสอนทุกรายวิชา อาทิ การใช้รูปแบบ Project Base Leraning หรือ Case Base Learning ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินการมีวินัยของนักศึกษา 
2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษา 
3) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและส่งงานของนักศึกษา 
4) ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบและคัดลอกงาน 
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างสม่ าเสมอ 
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2.2 ความรู้  
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
3) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิควิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based-Learning) เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  
ABCD โมเดล ซึ่ งประกอบด้วย Active Learning, Blended Learning, Cooperative Learning หรือ 
Design Thinking  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและในสภาพแวดล้อม
จริงโดยบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาไทย โดยทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ มีการศึกษาดูงาน เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ตลอดจนมีงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบ 
2) ประเมินจากรายงาน และน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
4) ประเมินผลจากการฝึกประสบการณ์  
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของ

ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน จากเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กระตุ้นให้เกิดทักษะทางปัญญาโดยการตั้งค าถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ  อาทิ การใช้รูปแบบ Active Leraning, Project Base Leraning, 
Case Base Learning หรือ Design Thinking Learning Outcomes เป็นต้น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) ประเมินจากการน าเสนอผลการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้และการสรุปผลการเรียนรู้  
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2) ประเมินโดยการสอบด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
3) ประเมินรายงานผลการวิจัย  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีกิจกรรมการท างานกลุ่ม การตั้งโจทย์ปัญหา หรือโรงงานของรายวิชา
ต่างๆ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้น าและมีการหมุนเวียนกันในกลุ่ม  อาทิ ใช้รูปแบบ
กิจกรรม Collaborative Learning คือ การจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนและอาจารย์ทั้งในและ
นอกห้องเรียนและสื่อ Online หรือ Design Thinking Learning Outcomes เป็นต้น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานกลุ่ม โดยนักศึกษาประเมินตนเองและผู้ร่วมงาน 
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออก 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการประมวล แปลความหมาย 

วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหา 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณ เชิงตัวเลข ในวิชาที่ต้อง  

ฝึกทักษะ มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมหรือทันสมัย ส่งรูปเล่มและ
น าเสนอด้วยวิธีการที่ เหมาะสม  อาทิ ใช้  Project Base Learning, Case Base Learning หรือ 
Outdoor Learning เป็นต้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและการ
น าเสนอผลงาน  

2) ประเมินจากรายงาน  
3) ประเมินจากการการใช้ภาษาและการสื่อสารของนักศึกษา 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1. AAG102 งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
                    เบื้องต้น                  

2. AAG111 หลักการผลติพืช                       
3. AAG112 ปฐพีวิทยา                  
4. AAG151 หลักการผลติสัตว ์                  
5. AAG212 สรีรวิทยาการผลิตพืช                  
6. AAG213 อุตุนิยมวิทยาเกษตร                  
7. AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ                  
8. AAG217 หลักการผลติผัก                  
9. AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ                  
10. AAG219 หลักการไม้ผล                  
11. AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด                  
12. AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด                  
13. AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจดัการแปลงหญา้                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
14. AAG253 โรคและการสุขาภิบาลสตัว์ทั่วไป                  
15. AAG254 กายวิภาคและสรรีวิทยาของสตัว ์                  
16. AAG255 การผลติสตัว์และอาหาร 
                 ปลอดภัย                        

                 

17. AAG256 อาหารและโภชนศาสตรส์ัตว ์                  
18. AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเกษตรศาสตร์                                

19. AAG302 เตรียมสหกิจศึกษา
เกษตรศาสตร ์

                 

20. AAG303 ภาษาอังกฤษส าหรบั
วิทยาศาสตร์เกษตร 

                 

21. AAG304 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
22. AAG306 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร                  
23. AAG311 กฎหมายและมาตรฐานสินค้า 
                 ทางการเกษตร 

                 

24. AAG312 ระบบเกษตรยั่งยืน                  
25. AAG318 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

ธาตุอาหารพืช  
                 

26. AAG326 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร                   
27. AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช

เพื่อการเกษตร 
                 

28. AAG330 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน                   
29. AAG331 หลักการส่งเสรมิการเกษตรและ 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 

 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

58 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
30. AAG332 เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์                   
31. AAG333 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด                  
32. AAG334 นวัตกรรมการผลิตขา้ว                                                      
33. AAG335 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและ 
                 ผลิตภัณฑ์                   

                
 

34. AAG351 การตรวจวิเคราะหอ์าหารสตัว ์                  
35. AAG353 โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว                  
36. AAG354 โภชนศาสตร์สตัว์เคีย้วเอื้อง                  
37. AAG355 การผลติสตัว์ปีก                  
38. AAG356 การผลติสุกร                  
39. AAG359 การผลติแพะและแกะ                  
40. AAG360 การปรับปรุงพันธุ์สตัว์                  
41. AAG361 โรคสัตวส์ู่คน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
42. AAG363 การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม                  
43. AAG364 การผลติสตัว์เคี้ยวเอื้อง                  
44. AAG365 การจัดการโรงฆ่าสตัว์                                                       
45. AAG366 จรรยาบรรณและกฎหมาย 
                 ทางการผลิตสัตว์             

                 

46. AAG367 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                  
47. AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์            
                 

48. AAG402 สหกิจศึกษาเกษตรศาสตร์                                                                                           
49. AAG403 สัมมนาทางการเกษตร                  
50. AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทาง 
                 การเกษตร 

                 

51. AAG406 เรื่องเฉพาะทางด้าน 
                 เกษตรศาสตร์                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
52. AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน                  
53. AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร                  
54. AAG414 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว                  
55. AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช                   
56. AAG417 เทคโนโลยีการผลิตปุย๋และการใช้                   
57. AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี                   
58. AAG425 นวัตกรรมเกษตรกึ่งเมือง                                                    
59. AAG426 การพัฒนาเกษตรทอ้งถิ่น                                                   
60. AAG455 ผลิตภณัฑเ์นื้อสัตว์                   
61. AAG457 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก                  
62. AAG458 การจัดการฟาร์มสัตว์กระเพาะเดี่ยว                  
63. AAG459 การจดัการฟาร์มสตัว์เคี้ยวเอื้อง                  
64. AAG461 ปศุสัตว์อินทรีย ์                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
65. AAG463 การผลิตสัตว์เล้ียงและสัตว์ทางเลือก                  
66. AAG468 ระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียม  
                     สัตว ์

                 

67. AAG469 การจัดการของเสียและ 
                 สิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว ์

                 

68. AAG470 วิทยาศาสตรเ์นื้อสัตว์และ 
                 ผลิตภัณฑ ์

                 

69. AAG471 อุตสาหกรรมปศสุัตว์และ 
                การจัดการธุรกิจ 

                 

70. MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์                   
71. MGM212 การเป็นผู้ประกอบการส าหรับ     
                 ธุรกิจเกษตร 

                 

72. SBT101 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
73. SBT201 พันธุศาสตร ์                  
74. SBT206 สัตววิทยา                  
75. SBT209 พฤกษศาสตร ์                  
76. SBT212 จุลชีววิทยาท่ัวไป                  
77. SCH102 เคมีทั่วไป                   
78. SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                  
79. SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                      
80. SCH258 ชีวเคมี                  
81. SMS103 หลักสถิต ิ                  
82. UBI101 การสรา้งและพัฒนาศักยภาพ 
                ผู้ประกอบการใหม ่
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และหรือวิธีการอ่ืนๆ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประจ าหลักสูตร 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ  
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย (2) จ านวนสิทธิบัตร  (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา       
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู ้

1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเกษตรศาสตร์ 
2 มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสัตวศาสตร์ 
3 มีทักษะในการปฏิบัติการทั้งห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ในแก้ไขโจทย์ปัญหาและการสร้างผลงาน 
4 สามารถน าทักษะความรู้ มาสร้างผลงานหรือนวัตกรรม และน าไปเผยแพร่ทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ต้องเรียนครบ จ านวน 128 หน่วยกิต และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ               
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดย
อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้อง
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเกษตรศาสตร์ในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 6 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
เกษตรศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
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   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้า น
เกษตรศาสตร์ และมีผลงานวิจัยย้อนหลังภายใน 5 ปี จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง รวมถึงต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า    

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

   
       4.1.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

    ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

     4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี ้

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร คือ คณบดี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
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   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
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  5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 
 

 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
 
 
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
1 . 1  ก า ร ส อน  ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะก า ร ท า วิ จั ย  ใ ช้ ส ถ า น ที่ ข อ ง ค ณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปสระแก้ว รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
1  ห้องเรียนปรับอากาศ  8 
2  ห้องประชุม 3 
3  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
4  ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 
5  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 1 
6  ห้องปฏิบัติการน้ านม 1 
7  โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบควบคุมอุณหภูมิ (เลี้ยงไก่ไข่) 1 
8  โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 
9  คอกเลี้ยงโค 1 
10  ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 1 
11  ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 1 
12  ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา 1 
13  ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ 1 
14  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 
15  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
16  โรงเรือนปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 1 
17  เรือนเพาะช า 6 
18  แปลงปลูกพืช 1 
19  ตู้อบลมร้อน  5 
20  เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 
21  เครื่องชั่งไฟฟ้า 1-4 ต าแหน่ง  8 
22  เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 2 
23  ชุดวิเคราะห์ไขมันนม 1 
24  เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 
25  ตู้ดูดควัน 1 
26  ตู้เย็น  14 
27  ตู้แช่แข็ง  3 
28  ตู้แช่ 5 
25  เครื่องบดเนื้อ 1 
26  เครื่องสไลด์เนื้อ 1 
27  เครื่องสับผสม 1 
28  เครื่องอัดไส้กรอก 1 
29  เครื่องปิดผนึกถุงสุญญากาศ 1 
30  ตู้อบรมควันไส้กรอก 2 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
31  เครื่องบดเนื้อ 1 
32  เครื่องถอนขนไก่ 1 
33  ตู้ฟักไข่ 3 
34  เครื่องคัดไข่ 1 
35  เครื่องส่องไข่ 5 
36  หุ่นจ าลองอวัยวะภายในโค สุกร ไก่ 3 
37  เครื่องผสมอาหาร 2 
35  เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1 
36  เครื่องวัดความหนาของเปลือกไข่ 1 
37  เครื่องมือตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง  6 
38  ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 
39  เครื่องเป่าเมล็ด 1 
40  ตู้อบเมล็ด 1 
41  เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 1 
42  หลาวสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ 2 
43  เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 1 
45  กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สามมิติ 12 
45  อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ  4 
46  หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 2 
47  ตู้ปลอดเชื้อ   5 
48  ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ 85 ลิตร 1 
49  ตู้อบก้อนเชื้อเห็ด 1 
49  เครื่องเขย่าสาร 2 
50  เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า 3 
51  เครื่องวัดความหวาน 3 
52  เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า 1 
53  เครื่องปั่นไอศกรีม 1 
54  ตู้ถา่ยเนื้อเยื่อเห็ด 2 
55  ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อพืช 7 
56  ชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว 3 
57  สมุดเทียบสีดิน 3 
58  ตู้แช่ดอกไม้ 1 
59  เครื่องวัดความชื้น 1 
60  ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืช   1 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
 เศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม 

61  เครื่องตีผสมอาหาร 1 
62  เครื่องสเปรย์ดราย 1 
63  ตู้อบรมร้อน  4 
64  เครื่องเขย่าอาหาร (Vortexgenie2) 1 
65  ตู้บ่ม 2 
66  เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 
67  เครื่องสเปกโตรโปโตมิเตอร์ 1 
68  เครื่องวิเคราะห์เส้นใย 6 ตัวอย่าง 2 
69  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 
70  เครื่องท าลายเชื้อโรคยูวี 1 
71  เครื่องบดอาหารสัตว์ 1 
72  เครื่องดูดจ่ายสารอัติโนมัติ 1 
73  เครื่องวัดน้ าอิสระ (Aw) 1 
74  เครื่องวัดความเข้มข้นของสาร 1 
75  เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ 1 
76  เครื่องวัดค่าสี 1 
77  เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture  Analyzer) 1 
78  เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 3 
79  เตาไฟฟ้า 6 
80  เครื่องแยกกาก 1 
81  เครื่องวิเคราะห์ไขมันนม 1 
82  หม้อเดซิเคเตอร์ (โถดูดความชื้น)   3 
83  เครื่องร่อนดิน 1 
84  เครื่องรีดนม 1 
85  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบเผาไหม้ 1 

   
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนนวิชาการทางเกษตรศาสตร์และ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 140,000 เล่ม 
และมรวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ และมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ 
หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร/นิตยสาร วิจัย/วิทยานิพนธ์ E-book และ E-book magazine ด้าน
เกษตรศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท แบ่งเป็นหนังสือภาษาไทยจ านวน 15,503 รายการ หนังสือ
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ภาษาต่างประเทศจ านวน 1,617 รายการ และวารสารหรือนิตยสารจ านวน 34 รายการ นอกจากนี้ยัง
มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและค้นคว้า
งานวิจัย  

 นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือด้านเกษตรศาสตร์กว่า 500 เล่ม  
และซีดีรอม 200 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง 
และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 

  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
      การประเมินและการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนนั้นจะกระท าต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา  โดย

พิจารณาจากผลการสอบย่อย งานกลุ่ม งานเดี่ยว พฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ อาจารย์ผู้สอนต้องปรับกลยุทธ์การสอนในกรณีที่
พบว่านักศึกษาไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆ การทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาจะช่วยบ่งชี้ ได้
ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาการสอนมากน้อยเพียงใด การวิจัยในชั้นเรียนจะช่วยให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธานกรรมการประจ าหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไป
ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2.4 การเทียบเคียงผลการเรียนรู้ของนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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หน้า79 

     จากผลของการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบถึงปัญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา กรณีพบว่ารายวิชาใดมีปัญหาสามารถปรับปรุงได้ในรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงย่อย กรณีจะปรับปรุงทั้งหลักสูตรนั้นจะท าในทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตและสภาพของสังคม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าว ิท ย า ล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล งก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 



83 
 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา             
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต      
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      
ในข้อบังคับนี ้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       
จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
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10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     
การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด า เนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 
18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ทีม่ีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  (The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คณุสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              
ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า     
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
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26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้ รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  



92 
 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
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32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 
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กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 
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ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 
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48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
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51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
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53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่ นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น             
ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
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61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              
การประเมินผล 

61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
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63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 

............................................. 
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6    
กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น             พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน” 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี            
พ.ศ. 2557  
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ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 16 เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 18.12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 7 ให้เพ่ิมข้อ 18.13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ 8 ให้เพ่ิมข้อ 23/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 23/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(1) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(3) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 24 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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 24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 10 ให้เพ่ิมข้อ 24/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 

“ข้อ 24/1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย
ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกต ิ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน อาจ
เป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้ครบ
โครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 10 คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อ 26/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้ 
 “ข้อ 26/1 การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ 14 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่
สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการ
ให้ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา  หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ 15 ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 36.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 16 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 37.4.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาตจาก
คณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ หากไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามคะแนนที่
มีอยู่หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”” 

ข้อ 17 ให้เพ่ิมข้อ 46/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
ดังนี้   

“ข้อ 46/1 ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ 18 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ 19 ให้เพ่ิมข้อ 61/1  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ข้อ 61/1 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ 20 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 63.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ 21 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 63.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

“ข้อ 63.3.4 การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  
       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 

............................................. 
 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 เพ่ือให้ 
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้
ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเป็น F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลการศึกษาเป็น F จะยังคงปรากฏอยู่ในหลักฐานทางทะเบียนของ
ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เป็น D หรือ 
D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ใช้ผลการศึกษาที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผลการศึกษา แต่รายวิชาที่มีผลคะแนนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้น จะยังคงปรากฏอยู่
ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น “F” ให้เป็นไปตามข้อ 28” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 48.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิม     ไมน่้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 
หรือแล้วแต่เงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้รับโอนย้าย” 

 
 ประกาศ ณ  วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       
                      
 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
   
      8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 
 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 



120 
 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรูส้ารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
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ที่ 2827/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
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ครั้งที่ 4/2563 

วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ประธานกรรมการ 
2. อ.ศิริพร นามเทศ กรรมการ 
3. อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา  กรรมการ 
4. อ.ธนกร วังสว่าง  กรรมการ 
5. ผศ.สมาพร เรืองสังข์  กรรมการ 
6. อ.ดร.เจนจิรา นามี  กรรมการ 
7. อ.ปนัท สุขสร้อย  กรรมการ 
8. อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว  กรรมการ 
9. อ.จารุนันท์ ไชยนาม  กรรมการ 
10. อ.ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลย์วงศ ์  กรรมการ 
11. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า อาจารย์สังกัดหลักสูตร 
   2. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน อาจารย์สังกัดหลักสูตร 

 
เริ่มประชุม    เวลา  10.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากต้องใช้หลักสูตรนี้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 ประธานจึงขอก าหนดก าหนดการส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 - หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ ปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2563 และให้ด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ใช้งบประมาณต่างๆ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการลดจ านวนหน่วยกิต ตลอด
หลักสูตรที่เป็น 137 หน่วยกิต การปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มีเป้าหมายชัดเจน การสร้างหลักสูตร
ให้ตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นพ้ืนที่ปทุมธานีและสระแก้วให้
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เหมาะสม โดยเฉพาะกับพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีที่มีความเป็นเกษตรกึ่งเมือง  การสร้างนวัตกรทาง
การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นเลิศ เกษตรอัจจริยะ การเรียนด้านเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ความรู้ด้านการตลาด การสร้างผู้ประกอบการ และการปรับให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาอีกครั้งในวาระเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา  

 - การวิพากษ์หลักสูตรและการจัดท า (ร่าง) มคอ.2 ควรเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2563 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อวันที่  14 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ให้ทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การปรับโครงสร้างหลักสูตรเบื้องต้นจากข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ จากการที่
ประธานหลักสูตรได้น าเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรให้กับสภาวิชาการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
นั้น ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้กรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 
 1) ปรับวิชาลงเพื่อลดหน่วยกิตจากเดิม 137 ควรเหลือไม่เกิน 130 หน่วยกิต 
 2) ปรับปรัชญาหลักสูตรให้สั้นกระชับ ทันสมัย เน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร หรือ 
นวัตกรการเกษตร ได้ 
 มติที่ประชุม:  
 1) ปรับวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัดวิชา เคมีอินทรีย์ (3 นก.) และ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (1 นก.) เปลี่ยนเป็นวิชาเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน (3 นก.) วิชาชีวเคมี (3 นก.) รหัส 
SCH252 และปฏิบัติการชีวเคมีออก (1 นก.) เปลี่ยนเป็น วิชาชีวเคมี (2 นก.) รหัส SCH 258 รวมแล้ว
จากเดิม 8 หน่วยกิต เหลือ 5 หน่วยกิต และวิชาอ่ืนๆ ในสาขาให้แต่ละสาขาร่วมกันพิจารณาในวาระท่ี 
5.4 
 2) ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับสถาณการณ์ปัจจุบัน ได้ดังนี้ 
 ปรัชญาเดิม: หลักสูตรเกษตรศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจ 
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 ปรัชญาใหม่: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญการเกษตร เป็นนวัตกรที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 วัตถุประสงค์ใหม่ 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
และการด ารงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
  2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรที่เท่าทันและสามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถาณการณ์ต่างๆ ได้ 
  3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ประกอบธุรกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตวศาสตร์ และ
ผู้ประกอบการ 

      มติที่ประชุม: รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ดร.ราชาวดี ติดต่อ 
2. รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน มอบหมายให้ อ.ธนกร ติดต่อ 
3. ดร.ธัทธรรม พิลาแดง ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรจากบริษัทเกษตรรักษ์ดิน 

มอบหมายให้ ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ติดต่อ 
  4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดประกอบด้วย อาจารย์สังกัดจังหวัด

ปทุมธานี 8 คน จังหวัดสระแก้ว 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 2 
คน รวมเป็น 19 คน  

5.3 ก าหนดวันวิพากษ์หลักสูตร ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาวันประชุมเพ่ือวิพากษ์
หลักสูตร  
 มติที่ประชุม: วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก1 
อาคารส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 

5.4 พิจารณาแก้ไขรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ประธานได้ให้กรรมการทุกท่านร่วม
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาในเล่ม มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้ 
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วิชา และรายละเอียดการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบแก้ไข 
1. หลักการผลิตพืช รวมกับวิชาดังต่อไปนี้ การผลิตผัก (คงอยู่ในเล่ม) หลักการ
ขยายพันธุ์พืช (ตัดทิ้ง) การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (คงอยู่ในเล่ม) ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่
นักศึกษาสัตวศาสตร์เรียนร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืช  

อ.ธนกร 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการเกษตร รวมกับวิชาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ผศ.ดร.คมกฤษณ์  
3. ระบบเกษตรยั่งยืน รวม เกษตรธรรมชาติ (ตัดทิ้ง)+การเกษตรตามแนว
พระราชด าริ (ตัดทิ้ง)+การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ (ตัดทิ้ง) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

ผศ.สมาพร 

4. วิชาใหม่ โดยอยู่ในหมวดเอกบังคับเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้แก่ วิชานวัตกรรม
เกษตรกึ่งเมือง โดยยุบวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมารวม 

อ.ธนกร 

5. ตัดวิชาออกจากเล่ม มคอ. 2   
- แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 26 วิชา ได้แก่ ธัญพืช, แมลงศัตรูพืชและการ
ป้องกันก าจัด, โรคพืชและการป้องกันก าจัด, หลักการควบคุมวัชพืช,   

อาจารย์ผู้สอน 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช, การเกษตรตามแนวพระราชด าริ,ความอุดม
สมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช, การจัดการดินและน้ า, ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
, พืชอุตสาหกรรม, การผลิตผักเพ่ือการค้าและอุตสาหกรรม, การผลิตไม้ผลเพ่ือ
การค้า, การจัดการสถานเพาะช า, การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า, การจัดการ
สนามหญ้า, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เกษตรธรรมชาติ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช, การ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้, เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย, การจัดพรรณไม้ในงานภูมิ
ทัศน์, ไม้ผลเมืองร้อน, ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน, ไม้ผลเมืองหนาว, การบรรจุหีบห่อและโลจิ
สติกส์ และพรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 

 

   - แขนงวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 7 วิชา ได้แก่ การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีกและ
โรงฟัก, น้ านมและผลิตภัณฑ์นม, อุตสาหกรรมการปศุสัตว์, การเลี้ยงปลาน้ าจืด, การ
เลี้ยงกุ้ง, การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม, พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ 
6. วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร แก้ชื่อเป็น หลักการส่งเสริมและสารสนเทศ
ทางการเกษตร และปรับค าอธิบายรายวิชา 

ผศ.สมาพร 

7. เพ่ือรองรับ มคอ. 1 สัตวศาสตร์ เพิ่มวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 1 หน่วยกิต ก าหนดชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

อ.ศิริพร 

8. วิชาการจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ รวมกับ วิชาการจัดการสนามหญ้า อ.ดร.นุชรัฐ 
9. ตัดวิชาปฐพีวิทยาออกจากหมวดวิชาบังคับ และเฉพาะแขนงสัตวศาสตร์น าเนื้อหา
ไปรวมกับวิชาพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า  

ผศ.ดร.กรรณิกา 

10. วิชาการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ปรับชื่อและค าอธิบายรายวิชาปรับหน่วยกิ
ตจาก 2 เป็น 3 หน่วยกิต 

ผศ.ดร.กรรณิกา 

11. เพ่ิมวิชาใหม่ ก าหนดรหัส และค าอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
      ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ก1 
อาคารส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวิพากษ์หลักสูตร 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00 น.  
 
 

(ลงชื่อ)                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช) 

    กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
 

 
 

(ลงชื่อ)                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี) 

               ประธานหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

131 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 
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ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

********************************************* 
กรรมการผู้มาประชุม 
1. อ.ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อ.ดร.นุชรัฐ  บาลลา                 กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
3. อ.ศิริพร นามเทศ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
4. อ.ธนกร วังสว่าง กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
5. ผศ.สมาพร เรืองสังข์ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
6. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
7. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน กรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
8. อ.ปนัท สุขสร้อย กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
9. อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
10. อ.ดร.เจนจิรา นาม ี กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
11. อ.ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
12. อ.จารุนันท์ ไชยนาม กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
13. อ.กฤติมา สระโพธิ์ทอง กรรมการปรับปรุงหลักสูตร, ผ่านระบบ

ออนไลน์ 
14. ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตร 
15. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปรับปรุง

หลักสูตร 
16. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปรับปรุง

หลักสูตร 
 

เริ่มประชุม    เวลา  10.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ก าหนดการวิพากษ์หลักสูตร ประธานแจ้งก าหนดการวิพากษ์หลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ
สัตวศาสตร์) รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีการผลิตพืช)
และดร.ธัทธรรม พิลาแดง (ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร) 
  
 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานที่ประชุม เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อวันที่  21 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

3.1 การแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชา 
      1. จากที่ประธานได้มอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านแก้ไขรายวิชาที่มอบหมายและได้
ส่งมาให้เลขาหลักสูตรรวบรวมแล้วนั้น ประธานจึงขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาร่าง มคอ. 2 
อีกครั้งก่อนการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  128  หน่วยกิต 
   1) โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเนื้อหา    85 หน่วยกิต 
     - บังคับ    43 หน่วยกิต 
     - เลือก    42 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ              7 หนว่ยกิต 
   3) หมวดเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

    2) รายละเอียดวิชาและค าอธิบายรายวิชา ที่ได้แก้ไขในเล่ม มคอ. 2 
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      2. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต จะจัดเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
                       1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG302 เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Agriculture  
AAG402 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Agriculture  

                         2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agriculture  
AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3(320) 
 Field Experience in Agriculture  
AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร 3(0-6-3) 
 Special Problems and Innovation of Agriculture   

       3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 7(640) 
 Building and Expanding Start-Ups’ Performance  
 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นตามที่ได้มีการแก้ไขในเล่ม มคอ. 2 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
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ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  
 

(ลงชื่อ)                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช) 

        กรรมการและเลขานุการ 
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี) 

               ประธานหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

136 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม ก1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  อัมพุช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คมกฤษณ์ 

แสงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร  เรืองสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5. อาจารย์ ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ  บาลลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

7. อาจารย์ศิริพร นามเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

8. อาจารย์ธนกร วังสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. อาจารย์ ดร. เจนจิรา นาม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

10. อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

11. อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลย์
วงศ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

 
12. อาจารย์ฉัตรชัย  

 
เสนขวัญแก้ว 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

13. อาจารย์กฤติมา สระโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 
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14. อาจารย์ปนัท  สุขสร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  สมภาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
17. ดร.ธัทธรรม  พิลาแดง บริษัทเกษตรรักษ์ดิน 
18. นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
19. นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  

เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 8.30 น. 
 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 
ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ได้น าเสนอรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และร่างมคอ.2 ของหลักสูตร ให้ผู้ร่วมวิพากษ์
ได้รับฟัง ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร สรุปไดด้ังนี้  
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร  
 
      1. ควรพิจารณาเนื้อหาของร่าง มคอ.1 สัตวศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กัน อาทิ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายหรือจรรยาบรรณด้านปศุสัตว์ อาจอยู่ในทุกวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ประเภทต่างๆ หรือแยกเป็นรายวิชาใหม่ก็ได้  

2. เนื่องจาก มคอ. 1 สัตวศาสตร์ และ มคอ. 1 เกษตรศาสตร์ ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไข 
ดังนั้นคุณวุฒิที่บัณฑิตจะได้รับคือ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ซึ่งจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
กรณีนักศึกษาแขนงวิชาสัตวศาสตร์สมัครเข้ารับราชการในบางหน่วยงานอาจมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้
ระบุสาขาวิชาเอก ดังนั้น จึงเสนอให้หลักสูตรเสนอเรื่องไปยังฝ่ายทะเบียนเพ่ือระบุสาขาวิชาเอก หรือ 
ชื่อแขนงลงในใบทะเบียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด 

3. ควรเพ่ิมเนื้อหาด้านมาตรฐานฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์ ในทุกรายวิชาด้านการผลิตสัตว์ ได้แก่
การผลิตสัตว์ปีก การผลิตสุกร การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม และการผลิตโคเนื้อและกระบือ 

4. วิชาปศุสัตว์อินทรีย์ควรเพ่ิมเนื้อหาให้เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต หรือ ปรับชื่อ
เป็นปศุสัตว์ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์กับผู้ร่วมวิพากษ์ 

5. วิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้พิจารณาว่าควรเพ่ิมชื่อวิชาเป็นการผลิตสัตว์เคี้ยวเอ้ืองให้เนื้อ
หรือไม่ เนื่องจากจากค าอธิบายรายวิชาสอนเกี่ยวกับโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ เพ่ือให้แยกชัดกับเคี้ยว
เอ้ืองให้นมที่หมายถึงโคนม 
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6. รายวิชาระบบสืบพันธุ์และการผสมเทียม ควรปรับชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อ
ภาษาไทย  

7. ผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามถึงความแตกต่างของรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ กับ
รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ เนื่องจากมีค าอธิบายรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน  

8. ให้ข้อเสนอแนะเรื่องค าอธิบายรายวิชากับผู้ร่วมวิพากษ์ ในรายวิชาดังนี้ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอ้ือง การผลิตสัตว์ปีก การผลิตสุกร การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โรคสัตว์สู่
คน ปศุสัตว์อินทรีย์ และการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์ 
 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย 
     1. ด้านคุณสัมบัติของผู้เข้าศึกษา กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครที่จบด้วยวุฒิ ปวช.เป็นการขยาย
โอกาสในการศึกษาต่อของนักศึกษากลุ่มนี้  ดังนั้นควรพิจารณาความพร้อมของผู้เข้าศึกษาว่ามีความ
พร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด และควรเพ่ิมรายละเอียด
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปรับความรู้พ้ืนฐานด้านนี้ให้เพียงพอก่อนเข้าศึกษาต่อ 
     2. ให้พิจารณาวิชาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทั้งวิชาบังคับ วิชาบังคับแขนง และวิชาเลือกแขนง
ให้มจี านวนรายวิชาที่สมดุลกันระหว่างวิชาทางด้านพืชไร่กับทางด้านพืชสวน 
     3. วิชาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย ค าอธิบายรายวิชาเป็นเรื่องการใช้ เสนอให้ปรับชื่อ เช่น ปุ๋ยและการ
น าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
     4. ส าหรับกรณีบัณฑิตที่จบต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ควรเพ่ิมเนื้อหาด้านหลักการวาง
แผนการทดลอง หรือแทรกลงในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ทางการเกษตร 
     5. วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการเกษตร ควรปรับให้กว้างขึ้นเป็นวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
การเกษตร เป็นต้น 
     6. เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านพืช เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การ
จ าหน่ายเคมีเกษตร เป็นต้น ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
     7. วิชาการพัฒนาเกษตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิชาทางสระแก้ว ให้เพ่ิมเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 
     8. วิชาระบบเกษตรในอาเซียน เหมาะสมดี สามารถเพ่ิมวัตถุประสงค์ในข้อเกี่ยวกับการท างานใน
องค์กรระหว่างประเทศ เอนจีโอ(NGO) และสถานประกอบการระหว่างประเทศ 
     9. ควรปรับการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมไม่
ควรมีมากจนเกินไป จะท าให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ยากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรกิจการเกษตร ดร.ธัทธรรม พิลาแดง 
     1. คุณสมบัติของบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการต่างๆ ควรมีความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติการในสาขาวิชาที่ตนเองส าเร็จการศึกษามา เพราะสถานประกอบการต่างๆ ต้องการคนที่พร้อม
ท างาน และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2. ภาพรวมรายวิชาของหลักสูตรเหมาะสม แต่อาจจะต้องเน้นวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเมื่อจบ
ออกมาแล้วมีความเก่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กับมีความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลต้องการ และอาจเพ่ิมวิชาด้านธุรกิจให้มากขึ้นเพราะ
ผู้เรียนบางส่วนจบไปเป็นผู้ประกอบการ 
     3. ปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
     4.  อาจมีการเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่า เรียนสาขานี้
แล้วจบไปจะประกอบอาชีพแบบใด เป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นข้าราชการ หรือ เป็นลูกจ้างใน
ภาครัฐและเอกชน 

 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
   (อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณ)ี 

             ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางกรรณิกา     นามสกุล อัมพุช 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 
ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
        - 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

กรรณิกา อัมพุช, อินธิรา อินทสาร และประสาน ยิ้มอ่อน. (2560). ความเป็นไปได้ในการใช้เศษไม้
กระถินทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัดสุเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน.  ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. 
(529-536). กรุงเทพฯ: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น. 

กรรณิกา อัมพุช, สมเกียรติ ช่างศรี, มนตรี ลาภบุญ และกิตตว์ธรรศ์ จิตต์มนัส.  (2561).  อัตราการ
เจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าและแบบให้อาหารสูตร
รวมทีเอ็มอาร์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 
71-87. 

กรรณิกา อัมพุช, อภิญญา วิชิตสระน้อย และวิภาวรรณ์ ภาวจันทึก. (2561). ผลของการท าลายการ
พักตัว ต่ออัตราการงอก การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของถั่วผีส าหรับ
ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561. (170-175). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัย     
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พ้ืนที่ส่วนขยาย มฉก.2).  

กรรณิกา อัมพุช, กมลพร กอกขุนทด, แพรวพรรณ ชูช่วย, พรรณวิภา แพงศรี และประภาวรรณ     
แพงศรี. (2562).  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์
หมักที่อายุการตัดต่างกัน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 115 ปี 
“วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”. 19 ธันวาคม 2562. (631-637). 
จันทบุรี: แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท.  
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กรรณิกา อัมพุช และแพรวพรรณ ชูช่วย. (2562).  การศึกษาเบื้องต้นทางคุณค่าทางโภชนะของคุกกี้
กระต่าย. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 
2562. 12-13 ธันวาคม 2562. (316-319). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

กรรณิกา อัมพุช และพิมพ์พร รุ่งแสง.  (2563).  ผลของปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถั่วคาวาลเคด.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค 
Disruptive Technology”. 9-10 กรกฎาคม 2563. (84-91). นครปฐม: มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม. 

ดิฐษกร สนธิมูล และกรรณิกา อัมพุช.  (2563).  การประเมินคุณภาพหญ้าหมักระหว่างหญ้าเน
เปียร์สีม่วงและหญ้าเฮมิล.  ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 2-3 ธันวาคม 2563. (3852-3858). 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

พงศธร กงจักร และกรรณิกา อัมพุช.  (2562). คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีม่วงและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 หมักร่วมกับใบกระถินสด. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. (322-327). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
รังสิต. 

Umpuch, K., Iamchom, J. and Yim-orn, P. (2017).  Using ground leucaena branches 
for oyster mushroom-hungary cultivation in summer. The 8th RMUTP 
International Conference on Science, Technology, and Innovation for 
Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society. 22-23 June 
2017. (53-570). Bangkok: Pullman Bangkok King Power. 

 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

 17 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
      1.5.1 วิชาการผลิตโคเนือ้และกระบือ 
      1.5.2 วิชาการผลิตโคนม 
      1.5.3 วิชาพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า       
      1.5.4 วิชาน้ านมและผลิตภัณฑ์นม 
      1.5.5 วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   
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2.  ชื่อ นางสมาพร        นามสกุล เรืองสังข์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.Sc. (Crop Science and 

Management) 
University of 
Nottingham, UK. 

2544 

ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชวีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
2.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

ประภาพร อบทม, จิรวัฒน์ เรอืงเนตร และสมาพร เรืองสังข์. (2562). การศึกษาจ านวนโครโมโซม
และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บปลายรากของออนิโธกาลัม. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 
2562. (508-512). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

สมาพร เรืองสังข์ และตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ. (2562). ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนในพ้ืนที่รอยต่อชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย. วารสารมหาจุฬา 

          นาครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2562: 689-705. 
สมาพร เรืองสังข์, นันทวรรณ ตาริชัย และสุมาลี ศรีนวล. (2563). การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้น

กล้ามะเขือเทศพันธุ์เชอรี่แดงจากโรครากและโคนเน่าด้วยสารชีวภัณฑ์. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2563: 50-57. 

สมาพร เรืองสังข์, นนทวัฒน์ หุ้มแพร และจิรวัฒน์ เรืองเนตร. (2563). ระยะพัฒนาการของไมโคร 
สปอร์ในลิลลี่ฟอโมลองโก้ที่มีขนาดตาดอกแตกต่างกัน. PSRU Journal of Science and 
Technology ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2563: 23-30. 

อันธิกา เหล็กเพ็ชร, สุมิตรา อ านาจผูก, ปภาวี โอบอ้อม และสมาพร เรืองสังข์. 2562. การทดสอบ
การงอกของเมล็ดดอกผีเสื้อ 2 สายพันธุ์ในโรงเรือนบ่มและโรงเรือนปกติ. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 
7 มิถุนายน 2562. (387-391). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.      

            Ruangsanka, S. and Maksong, S. (2017). Isolation and identification of phylloplane   
                    microorganisms on the stems of asparagus for biological control of 

          anthracnose and stem blight diseases. International Journal of Tropical  
         Agriculture. Volume 35, No., 2. April-June. 2017: 325-333. 
          

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 22 ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
      2.5.1 วิชาหลักการผลิตผัก 
      2.5.2 วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช      
      2.5.3 วิชาระบบเกษตรยั่งยืน       
      2.5.4 วิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร 
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3.  ชื่อ นางสาวราชาวดี        นามสกุล ยอดเศรณี 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก วท.ด.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 
ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
3.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

ฉัตรกมล ปั้นงาม และราชาวดี ยอดเศรณ.ี (2560). ผลการเสริมกระเจี๊ยบแดงในน้ าดื่มต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561. (476-481). 
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

ณัฐวุฒิ เพียรสุขเหลือ, รัตน์ชนก รุ่งก าจัด และราชาวดี ยอดเศรณี. (2560). ผลการเสริมกระเจี๊ยบ
แดงในน้ าดื่มต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561. 
(476-481). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

พรนิภา คนขยัน และราชาวดี ยอดเศรณี. (2562). ผลของการเสริมแมกนีเซียมในน้ าดื่มต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่   กระทง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. (286-293). ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

Yodseranee, R. (2018). Using of buffalo manure as the bedding material on 
productive performance of earthworm and characteristics of 
vermicompost. In Proceeding of IFABL-Summer. 17-19 August 2018. (43-47). 
Sapporo, Japan.  

 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

18 ปี 
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3.5  ภาระงานสอน 
      3.5.1 วิชาการผลิตสัตว์ปกี 
      3.5.2 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์      
      3.5.3 วิชาการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์       
      3.5.4 วิชาระเบียบวิธีวิจยัและสถิติทางการเกษตร 
      3.5.5 วิชาสัมมนาทางการเกษตร 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

147 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

4.  ชื่อ นางสาวนุชรัฐ        นามสกุล บาลลา 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 
ปริญญาตรี ค.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2549 

4.3  ผลงานทางวิชาการ  
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
4.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

กาพย์แก้ว แก้วนาบอน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา และ 
          นุชรฐั บาลลา. (2562) การชักน าให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียใน 

สภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2.    
มีนาคม-เมษายน. 2562: 138-145. 

ชนม์นิภา เหนือสุข, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พัฒนา สุขประเสริฐ, ณัฐพงค์ จันจุฬา และ 
นุชรัฐ บาลลา. (2561). การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันโดยใช้ลักษณะ 
เกสรเพศผู้เป็นหมัน. Thai Journal of Science and Technology. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 
ฉบับเสริม. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 588-595. 

ณัฏฐิยา เกื้อทาน, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา และ 
นุชรัฐ บาลลา. (2561). อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการ 

           เจริญเติบโตของต้นแววมยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science  
and Technology. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ฉบับเสริม. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 580-587. 

นนทกร พรธนะวัฒน์, ธัญญะ เตศิลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ณัฐพงค์ จันจุฬา และ  
นุชรัฐ บาลลา. (2562). ผลของ NAA และ BA ต่อการพัฒนาชิ้นส่วนแววมยุราที่เพาะเลี้ยง  

           ต่างกันในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology.ปีที่ 8 ฉบับที่  
6. พฤศจิกายน-ธันวาคม.  2562: 642-649. 

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์  วงศ์ชาวจันท์, กมลทิพย์ สังข์แก้ว, นุชรัฐ บาลลา, ณัฐพงค์  
           จันจุฬา และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ. (2561). การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
           ของลินเดอเนียที่ระดับพลอยดีแตกต่างกัน. Thai Journal of Science and  

Technology. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 21-31. 
 อ าพรรณ อินทนนท์, ธัญญะ เตชีศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ, ณัฐพงค์ จันจุฬา และนุชรัฐ บาลลา.  

(2561). อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นแวว   
          มยุราพื้นเมืองในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology. ปีที่ 7  

ฉบับที่ 6 ฉบับเสริม. กันยายน–ธันวาคม. 2561: 227-232. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159471
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159471
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4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 2 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
      4.5.1 วิชาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
      4.5.2 วิชาไม้ดอกไม้ประดับ      
      4.5.3 วิชาสารควบคุมการเจริญเติบโต 
      4.5.4 วิชาหลักการขยายพันธุ์พืช 
      4.5.5 วิชาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

149 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

5.  ชื่อ นางสาวศิริพร        นามสกุล นามเทศ 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 
ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2556 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
5.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

กุลรดา อิษวัตธนากุล, ไชยวัฒน์ ชัชวาลปรชีา และศิริพร นามเทศ. (2561). การประยุกต์ใช้ข้าวไรซ์
เบอรี่ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561. (210-212). สมุทรปราการ: 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (นวัตกรรมทางด้านการเกษตร).  

 ไชยวัฒน์ ชัชวาลปรีชา, กุลรดา อิษวัตธนากุล, ปภาดา บุญก่อเกื้อ และศิริพร นามเทศ. (2561).  
          การประยุกต์ใช้มันเทศสีม่วงในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่. ในเอกสารสืบเนื่องการแข่งขันทักษะ

วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4. 15-16 
กุมภาพันธ์ 2561. (220-224). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (นวัตกรรมทางด้าน
การเกษตร). 

ไชยวัฒน์ ชัชวาลปรชีา และศิริพร นามเทศ. (2561). การเปรียบเทียบปริมาณซากและคุณภาพเนื้อ
ไก่พื้นเมือง (พันธ์ตองหนึ่ง) ระหว่างเพศผู้และเพศเมีย. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม”. (667-673). 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. 

 ศรัญญ่า บุญส าลี และศิริพร นามเทศ. (2562). การเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของ
ไก่พื้นเมืองสายพันธุการค้าและไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ตองหนึ่ง. ในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562. 
(286-293). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต. 

 ศิริพร นามเทศ. (2563). การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. 5-7 กุมภาพันธ์ 
2563. (40-44). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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 ศุธิพัฒน์ เถือกเถาว์, สุมิตรา นวลมิตร, จันทร์ศิริ อารีย์ และศิริพร นามเทศ (2562). แหนมสุขภาพ 
(abstract). ในเอกสารสืบเนื่องการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรของ
เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 5. 9-11 กุมภาพันธ์ 2562. (155). สงขลา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา (นวัตกรรมทางด้านอาหาร).    

 ศุธิพัฒน์ เถือกเถาว์, วิลาสินี ทวีแสง, เกศรินทร์ ข าอุปถัมภ์ และศิริพร นามเทศ  (2563). ลูกชิ้นไก่
สมุนไพร (abstract). ในเอกสารสืบเนื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทางด้าน
การเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6. 19-20 กุมภาพันธ์ 2563. (145). 
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (นวัตกรรมทางด้านอาหาร). 

  Namted, S. and Rakangthong, C. (2020). Effect of supplementing magnesium 
picolinate in drinking water on growth performance, meat quality and cecal E. 
coli of broiler reared under tropical conditions. Thai Journal of Veterinary 
Medicine. Volume 49, No., 4. January. 2017: 325-333. 
5.3.3 บทความทางวิชาการ  

   ศิริพร นามเทศ. (2561). พริกในปศุสัตว์. สาส์นไก่และสุกร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 187. ธันวาคม. 2561:  
           77-79. 

 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

 4 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 
5.5.2 วิชาหลักการผลิตสัตว ์
5.5.3 วิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร 
5.5.4 วิชาการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

      5.5.5 วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 
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6.  ชื่อ นายธนกร   นามสกุล  วังสว่าง 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) 

เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

6.3  ผลงานทางวิชาการ  
6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
6.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

ธนกร วังสว่าง, อุษณีย์ ไวยเลิศ, เสาวลักษณ์ อัคราช, ธานี ศรีวงศ์ชัย และประภา ศรีพิจิตต์. 
(2561). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้พันธุกรรม
ความต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลด้วยวิธีผสมกลับ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 23-24 พฤษภาคม 2563. (1-4). กรุงเทพฯ: โรงแรมเซ็นทรา  
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ. 

Cho, K.S., Kongsil, P., Wangsawang, T. and Sreewongchai, T. (2020). Marker assisted 
pseudo-backcross breeding for improvement of amylose content and aroma 
in Myanmar rice cultivar Sinthukha. Science Asia. Volume 46, No., 4. 
September-October. 2020: 539-547. 

Rattanarat, A., Wangsawang, T., Matthayathaworn, W., Changsri, R., Worede, F.,   
Cho, K.S., Sreewongchai, T. and Sripichitt, P. (2020). Combining ability test of 
parental lines for three-line hybrid rice breeding. Agriculture and Natural  
Resources. Volume 54. No., 4. July-August. 2020: 431-438. 

Sansanoh, R., Sreewongchaia, T., Changsri, R., Kongsil, P., Wangsawang, T. and 
Sripichitt, P. (2019). Development of rice introgression lines with brown 
planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources 
through marker-assisted selection. Agriculture and Natural Resources. 
Volume 53. January-February. 2019: 38-43. 

Wangsawang, T., Waiyalert, A., Nonsiri, C., Sripichitt, P., Songkumarn, P., Changsri, R., 
Cho, K.S. and Sreewongchaia, T.  (2019). Assistance of phenotype-genotype 
selections for developing blast disease resistance of Thai jasmine rice, RD15. 
IOP Conference  Series: Earth and Environmental  Science. Volume 230, 
No., 1. February 2019: 012108. 
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Wangsawang, T., Chuamnakthong, S., Kohnishi, E., Sripichitt, P., Sreewongchai, T.  
and Ueda, A. (2018). A salinity-tolerant japonica cultivar has Na+ exclusion 
mechanism at leaf sheaths through the function of a Na+ transporter 
OsHKT1;4 under salinity stress. Journal of Agronomy and Crop Science. 
Volume 204, No., 3. May-June. 2018: 274-284. 

 
6.4  ประสบการณ์ในการสอน 

1 ปี 
 

6.5  ภาระงานสอน 
6.5.1 วิชาหลักการผลิตพืช 
6.5.2 วิชาเมล็ดพันธุ์และเทคนิคเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ 
6.5.3 วิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
6.5.4 วิชาปฐพีวิทยา 
6.5.5 วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
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7.  ชื่อ นางศรีน้อย     นามสกุล ชุ่มค า 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
7.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 
ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 

7.3  ผลงานทางวิชาการ  
7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
         - 
7.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ศรีน้อย ชุ่มค า และอรพินท์ จินตสถาพร. (2560). การเสริมเอนไซม์ย่อยเยื่อใยร่วมกับเอนไซม์ไฟเตส 
ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิจัยและพัฒนา  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2.  
พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 11-17. 

 ศรีน้อย ชุ่มค า และอรพินท์ จินตสถาพร. (2561). ผลการเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอาหารไก่ไข่ต่อ 
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และการต้านอนุมูลอิสระของไข่แดง. วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 86-92. 

ศรีน้อย ชุ่มค า และอรพินท์ จินตสถาพร. (2563). การเสริมกวาวเครือขาวและแคลเซียมในอาหารไก่ 
ระยะปลดไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพเปลือกไข่ คุณภาพภายในของไข่ แคลเซียม
และเอสโตรเจนในเลือด. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2563: 12-23. 

ศรีน้อย ชุ่มค า และอรพินท์ จินตสถาพร. (2564). การใช้ยีสต์และผลิตภัณ์จากยีสต์เป็นสารเสริมใน 
อาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. มกราคม-
เมษายน. 2564: 17-31. 

สิทธิชัย ฮะทะโชติ, เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, อรพินท์ จินตสถาพร และศรีน้อย ชุ่มค า. (2562). ผลการ 
เสริมเปลือกมันสัมปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการ
ย่อยได้และการเจริญเติบโต. แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบับพิเศษ 1. มกราคม. 2562:  
1187-1194.     

Hatachote, S., K. Sriphairoj, O. Jintasataporn and S. Chumkam. (2020). The efficiency  
of fibrolytic enzyme to improving the nutritive quality of local raw materials 
for aquafeed. International Journal of Aquatic Science. Volume 11, No., 1. 
May. 2020 :29-37. 
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Kttakdad, S., O. Jintasataporn, W. Worawattanamateekul and S. Chumkam. (2018.) 
Successful nursing of Caridina cantonensis larva with Ca-alginate  
microcapsulated diet in the first feeding. International Journal of Aquatic 
Science. Volume 9, No., 2. April. 2018: 66-76. 

Patrachotapakinkul, K., O. Jintasaporn and S. Chumkam. (2021). The Effect of Trace  
Mineral Supplementation in Low Fishmeal Diets on the Growth Performance 
and Immune Responses of the Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei).   
Journal of Sustainability Science and Management. Volume 16, No., 2. 
February. 2021: 115-122. 

 
7.4  ประสบการณ์ในการสอน 

  33 ปี 
 

 7.5  ภาระงานสอน 
      7.5.1 วิชาหลักการผลิตสัตว์ 
      7.5.2 วิชาการผลิตสุกร 
      7.5.3 วิชาโภชนศาสตร์สตัว์ 
      7.5.4 วิชาปศุสัตว์อินทรีย์ 

          7.5.5 วิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางการสืบพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

155 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

8.  ชื่อ นายคมกฤษณ ์    นามสกุล แสงเงิน 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
8.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

8.3  ผลงานทางวิชาการ  
8.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
         - 
8.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

เกศกนก วงศ์ชยานันท์ และคมกฤษณ์ แสงเงิน. (2563). ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1. มกราคม–เมษายน. 2561: 115-123. 

คมกฤษณ์ แสงเงิน. (2561). ผลของน้ าเวย์ในอาหาร PDA ต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดตีนแรด. 
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 38 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 
2562: 57-66. 

คมกฤษณ์ แสงเงิน. (2561). ผลของ TDZ และมันฝรั่งต่อการเจริญเติบโตในหลอดทดลองของกล้วยไม้
สกลุหวายด่าง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม. 
2561: 18-22. 

คมกฤษณ์ แสงเงิน และ บุปผา อยู่ทิม. (2561). ผลของหัวเชื้อชนิดน้ าเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์  
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. กรกฎาคม-กันยายน. 2561: 67-74. 

คมกฤษณ์ แสงเงิน พิษณุ แก้วตะพาน และ ณัฐพงค์ จันจุฬา. (2561). ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ย
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินรังสิต. วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. เมษายน-มิถุนายน. 2561: 57-61. 

จันทิรา เทียนเทศ และคมกฤษณ์ แสงเงิน. (2560). สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้เหลืองจันทบูรในหลอดทดลอง.  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. (15-19). 
กรงุเทพฯ: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น. 

 
8.4  ประสบการณ์ในการสอน 

7 ปี 
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8.5  ภาระงานสอน 
      8.5.1 วิชาเห็ดและการผลิตเห็ด 
      8.5.2 วิชาศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
      8.5.3 วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร       
      8.5.4 วิชาระเบียบวิธีวิจยัและสถิติทางการเกษตร 

          8.5.5 วิชาระบบเกษตรยั่งยืน 
 8.5.6 วิชาสัมมนาทางการเกษตร 
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9.  ชื่อ นายปณัท       นามสกุล สุขสร้อย 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

    9.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2554 

9.3  ผลงานทางวิชาการ  
9.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
9.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

  ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว, ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์, ปณัท สุขสร้อย และนิตยา ทองทิพย์. (2560). การ
ใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560: 136-145. 

  ปณัท สุขสร้อย. (2563). การประเมินคุณภาพอาหารหยาบและเศษเหลือทางการเกษตรส าหรับ 
          เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสระแก้ว. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3. 

พฤษภาคม-สิงหาคม. 2563: 376-381. 
 
9.4  ประสบการณ์ในการสอน 

 5 ปี 
 

9.5  ภาระงานสอน 
     9.5.1 วิชาโภชนศาสตร์สตัว์ 
      9.5.2 วิชาพืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า      
      9.5.3 วิชาการผลิตโคเนือ้และกระบือ       
      9.5.4 วิชาปศุสัตว์อินทรีย์ 
      9.5.5 วิชาเทคโนโลยีชวีภาพทางการสืบพันธุ์ 
      9.5.6 วิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
  9.5.7 วิชาสัมมนาทางการเกษตร 
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10. ชื่อ นางสาวเจนจิรา        นามสกุล นาม ี
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
10.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2560 

ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2557 

ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดกการ
ศัตรูพืช) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

10.3 ผลงานทางวิชาการ  
10.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
        - 
10.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

เจนจิรา นามี และสุวรินทร์ บ ารุงสุข. (2561). รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp. nr. 
tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว Momordica cochinchinensis ในประเทศไทย. วารสารเกษตร
พระจอมเกล้า. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 70-76. 

เจนจิรา นามี และสุวรินทร์ บ ารุงสุข. (2561). ชีววิทยาและพืชอาหารของผีเสื้อหนอนปลอกคล้าน้ า  
Pteroma pendula(Joannis) (Lepidoptera: Psychidae). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 74-80. 

Namee, J. and Tigwattananont, S. (2017). Attraction of Flowering Plants to Fruit Fly 
Males. International Journal of Agricultural Technology. Volume 13, No., 
7.3. March-November. 2017: 2585-2589. 

Namee, J. and Tigwattananont, S. (2017). Bactrocera (Bactrocera) Tuberculata (Bezzi) 
Reported as A Pest Attacking Fruit of Tummy-Wood, (Careya Sphaerica) in 
Thailand. International Journal of Agricultural Technology. Volume 13, No., 
7.3. March-November. 2017: 2275-2280.       

Namee, J. (2017). Morphological and Biological Studies on the Dark-bordered  
                     Hawk Moth, Psilogramma increta (Walker) (Lepidoptera: Sphingidae).              

           International Journal of Agricultural Technology. Volume 13, No., 6. 
March-November. 2017: 861-868. 

 
10.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 3 ปี 
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10.5 ภาระงานสอน 
      10.5.1 หลักการผลิตพืช 
       10.5.2 หลักการไม้ผล  
       10.5.3 ปฐพีวิทยา 

 10.5.4 หลักการขยายพันธุ์พืช 
 10.5.5 พืชไร่เศรษฐกิจ 
 10.5.6 หลักการผลิตผัก 
 10.5.7 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
 10.5.8 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 10.5.9 เห็ดและการผลิตเห็ด 

   10.5.10 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร  
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11. ชื่อ นายฉัตรชัย        นามสกุล เสนขวัญแก้ว 
11.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
11.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 
ปริญญาตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552 

11.3 ผลงานทางวิชาการ  
11.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
           - 
11.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

           ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว, ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์, ปณัท สุขสร้อย และ นิตยา ทองทิพย์. (2560). การ 
                    ใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 14  

ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2560: 136-145. 
    

 11.4 ประสบการณ์ในการสอน 
   5 ปี 
 

11.5 ภาระงานสอน 
     11.5.1. วิชาการผลิตสัตวป์ีก 
     11.5.2. วิชาการผลิตสุกร      
     11.5.3 วชิาการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์       
     11.5.4 วชิาหลักการผลิตสัตว์ 
     11.5.5 วชิางานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
     11.5.6 วชิาการจัดการของเสียจากสัตว์ 
     11.5.7 วชิาปัญหาพิเศษ 
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12. ชื่อ นางสาวณัฐกานต์        นามสกุล พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 
12.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
12.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชือ่ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (พืชสวน)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2561 

ปริญญาตรี วท.บ. (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2557 

12.3 ผลงานทางวิชาการ  
12.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
          - 
12.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

           ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ เพียไล เซียน เจนจิรา นามี และ ขจรศักดิ์ เอ่ียมนอก. (2563). การศึกษา
วิธีการเก็บรักษาในสภาพแห้งบนกระดาษกรองผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อของเชื้อรา Botrytis 
sp. และ Fusarium fujikuroi. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 2-3 ธันวาคม 2563. (40-47). นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

 
12.4 ประสบการณ์ในการสอน 

2 ปี 
 

12.5 ภาระงานสอน 
     12.5.1 วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 
      12.5.2 วชิาเมล็ดพันธุ์และเทคนิคเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์      
      12.5.3 วชิาโรคพืชและการป้องกันก าจัด  
      12.5.4 วชิาปฐพีวิทยา 
      12.5.5 วชิาพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 

  12.5.6 วิชาเกษตรธรรมชาติ 
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13. ชื่อ นางสาวจารุนันท์        นามสกุล ไชยนาม 
13.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
13.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร์) National Ilan University, 

Taiwan 
2555 

ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550 
13.3 ผลงานทางวิชาการ  

13.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
           - 
13.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

Chainam, J. and Opatpatankit, Y. (2017). Comparison on Meat Quality of Culled Dairy 
Cows, Fattening Dairy steers and Crossbred Charolais Steers. Agricultural 
Science Journal. Volume 48, No., 2. 2017: 234-236.  

 
13.4 ประสบการณ์ในการสอน 

 1 ปี 
 

13.5 ภาระงานสอน 
      13.5.1 น้ านมและผลิตภณัฑ์นม 
      13.5.2 การจัดการฟาร์มและธุรกิจ 
      13.5.3 ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เกษตร 
      13.5.4 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 
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14.  ชื่อ นางสาวกฤติมา        นามสกุล สระโพธิ์ทอง 
14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
14.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 

ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2560 

14.3 ผลงานทางวิชาการ  
14.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
           - 
14.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

Kritima S., Jaronsak P. and Ammorn I. (2017).  Acaricidal toxicity of nano essential oil  
           of black Pepper against African Red Mite (Tucker). International Journal of           
           Agricultural Technology. Volume 13. No., 7.3. October-November.  

 2017: 2267-2274. 
 
14.4 ประสบการณ์ในการสอน 

  7 เดือน 
 

    14.5 ภาระงานสอน 
  14.5.1 วิชาศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด 
  14.5.2 วิชาเห็ดและการผลิตเห็ด 
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ภาคผนวก ช 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ผลส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
   หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในรูปแบบเอกสาร 
google form โดยขอความอนุเคราะห์และจัดส่งทาง E-mail line หรือ facebook ตามหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ภายใน 15 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพฯ สระแก้ว  ปราจีนบุรี สระบุรี 
นครนายก สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และอุดรธานี 
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2563 และได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจ านวน 40 ฉบับ โดย
แบบสอบถามนี้มีการแบ่งข้อค าถามเป็น 3 ตอนดังนี้ ข้อมูลทั่วไป คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและความต้องการบัณฑิตในหน่วยงาน 

1.1 ผู้ตอบแบบสอบท างานในหน่วยงานประเภท 
แบบสอบถามที่ได้รับกลับมาจากหน่วยงานต่างๆ ประเภทหน่วยงานเอกชนมากเป็น

อันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 70 ส่วนหน่วยงานจากราชการเป็นล าดับที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 8 และ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ เป็นล าดับต่อมา ดังแสดง
ข้อมูลในตารางที่ 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 ประเภทหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทหน่วยงาน           จ านวน       ร้อยละ 
หน่วยงานเอกชน 28            70.0 
รัฐวิสาหกิจ 2            20.0 
ส่วนราชการ 8             5.0 
หนว่ยงานในก ากับของรัฐ 1             2.5 
สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ 1             2.5 
รวม  40    100.0 

 
1.2 หน่วยงานของท่านต้องการบุคคลากรที่จบด้านเกษตรศาสตร์หรือไม่ 

จากการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ 40 ฉบับ มีความเห็นว่า
ต้องการบุคลากรที่จบด้านเกษตรศาสตร์เข้าท างาน คิดเป็น ร้อยละ 95.5 และไม่ต้องการ คิดเป็น ร้อย
ละ 4.5 แสดงดังตารางที่ 1.2  
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ตารางท่ี 1.2 ความต้องการบุคคลากรที่จบด้านเกษตรศาสตร์ 
ความเห็น จ านวน         ร้อยละ 

ต้องการ     38     95.0 
ไม่ต้องการ      2 5.0 
รวม     40 100.0 

 
ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน  

จากการส ารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการส ารวจแสดงดัง
ตารางที่ 2.1 และ 2.2  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยและแปลผลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ต้องการมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ต้องการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ต้องการปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ต้องการน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด 
 
เมื่อพิจารณาร้อยละความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

แยกรายด้านดังแสดงในตารางที่ 2.1 พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ทั้ง 5 ด้านที่ความต้องการในระดับมากและมากท่ีสุด รวมกันมากกว่าร้อยละ 90 ในทุกประเด็น และมี
ประเด็นที่ 1.4 คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม และประเด็นที่ 
5.2 คือ สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ภาษาใน
การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม ที่สถานประกอบการมีความ
ต้องการในระดับปานกลางในร้อยละที่สูงกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 12.5 
ตามล าดับ แต่มีเพียงประเด็นที่ 5.2 นี้ ที่สถานประกอบการมีความต้องการอยู่ที่ระดับมาก คือ ร้อยละ 
50 สูงกว่าระดับมากที่สุดที่ได้ร้อยละ 32.5 เพียงประเด็นเดียว 
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ตารางท่ี 2.1 ร้อยละการแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
สถานประกอบการแยกตามรายด้าน 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    

0.0 5.0 2.5 12.5 80.0 

1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

0.0 5.0 5.0 30.0 60.0 

1.3 เคารพสิทธิและหน้าที่ รับฟัง
ความเห็นของผู้อื่น 

0.0 0.0 7.5 12.0 80.0 

1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

0.0 7.5 15.0 15.0 62.5 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
0.0 0.0 7.5 37.5 55.0 

       2.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชา
หรือศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 

0.0 0.0 7.5 17.5 75.0 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิค
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้
ใหม่ 

 

0.0 5.0 5.0 20.0 70.0 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
0.0 5.0 7.5 32.5 55.0 

3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณา
การความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องในศาสตร์ของ
ตนเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

0.0 5.0 7.5 25.0 62.5 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ระดับความต้องการ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

      3.3 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 
จ า ก เ นื้ อ ห า ส า ร ะส า คั ญ ข อ ง ส า ข า วิ ช า
เกษตรศาสตร์ 

0.0 0.0 7.5 45.0 47.5 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม 

และการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 

0.0 0.0 2.5 25.0 72.5 

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

0.0 0.0 5.0 20.0 75.0 

4.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

0.0 0.0 7.5 22.5 70.0 

       4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

0.0 0.0 7.5 45.0 47.5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5 . 1  ส าม า รถ ป ระยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้า
ข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

0.0 0.0 7.5 45.0 47.5 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
และน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

0.0 5.0 12.5 50.0 32.5 

5.3 สามารถใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการประมวล แปลความหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหา 

0.0 5.0 7.5 42.5 45.0 

 
จากคะแนนเฉลี่ยความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการแยก

ตามรายด้านดังตารางที่ 2.2 เห็นว่าด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้
คะแนนความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น  เมื่อแยกราย
ประเด็นพบว่าระดับความต้องการเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ในประเด็นที่ 1.3 เคารพ
สิทธิและหน้าที่ รับฟังความเห็นของผู้อื่น (คะแนนเฉลี่ย 4.73) อันดับที่ 2 คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบประเด็นที่ 4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของส่วนรวม (คะแนนเฉลี่ย 4.70) อันดับที่ 3 คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในประเด็นที่ 1.1 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง (คะแนนเฉลี่ย 4.68) และประเด็นที่ 4.1 สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม 
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  (คะแนนเฉลี่ย 4.68)  
อันดับที่ 4 คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ในประเด็นที่ 1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม (คะแนนเฉลี่ย 4.63) และประเด็นที่ 4.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (คะแนนเฉลี่ย 4.63) และอันดับที่ 5 คือ ด้านความรู้ ในประเด็นที่  2.2 มี
ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนได้อย่าง
ถูกต้อง (คะแนนเฉลี่ย 4.60) ส าหรับประเด็นที่เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการได้รับคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 4.05 (ระดับมาก) คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นที่ 5.2 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและ
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 2.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย และล าดับความต้องการคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการแยกตามรายด้าน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนนเฉลี่ย±ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ล าดับ
ที ่

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ใน

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง    

4.68±0.75 มากที่สุด 3 

1.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

4.45±0.80 มาก 7 

1.3 เคารพสิทธิและหน้าที่ รับฟังความเห็นของ
ผู้อื่น 

4.73±0.59 มากที่สุด 
1 

1.4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

4.63±0.83 
มากที่สุด 

4 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่

ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
4.30±0.87 มาก 10 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนนเฉลี่ย±ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ล าดับ
ที ่

       2.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน
ได้อย่างถูกต้อง 

4.60±0.83 มากที่สุด 5 

2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิควิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ 

4.55±0.80 มากที่สุด 6 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
4.38±0.83 มาก 9 

3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตนเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

4.45±0.84 มาก 7 

      3.3 มีทักษะปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน จาก
เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

4.40±0.62 มาก 8 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการ

เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
และสถานการณ์ 

4.68±0.51 มากที่สุด 3 

4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

4.70±0.55 มากที่สุด 2 

4.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

4.63±0.62 มากที่สุด 4 

       4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.60±0.58 
มากที่สุด 5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เชิ งตัว เลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4.28±0.81 มาก 11 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ภาษาใน

4.05±0.95 มาก 13 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนนเฉลี่ย±ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย ล าดับ
ที ่

การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5 . 3  ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค นิ ค ท า ง ส ถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตร์ ในการประมวล แปลความหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหา 

4.18±0.97 มาก 12 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ   
           ผู้ใช้บัณฑิต 

   จากการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. เป็นบัณฑิตท่ีมีความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เป็นบัณฑิตท่ีรู้จักผิดชอบชั่วดี 
3. เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง 
4. มีใจรักในงานหรือหน้าที่ที่ท า 
5. มีทัศนคติที่ดีในทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า 
6. เป็นบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ในหลายๆ ด้าน  
7. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ เเม้จะไม่มีความรู้หรือทักษะในงานอย่างเชี่ยวชาญ 

พร้อมรับฟัง ข้อเสนอเเนะ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
8. มีความรับผิดชอบสูง การปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
9. สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
10. สามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานหรือฝึกงานในประเทศอ่ืนๆ มาปรับใช้กับการ

ท างาน  
จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตถึงคุณลั กษณะของบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
สถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตทั้ง 5 ด้านดังกล่าวในระดับมาก
ที่สุดและมาก และคุณลักษณะในประเด็น การเคารพสิทธิและหน้าที่ รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และ
การมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม เป็นประเด็นที่สถาน
ประกอบให้ระดับความต้องการบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะดังนี้สูงที่สุด ขณะที่ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่สถาน
ประกอบการให้ระดับความต้องการที่คะแนนน้อยที่สุดจาก 5 ด้าน 
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ผลส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรด าเนินการส ารวจความต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
สุดท้าย ที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือวิทยาลัย จ านวน 12 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี สระบุรี  
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี ด้วยรูปแบบแบบสอบถาม โดย
ด าเนินการพร้อมกับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นเรียน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและ
ขั้นตอนการรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561- มกราคม 2562 และ
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 และได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจ านวน 425 ฉบับ มีรายชื่อ
สถานศึกษา ดังนี้  
 

1. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  
2. โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จ.สระบุรี   
3. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จ.พระนครศรีอยุธยา  
4. โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
5. โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  จ.พระนครศรีอยุธยา  
6. โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี  
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี จ.ปทุมธานี  
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
9. โรงเรียนบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
10. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี  
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี  
12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุร ี 

 
ผลส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

1. เพศ 
             จากการตอบแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับปวช. จ านวน 425 ฉบับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 39.29 และเพศหญิง ร้อยละ 60.71 แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน         ร้อยละ 

เพศชาย      167     39.29 
เพศหญิง      258 60.71 
รวม      425 100.0 

 
2. ระดับการศึกษา 

             จากการตอบแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับปวช. จ านวน 425 ฉบับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร้อยละ 86.59 และก าลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีสุดท้าย ร้อยละ 13.41 แสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ   จ านวน ร้อยละ 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 0         0   
ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  368 86.59 
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)            

0       0 

ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

57 13.41 

รวม 425    100.0 
 

3. ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ 
             จากการตอบแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับปวช. จ านวน 425 ฉบับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการศึกษาต่อ ร้อยละ 56.71 และไม่ต้องการศึกษาต่อ ร้ อยละ 43.29 
แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน         ร้อยละ 
มีความต้องการ      241     56.71 
ไม่ต้องการ     184 43.29 
รวม      425 100.0 
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4. ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
             จากการตอบแบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับปวช. ที่มีความต้องการ
ศึกษาต่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวน 241 คน และผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ต้องการศึกษาต่อในแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร้อยละ 57.26 และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ ร้อยละ 
42.74 แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 แขนงวิชาที่ต้องการศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน      ร้อยละ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   138   57.26     
แขนงวิชาสัตวศาสตร์      103 42.74 
รวม      241 100.0 

 
 จากผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นี้พบว่านักเรียนหรือนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับฟังการแนะแนว
การศึกษาของหลักสูตรในช่วงพฤศจิกายน 2561- มกราคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2562 มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 241 คน 
จาก 425 คน คิดเป็นร้อยละ 57.26 โดยต้องการศึกษาต่อแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร้อยละ 
57.26 และแขนงวิชาสัตวศาสตร์ ร้อยละ 42.74  
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ภาคผนวก ซ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คงเดิม 

2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30     หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30       หน่วยกิต ลดวิชาบังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7      หนว่ยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 7       หน่วยกิต ลดวิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร ์ 13   หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร ์ 13       หน่วยกิต  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี 10  

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10       หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ 101    หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 92       หน่วยกิต  
2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 94    หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 85       หน่วยกิต  

2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 49    หน่วยกิต 2.1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 43       หน่วยกิต  
2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก 45    หน่วยกิต 2.1.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 42        หน่วยกิต  

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7   หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7        หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6       หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้านบังคับ 
1. AAG101 งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร                3(2-2-5) 

Agricultural Machinery 
     ความส าคัญของงานช่างเกษตร หลักการทางฟิสิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่าง การพัฒนาเครื่องมือเกษตร ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การ
ใช้งาน และการบ ารุงรักษา 

1. AAG102 งานช่างและเทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น        3(2-2-5) 
Basic Farm Mechanics and Technology                
     ความส าคัญของงานช่างเกษตร หลักการทางฟิสิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่าง การพัฒนาเครื่องมือเกษตร ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างด้านต่างๆ เครื่องทุ่นแรง เครื่องยนต์
และเครื่องจักรกลทางการเกษตร การใช้งาน และการ
บ ารุงรักษา 

วิชาใหม่ 

2. AAG111 หลักการผลิตพืช                                             3(2-2-5) 
Principles of Plant Production 
     การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การจ าแนกประเภทพืช 
หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบ
ต่างๆ หลักการบ ารุงรักษา หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว 

2. AAG111 หลักการผลิตพืช                                          3(2-2-5) 
Principles of Plant Production 
     การเจริญเติบโต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช การจ าแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่
ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่างๆ หลักการบ ารุงรักษา 
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่างๆ ในพืช หลักการ
ขยายพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมรายวิชา
ที่มีเนื้อหาใกล้เคยีงกัน 
คือ AAG111 
AAG211 และ 
AAG217 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
3. AAG151 หลักการผลติสตัว ์                                          3(2-2-5) 

Principles of Animal Production 
    ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์  ความ
เหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และ
ลักษณะประจ าพันธุ์  พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ กายวิภาคและสรีรวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต อาหารสัตว์การป้องกันและ
ควบคุมรักษาโรค การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิต การ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การบันทึกที่จ าเป็นในการเลี้ยง
สัตว์ 

3. AAG151 หลักการผลิตสัตว์                                         3(2-2-5) 
Principles of Animal Production 
   ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความ
เหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และ
ลักษณะประจ าพันธุ์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์  กายวิภาคและ
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต อาหารสัตว์        การ
จัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิต โรคที่ส าคัญและการ
ควบคุมรักษาโรค กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
และการจัดจ าหน่าย 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

4. AAG305 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร                3(2-2-5) 
Research Methodology and Statistics in Agriculture 
    สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ  การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

4. AAG306 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร                          3(2-2-5) 
Research Methodology in Agriculture 
    ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร การวางแผนการทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติและแผนการ
ทดลองต่างๆ ในการวิจัย การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ทางสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภา
วิชาการ 
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5. AAG312  ระบบเกษตรยั่งยืน                                         3(3-0-6) 

Sustainable Agriculture 
   กรอบแนวคิดของการท าการเกษตรในระบบการเกษตร
ยั่งยืน ความหมายของการเกษตรยั่งยืน รูปแบบต่างๆ ของ
การเกษตรยั่งยืน องค์ประกอบของการท าการเกษตรยั่งยืน  
การใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการท า
การเกษตรยั่งยืน 

5. AAG312 ระบบเกษตรยั่งยืน                                        3(3-0-6) 
Sustainable Agriculture 
    กรอบแนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของการท า
การเกษตรยั่งยืน รูปแบบการเกษตรยั่งยืน ได้แก่ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร 
เกษตรผสมผสาน เกษตรมั่นคง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท าเกษตร การพัฒนาระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการท าการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาการท าเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามค าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ 

6. SCH222 เคมีอินทรีย์                                                3(3-0-6)                                           
Organic Chemistry   
     ทฤษฎืทาง เคมี อินทรี ย์  การจ าแนกประ เภทของ
สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริยา   
สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิล
เฮไลด์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สมบัติและปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารประกอบฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน 
กรดอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ เอมีนและสารประกอบ
ไนโตรเจนอ่ืนๆ 

6. SCH221 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                      3(2-2-5)                                                    
Basic Organic Chemistry  
    ทฤษฎีทางเคมี อินทรี ย์  การจ าแนกประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมี และกลไกของปฏิกิริยา 
สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิล
เฮไลด์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สมบัติและปฏิกิริยาของ
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ สารประกอบฟีนอล แอลดี ไฮด์ คีโตน 
กรดอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ เอมีนและสารประกอบ
ไนโตรเจนอ่ืนๆ และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาที่
รวมภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
การน าความรู้ด้านเคมี
อินทรีย์ไปประยุกษ์ใช้
ต่อ  
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7. SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์                                    1(0-3-2) 

Laboratory in Organic Chemistry   
  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ (SCH222) 

 ไม่ม ี ตัดออกและเรียน 
SCH221 

8. SCH252 ชีวเคมี                                                      3(3-0-6) 
Biochemistry  
   โครงสร้างหน้าที่ และหลักการเมทาบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุล การหายใจระดับเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน 
เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ รวมถึง
หลักการของพันธุศาสตร์ เ ชิงชีวเคมีที่ เกี่ยวข้องกับกรด
นิวคลีอิกและโปรตีน 

8. SCH258 ชีวเคมี                                                     2(2-0-4) 
Biochemistry 
     สารชีวโมเลกุล เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต 
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน การ
ย่อยและการดูดซึมอาหาร เมทาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

เหมาะสมกับการน า
ความรู้ไปประยุกษ์ใช้ 
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กลุ่มวชิาเฉพาะด้านเลือก 
9. AAG112 ปฐพีวิทยา                                                 3(2-2-5) 

Soil Science 
     ความส าคัญของดิน การก าเนิดดิน การส ารวจและจ าแนก
ดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน คอลลอยด์ดิน สิ่งมีชีวิตในดิน 
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การพังทลายของดิน การ
อนุรักษ์ดินและน้ า ปัญหาของดินและการจัดการ 

9. AAG112 ปฐพีวิทยา                                            3(2-2-5) 
Soil Science 
     ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของดิน การก าเนิด
และสัณฐานวิทยาของดิน การส ารวจและจ าแนกดิน 
สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน สิ่งมีชีวิตใน
ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดิน 
มลพิษดินและการจัดการ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และย้ ายจากหมวด
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
บังคับเป็นวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 
 

10. AAG211 หลักการขยายพันธุ์พืช                                    3(2-2-5) 
Principles of Plant Propagation 
  ความหมายของการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์และความส าคัญ
เกี่ยวกับการขยาย พันธุ์พืช วัสดุ อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่
ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่างๆ การดูแลรักษา 
การใช้สารเคมีและเทคนิคต่างๆ ในการขยายพันธ์ุพืช 

 ไม่ม ี ตัดออกและน าเนื้อหา
ไปร วมกั บ  AAG111 
หลักการผลิตพืช 
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11. AAG214 เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น                                 3(3-0-6) 

Introduction to Organic Agriculture 
  ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย ในระบบ
เกษตรอินทรีย์ ความหลากหลายในระบบเกษตรอินทรีย์ 
หลักพื้นฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ ปัญหาในการท า
เกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ในการท าเกษตรอินทรีย์ การท า
เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยและสถาณการณ์การผลิต
เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ และธุรกิจการเกษตร (เกษตร
อินทรีย์) วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในพื้นที่/ชุมชนในประเด็น
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ไม่ม ี ตัดออก 

12. AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ                                          3(2-2-5) 
Economic Field Crops 
     ความส าคัญของพืชไร่ เศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติ
บ ารุงรักษาพืชเศรษฐกิจ การปลูกข้าวและพืชไร่ชนิดอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น พืชที่ควรส่งเสริมให้ปลูกเพื่อ
เศรษฐกิจ ประโยชน์และหลักการพิจารณาท าไร่นาสวนผสม
เพื่อเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 

12. AAG215 พืชไร่เศรษฐกิจ                                           3(2-2-5) 
Economic Field Crops 
     ความส าคัญของพืชไร่ เศรษฐกิจ แหล่งปลูก สภาพ
ภูมิอากาศ และดินที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต การ
ปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกันก าจัด 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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13. AAG216 ธัญพืช                                                    3(2-2-5) 

Cereal Crops 
  ความหมายและความส าคัญของธัญพืช ชนิดของธัญพืช 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การ
เขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจ าหน่าย 

 ไม่ม ี ตัดออก 

14. AAG217  หลักการผลิตผัก                                         3(2-2-5) 
Principles of Vegetable Production  
     ประโยชน์และความส าคัญของพืชผัก การจ าแนกชนิด
พืชผัก การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก เมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชผัก การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน 

14. AAG217 หลักการผลิตผัก                                         3(2-2-5) 
 Principles of Vegetable Production  
     ประโยชน์และความส าคัญของพืชผัก การจ าแนกชนิด
พืชผัก การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกผัก เมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ ยวพืชผัก  การจัดการผลิตและแปรรูปผักเพื่ อ
อุตสาหกรรม การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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15. AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ                                       3(2-2-5) 

Floriculture and Ornamental Plants 
     ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การ
จัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูก วิธีการปลูกและ
การป้องกัน ก าจัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

15. AAG218 ไม้ดอกไม้ประดับ                                        3(2-2-5) 
Floricultural and Ornamental Plants 
     ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การ
จัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูก วิธีการปลูกและการ
ป้องกัน ก าจัดศัตรูพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
จัดการไม้ดอกประดับแปลงและไม้ตัดดอก การตลาดและ
การจัดจ าหน่าย 

ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชา 

16. AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด                         3(2-2-5) 
Plant Pests and Their Control 
     ความส าคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของ
ศัตรูพืช แนวทางป้องกันศัตรูพืชแต่ละประเภท การควบคุม
และก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ 
ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ข้อปฏิบัติ
ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติใน
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

16. AAG220 ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด                         3(2-2-5) 
Plant Pests and Their Control 
     ความส าคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของ
ศัตรูพืช การแพร่กระจาย ลักษณะการท าลาย แนวทาง
ป้องกันศตัรูพืชแต่ละประเภท การควบคุม และก าจัดศัตรูพืช
ด้วยวิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววิธี 
ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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17. AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด              3(2-2-5) 

Insects and Their Control 
      ชนิดของแมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ชีวประวัติและอุปนิสัย การแพร่กระจาย การส ารวจ
ปริมาณ ลักษณะการท าลาย การเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่ใช้ใน
การป้องกันก าจัด การเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใช้สารสกัด
จากพืชทดแทนสารเคมี สารเคมี วิธีป้องกันก าจัดแบบ
ผสมผสาน(IPM) 

17. AAG221 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด           3(2-2-5) 
Insects and Their Control 
      ชนิดของแมลงศัตรูพืชที่มีความส าคัญกับพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย วงจรชีวิต การแพร่ระบาด การส ารวจ
ปริมาณของแมลงศัตรูพืช ลักษณะการเข้าท าลาย การ
เลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันก าจัด ได้แก่ การ
เขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใช้สารสกัดจากพืชทดแทน
สารเคมี สารเคมี และวิธีการป้องกันก าจัดแบบผสมผสาน 
(IPM) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

18. AAG222 โรคพืชและการป้องกันก าจัด                           3(2-2-5) 
Plant Diseases and Their Control 
ประวัติและความส าคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและ
สาเหตุของโรคพืช การแพร่ระบาด หลักการป้องกันก าจัดโรค
พืชด้วยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทางฟิสิกส์ เคมี และชีว
วิธี การใช้พันธุ์ต้านทาน ตัวอย่างโรคพืชที่ส าคัญของพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด การเก็บรักษาพืช 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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19. AAG223 หลักการควบคุมวัชพืช                                       3(2-2-5) 

Principle of Weed Control 
ประเภทของวัชพืช ความเสียหาย และการใช้ประโยชน์ที่เกิด
จากวัชพืชทางพฤกษศาสตร์  ลักษณะทางชีววิทยา การ
ขยายพันธุ์และการแพร่กระจายพันธุ์ การป้องกันและการก าจัด
ด้วยสารเคมีและวิธีอื่นๆ ประเภทและชนิดของยาก าจัดวัชพืช 
ลักษณะเฉพาะอย่างของสารก าจัดวัชพืชกลุ่มต่างๆ ข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ในความปลอดภัยในการใช้สารก าจัดวัชพืช การเก็บและ
รักษาตัวอย่างวัชพืชเพื่อการศึกษา 

 ไม่ม ี ตัดออก 

20. AAG251 โภชนศาสตร์สัตว์                                             3(2-2-5) 
Animal Nutrition 
     ประโยชน์และความส าคัญของอาหารสัตว์ ระบบย่อยอาหาร 
การย่อยอาหารและการดูดซึม โภชนะและการใช้ประโยชน์ของ
โภชนะ ประเภทของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความ
ต้องการอาหารของสัตว์ การค านวณสูตรอาหาร กระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารสัตว์ 

20. AAG256 อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์                      3(2-2-5) 
Animal Feed and Nutrition  
      ความส าคัญของอาหารสัตว์ ระบบย่อยอาหาร การ
ย่อยอาหารและการดูดซึม โภชนะและการใช้ประโยชน์
ของโภชนะ ประเภทของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหาร
สัตว์  สารพิษในอาหารสัตว์  ความต้องการอาหารของ
สัตว์ การค านวณสูตรอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร
สัตว์ กฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารสัตว์ 

ปรับช่ือและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
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21. AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า              3(2-2-5) 

Forage Crops and Pasture Management 
     ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ การปลูกสร้างแปลง
หญ้าเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณค่าทางโภชนะของพืช
อาหารสัตว์ ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน 

21. AAG252 พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า           3(2-2-5) 
Forage Crops and Pasture Management 
     ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ ชนิดและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ดิน การจัดการ
ดินและพื้นท่ีเพื่อการปลูกสร้างแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ คุณค่า
ทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้า
อาหารสัตว์  
  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มเนื้อหาด้าน
ปฐพีวิทยา 

22. AAG253
  
 

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป                        3(2-2-5) 
General Diseases and Sanitation of Animals  
     กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่ส าคัญของสัตว์ปีก 
สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัยและการ
ป้องกันก าจัดโรคต่างๆ การสุขาภิบาลสัตว์ การท าความ
สะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กลไกการออกฤทธ์ิของยา การใช้ยาประเภทต่างๆ 

22. AAG253 
 

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป                     3(2-2-5) 
General Diseases and Sanitation of Animals  
     ความหมายของโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ การสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น โ ร ค  วิ ธี ก า ร ยั บ ยั้ ง ห รื อ ท า ล า ย เ ช้ื อ
โรค  กระบวนการเกิดโรค โรคที่ส าคัญของสัตวปก สัตว
กระเพาะเดี่ยว และสัตวเคี้ยวเอื้อง อาการของโรค การ
ตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการควบคุมโรค 
โรคในพระราชบัญญัติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการออก
ฤทธิ์ของยา การใช้ยาประเภทต่างๆ  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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 ไม่ม ี 23. AAG255 การผลิตสัตว์และอาหารปลอดภัย                          3(3-0-6) 

Animal Production and Food Safety               
    การผลิตสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปลอดภัย และ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อด้าน
อาหารสัตว์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

วิชาใหม่ 

24. AAG313 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)   
เพื่อการเกษตร            
Natural Resources and Environmental 
Management for Agriculture 
  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
การเกษตร ผลกระทบและหลักวิเคราะห์ประเมินกิจกรรมทาง
การเกษตรที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนจัดการทรัพยากรในเขตเกษตรเพื่อการใช้อย่างยั่งยืน 

 ไม่ม ี ตัดออก 

25. AAG314 หลักการส่งเสริมการเกษตร                            3(3-0-6) 
Principles of Agricultural Extension 
     ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของการส่งเสริม
การเกษตร ปรัชญาหลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
การวางแผนและการประเมินผลส าเร็จในงานส่งเสริม
การเกษตร อุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนว
ทางแก้ไข 

25. AAG331 หลักการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
Principles of Agricultural Extension and Information 
Technology 
     ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา หลักการ ขอบเขต และ
วิธีการส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วางแผน การประเมินผลในงานส่งเสริมการเกษตร อุปสรรคใน
การส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข 

ปรับช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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26. AAG315 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ                         3(3-0-6) 

Projects Initiated by His Majesty The King  
 ปรัชญาในการผลิตทางการเกษตร กษัตริย์ -เกษตร ภูมิพลัง
แผ่นดิน พระบรมราโชวาท พระราชด าริ และพระราชกรณีย
กิจเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศไทย โครงการตามแนว
พระราชด าริทั้ งทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า  ป่าไม้  
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

 ไม่ม ี ตัดออก 

27. AAG316 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช                     3(2-2-5) 
Plant Growth Regulators  
 ความหมายของเมล็ด ก าเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยาและ
การพัฒนาเมล็ด ความส าคัญของเมล็ดต่อการเกษตรกรรม 
ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต องค์ประกอบทาง
เคมี การงอก การพักตัว และวิธีแก้การพักตัว การตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ การรับรองคุณภาพ
ของเมล็ดพันธ์ุ 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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28. AAG317 เมล็ดพันธ์ุและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุ            3(2-2-5) 

Seeds and Seed Technology 
     ความหมายของเมล็ด ก าเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยา
และการพัฒนาเมล็ด  ความส าคัญของเมล็ดต่อการ
เกษตรกรรม ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต 
องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธีแก้การพัก
ตัว การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์การเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ การรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ 

28. AAG332 เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ                                   3(2-2-5) 
Seed Technology 
     ความหมายของเมล็ด ก าเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยา
และการพัฒนา เมล็ด  ความส าคัญของเมล็ดต่อการ
เกษตรกรรม ความมีชีวิต องค์ประกอบทางเคมี การงอก การ
พักตัว และความแข็งแรง เทคโนโลยีการผลิต การปรับสภาพ 
การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการ
รับรองคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ 

ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชา 

29. AAG319 การจัดการดินและน้ า                                  3(2-2-5) 
Soil and Water Management  
 ทรัพยากรดินและน้ าในประเทศไทย ความต้องการน้ าของ
พืชและการจัดการ การพังทลายของดิน และความเสื่อม
โทรมของดินด้วยสาเหตุอื่นๆ การปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า แนวทางการ
อนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริฯ การจ าแนก
สมรรถนะที่ดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์จากท่ีดินใน
เชิงอนุรักษ์ดินและน้ า 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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30. AAG320 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ                                              3(2-2-5) 

Organic Fertilizers and Biofertilizer  
 ชนิดและความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่มีผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของพืช พระราชบัญญัติปุ๋ย 
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในพื้นที่/ชุมชน 

 ไม่ม ี ตัดออก 

31. AAG321 พืชอุตสาหกรรม                                                          3(2-2-5) 
Industrial Crops 
ความส าคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา 
การป้องกันก าจัดโรค และแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการ
จ าหน่าย  

 ไม่ม ี ตัดออก 

32. AAG322 การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม                              3(2-2-5) 
Vegetable Production for Commercial and Industrial 
  ศึกษาส ารวจความต้องการของตลาดพืชผัก การเลือกชนิดผักที่เหมาะสม
ในการท าเป็นการค้า และ/หรืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสม
กับท้องถิ่นนั้นๆ การเลือกพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการผลิต
ผัก การวางแผนและการจัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การ
ป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชผัก การเก็บเกี่ยว วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับพืชผัก 
การตัดแต่ง ท าความสะอาด การบรรจุหีบห่อ การจัดจ าหน่าย การท าบัญชี 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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33. AAG323 เห็ดและการผลิตเห็ด                                          3(2-2-5) 

Mushrooms and Mushroom Production 
     ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และ
ความส าคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือเห็ดและ
ดูแลรักษาเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย 
แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ด   

33. AAG333 เทคโนโลยีการผลติเหด็                          3(2-2-5) 
Mushroom Production Technology 
     ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์ 
ความส าคัญ ชีววิทยา และการจัดแบ่งประเภทเห็ด 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต วิธีการเพาะเลี้ยง
เช้ือ การดูแลรักษา และศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย 
เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด   

ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชา 

34. AAG324 การผลิตไม้ผลเพื่อการค้า                                      3(2-2-5) 
Commercial Production of Fruit Crops 
    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลที่ปลูกเพื่อการค้า สภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต พันธุ์และการ
จ าแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูกและ การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการ
จัดการไม้ผลเพื่อการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ไม่ม ี ตัดออกเพราะมีเนื้อหา
ใกล้เคียงกับ AAG219
หลักการไมผ้ล 
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35. AAG325 การจัดการสถานเพาะช า                                         3(2-2-5) 

Nursery Management  
 ความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของสถานเพาะช า การ
จ าแนกชนิดของเรือนเพาะช า การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะช าและ
สิ่งก่อสร้าง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะช า หลักการบริหารสถาน
เพาะช า การจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในสถานเพาะช า เช่น 
ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณ์ให้น้ า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และ
สารเคมีอื่นๆ การฆ่าเช้ือวัสดุปลูก การจัดกระบะและ แปลงเพาะช า 
และการควบคุมสภาพแวดล้อมในเรือนเพาะช า การจัดพันธุ์ไม้
ภายในและภายนอกเรือนเพาะช า การจัดการผลิตและจ าหน่ายพันธุ์
ไม้เป็นการค้า 

 ไม่ม ี ตัดออก 

36. AAG327 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า                           3(2-2-5) 
Commercial Production of Floriculture and Ornamental 
Plants 
 ความต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การเลือกพันธุ์และชนิด
ของไม้ดอกไม้ประดับเพื่อผลิตเป็นการค้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหาและการ
เตรียมการแก้ปัญหาในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 

 ไม่ม ี ตัดออกเพราะมีเนื้อหา
ใกล้เคียงกับ AAG218 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
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37. AAG328 การจัดการสนามหญ้า                                         3(2-2-5) 

Turf Management 
  ประวัติความเป็นมาของสนามหญ้า ประโยชน์และความส าคัญ
ของสนามหญ้าการจ าแนกประเภทหญ้าที่ได้รับความนิยม ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของหญ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการท าสนามหญ้า การปลูกหญ้าเพื่อการจัดสวน การ
ขยายพันธุ์และธุรกิจการท าสนามหญ้า การจัดการและการดูแล
รักษาสนามหญ้าประเภทต่างๆ 

 ไม่ม ี ตั ด อ อ ก แ ล ะ ร ว ม
เนื้ อห ากั บ ร ายวิ ช า 
AAG419 การจัดสวน
และตกแต่งสถานท่ี 

38. AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร               3(2-2-5) 
Plant Tissue Culture in Agriculture                
   ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมช้ินส่วนพืช
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชเพื่อชักน าให้เพิ่ม
ปริมาณต้น และชักน าต้นให้เกิดราก การย้ายปลูกต้นเพาะเลี้ยง
และการดูแลรักษาหลังย้ายปลูก 

38. AAG329 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 
Plant Tissue Culture in Agriculture                
   ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้อง และเครื่องมือใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหาร และช้ินส่วน
พืชส าหรับการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่อ  ขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และอวัยวะของพืชเพื่อชักน าให้เพิ่มปริมาณต้น การชัก
น าต้นให้เกิดราก การย้ายปลูกต้นพืชเพาะเลี้ยง และ
การดูแลรักษา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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 ไม่ม ี 39. AAG334 นวัตกรรมการผลิตข้าว                             3(2-2-5) 

Rice Production Innovation 
     ความส าคัญทางสั งคมและเศรษฐกิจของข้าว 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว คุณค่าทาง
โภชนาการ การใช้ประโยชน์ การแปรรูป มาตรฐานและ
คุณภาพ ระบบโลจิสติกส์ การตลาด ตลอดจนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวสู่ชุมชน 

วิชาใหม่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ของ  
จังหวัดปทุมธาน ี

 ไม่ม ี 40. AAG335 เทคโนโลยีการผลติอ้อยและผลิตภณัฑ์           3(2-2-5)  
Sugarcane Production Technology and 
Products  
     ความส าคัญของอ้อยและผลิตภัณฑ์ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์อ้อย  การ
ขยายพันธุ์ การปลูกและการบ ารุงรักษา โรค แมลงศัตรูที่
ส าคัญของอ้อย ระบบการผลิตอ้อย ระบบและกระบวน 
การผลิตน้ าตาล ระบบการตลาดน้ าตาล เครื่องจักรทุ่น
แรงในไร่อ้อย การแปรรูปน้ าตาลเป็นผลิตภัณฑ์ และการ
ใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาล 

วิชาใหม่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ของ  
จังหวัดสระแก้ว 
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41. AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์                              3(2-2-5) 

Feed Analysis 
   ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การตรวจและ
การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และการ
วิเคราะห์คุณภาพของอาหารแบบต่างๆ 

41. AAG351 การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์                           3(2-2-5) 
Feed Analysis   
   ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบและอาหารสัตว์ ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการใช้อาหารสัตว์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี การวิเคราะห์โภชนะและการย่อยได้
ของอาหารสัตว์แบบต่างๆ 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

42. AAG352 สารพิษในอาหารสัตว์                                        3(3-0-6) 
Feed Toxicity  
  ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การ
ท าลายสารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว์ 
ลักษณะอาการของสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแก้ไขและ
การป้องกันรักษาสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ 

 ไม่ม ี ตัดออก 

43. AAG355 การผลิตสัตว์ปีก                                              3(2-2-5) 
Poultry Production 
   ประโยชน์และความส าคัญของสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของ
สัตว์ปีก การเจริญเติบโตและการพัฒนา การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหารและ
การให้อาหาร การป้องกันโรค ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
เกี่ยวกับสัตว์ปีก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สัตว์ปีก 

43. AAG355 การผลิตสัตว์ปีก                                            3(2-2-5) 
Poultry Production 
   ประโยชน์และความส าคัญของสัตว์ปีก ประเภทและชนิด
ของสัตว์ปีก การเจริญเติบโตและการพัฒนา การคัดเลือกและ
การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหาร การป้องกันโรค ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์ปีก มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์ 

ปรั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาตามการ
วิ พ า ก ษ์ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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44. AAG356 การผลิตสุกร                                                 3(2-2-5) 

Swine Production  
     ประโยชน์และความส าคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธ์ุ
สุกร การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของสุกร การคัดเลือก
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบ
ต่างๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ อาหารสุกร โรคสุกร 
การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการแก้ปัญหา
ส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ผลิตสุกร มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์  

44.AAG356 การผลิตสุกร                                         3(2-2-5) 
Swine Production  
   ประโยชน์และความส าคัญในการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร 
การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์  โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร อาหารสุกร ระบบการจัดการ
ฟาร์มสุกรแบบต่างๆ  การเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ  โรค
สุกร การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางในการ
แก้ปัญหาส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตสุกร มาตรฐานฟาร์ม และ
สวัสดิภาพสัตว์  

ปรับค าอธิบายรายวิชา
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

45. AAG357 การผลิตโคนม                                               3(2-2-5) 
Dairy Cattle Production 
     ประโยชน์และความส าคัญของการเลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม 
หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม ระบบการผลิต
โคนมในภูมิภาคอาเซียน โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม 
คุณภาพน้ านม การจดสถิติ และการท าบัญชี กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตโคนม มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิ
ภาพสัตว์ 

45.AAG363 การผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม                  3(2-2-5) 
Dairy Cattle Production and Milk Products 
     พันธุ์โคนม การคัดเลือกและการผสมพันธุ์โคนม 
โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูง
โคนม โรคและการสุขาภิบาล สรีรวิทยาการสังเคราะห์
น้ านม คุณภาพน้ านม ผลิตภัณฑ์นม กฎหมายและ
ระเบียบที่ เกี่ยวกับการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม
โค มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว ์
 

ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาตามการ
วิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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46. AAG358 การผลิตโคเนื้อและกระบือ                             3(2-2-5) 

Beef Cattle and Buffalo Production 
     ประโยชน์และความส าคัญของโคเนื้อและกระบือ พันธุ์ 
การคัดเลือกและผสมพันธุ์ อุปกรณ์และโรงเรือน สรีรวิทยา
การสืบพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการผลิตโคเนื้อ
และกระบือในภูมิภาคอาเซียน โรคและการสุขาภิบาล 
การตลาด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ
และกระบือ มาตรฐานฟาร์ม และสวัสดิภาพสัตว์ 

46. AAG364 การผลิตสัตว์เคีย้วเอื้อง                                 3(2-2-5) 
Ruminant Production 
     เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ โคเนื้อ 
กระบือ แพะ และแกะ  พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อุปกรณ์
และโรงเรือน  อาหารและการให้อาหาร โรคและการ
สุขาภิบาล การตลาดและผลิตภัณฑ์ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ มาตรฐานฟาร์ม 
และสวัสดิภาพสัตว์ 

ปรับช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

47. AAG360 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                                   3(3-0-6) 
Animal Breeding 
     หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุกรรมในการ
ปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ การ
คัดเลือก ความแปรผัน ประมาณค่าอัตราพันธุกรรม การ
ประมาณค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ระบบการผสมพันธ์ุ 

47. AAG360 การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์                                 3(3-0-6) 
Animal Breeding 
     หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุศาสตร์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ลักษณะส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประเมินพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
เทคโนโลยีที่ ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  แนวทางการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาตามการ
วิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

48. AAG361 โรคสัตว์สู่คน                                              2(1-2-3) 
Zoonosis 
   การแบ่งชนิดโรคสัตว์สู่คน สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์ปีก 
สาเหตุ และวิการของโรค การป้องกันและการรักษา 

48. AAG361 โรคสตัว์สู่คน                                             2(1-2-3) 
Zoonosis 
     ชนิดของโรคสัตว์สู่คนที่เกิดกับสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและ
สัตว์ปีก สาเหตุ และวิการของโรค การป้องกันและการรักษา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชาตามการ
วิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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49. AAG362 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า                             3(2-2-5) 

Aqua Production Technology 
    ศึกษาหลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น การเลี้ยงดูและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  การ
เพาะสัตว์น้ าด้วยวิธีต่างๆ  การอนุบาลและการเลี้ยง 

49. AAG367 หลักการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า                       3(2-2-5) 
Principle of Aquaculture 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิด
ต่างๆ อาทิ ปลาน้ าจืด กุ้ง ปลาสวยงาม วิธีการเพาะ 
พันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ า อาหารและการ
ให้อาหาร โรคสัตว์น้ าและการป้องกัน การจัดการ
ผลผลิต และการขนส่ง 

ปรับช่ือและปรับค า 
อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า ใ ห้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
AAG464, AAG465  
และ AAG466 ซึ่งเป็น
วิชาด้านสัตว์น้ า 

 ไม่ม ี 50. AAG365 การจัดการโรงฆา่สตัว์                            3(2-2-5) 
Slaughterhouse Management 
   การจัดการโรงฆ่าสัตว์และมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 
ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงฆ่า
สัตว์  สุขลักษณะของพนักงาน  (Personal hygiene) 
การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะน าโรค การท าความ
สะอาด และการฆ่าเชื้อ การก าจัดของเสีย 

วิชาใหม่สอดคล้องกับ
บ ริ บ ท พื้ น ที่ ข อ ง  
จั งหวัดสระแก้วที่ มี
ความต้องการบุคลากร
ด้านนี้จ านวนมาก 
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 ไม่ม ี 51. AAG366 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสตัว ์    1(1-0-2) 

Ethics and Laws in Livestock Production 
     สิทธิ หนาที่ และบทบาทของนักสัตวบาลที่พึงมีใน
การปฏิบัติงาน ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข
องกับปศุสัตว สวัสดิภาพของสัตว์ การปฏิบัติที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสัตวทดลอง การประกอบวิชาชีพได้โดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนใหกับตัวเองและผู้อื่น 

วิชาใหม่ตามค าแนะน า
ข อ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
เกี่ ยวข้องกับ พรบ .
วิชาชีพสัตวบาล 

 ไม่มี 52. AAG406 เรื่องเฉพาะทางด้านเกษตรศาสตร์                 1(1-0-2)   
Selected Topic in Agriculture  
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
หรือการเกษตรอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 

วิชาใหม่สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 

53. AAG411 ระบบการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน                      3(3-0-6) 
Agricultural Systems in ASEAN 
     ความหมายของระบบการเกษตร ระบบการเกษตรรูปแบบ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

53. AAG410 ระบบเกษตรในอาเซียน                            3(3-0-6) 
Agricultural Systems in ASEAN 
     ระบบการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืช
และปศุสัตว์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน กฎหมายและ
ข้อตกลงทางการค้าที่ส าคัญระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การผลิตสินค้าเพื่อการน าเข้าและส่งออกระหว่าง
ประเทศ 

ปรับชื่อและปรบัค า 
อธิบายรายวิชาให้มี
ความชัดเจนในเนื้อหา
ที่เรียน 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 
 

201 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
54. AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                   3(2-2-5) 

Agrotourism 
     องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว ขอบเขตการ
ท่องเที่ยว ต้นก าเนิดและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การวาง
แผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
ศึกษากรณีตัวอย่างในพื้นที่/ชุมชน 

54. AAG412 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร                        3(2-2-5) 
Agrotourism 
     องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ความหมายและความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทรัพยากร รูปแบบและลักษณะ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การวางแผนและการ
พัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาดของ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

55. AAG413 เกษตรธรรมชาติ                                              3(2-2-5) 
Natural Agriculture 
   ความหมาย ความส าคัญ และแนวทางในการท าการเกษตร
แบบธรรมชาติ  ดินและการจัดการดินในแนวทางการท า
การเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการท าและการใช้ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ หลักการท าไร่นาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 

 ไม่ม ี ตัดออกและน าเนื้อหา
รวมกับ AAG312
ระบบเกษตรยั่งยืน 
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56. AAG414 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                               3(2-2-5) 

Postharvest Technology 
     ความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บ
เกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการ
ป้องกันก าจัด การขนส่ง และการบรรจุหีบห่อ 

56. AAG414 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                   3(2-2-5) 
Postharvest Technology 
     ความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว 
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว โรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้องกัน
ก าจัด การแปรรูปผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง 
และการบรรจุหีบห่อ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

57. AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช                                        3(2-2-5) 
Crop Improvement 
     ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออก
ของพืช หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสม
ตัวเองและผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อ
โรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การน าเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช 

57. AAG415 การปรับปรุงพันธุ์พืช                             3(2-2-5) 
Plant Breeding  
     ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
พันธุ์พืช การถ่ ายทอดลักษณะและอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่างๆ 
ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเองและผสม
ข้าม การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรค 
แมลง สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และตอบสนอง
ความต้องการของตลาด การน าเทคโนโลยีชีวภาพมา 
ประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช และกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืช 

ปรับ ช่ืออังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชาตาม
แ น ะ น า ข อ ง ส ภ า
วิชาการและจากการ
วิพากษ์ของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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58. AAG416 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช                            3(2-2-5) 

Seed Production 
  ประโยชน์และความส าคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์พืช ปัญหาเมล็ดพันธุ์พืช ลักษณะทางพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ด
พันธุ์ลูกผสม การผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเปิด การเก็บเกี่ยวและเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ กฎหมายและการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช ธุรกิจ
เมล็ดพันธ์ุพืช 

 ไม่ม ี ตัดออก 

59. AAG417 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย                         3(2-2-5) 
Fertilizer Technology and Usage 
     บทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งที่มา
ของปุ๋ย ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ของ
ปุ๋ยเคมี การใช้ปุ๋ยกับการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นท่ีปัญหา
และความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ย
และวิธีการแก้ปัญหา 

59. AAG417 เทคโนโลยีการผลติปุ๋ยและการใช้               3(2-2-5) 
Fertilizer Technology and Usage 
     ชนิ ดและความส าคัญของปุ๋ ย  แหล่ งที่ ม า 
กระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์ของปุ๋ย 
พระราชบัญญัติปุ๋ย การใช้ปุ๋ยกับการจัดการธาตุ
อาหารพืชเฉพาะพื้นที่ที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการเจริญเติบโตของพืช ปัญหาและความ
เสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ย
และวิธีการแก้ปัญหา 

ปรับช่ืออังกฤษและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
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60. AAG418 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้                                     3(2-2-5) 

Orchid Culture 
 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของกล้วยไม้ การจ าแนก
ประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์      การ
ขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคใน
การปลูกกล้วยไม้ การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบห่อ
และการจัดจ าหน่าย 

 ไม่ม ี ตัดออก 

61. AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี                           3(2-2-5) 
Landscape and Gardening 
  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี 
ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและการ
ออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการจัดสวน การด าเนินงานจัด
สวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ใน
สวน การบ ารุงรักษาสวน การค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน 

61. AAG419 การจัดสวนและตกแต่งสถานท่ี                   3(2-2-5)   
Gardening and Landscape Management      
  ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่ง
สถานที่ ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียน
แบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวน
และหลักการจัดสวนประเภทต่างๆ การเลือกวัสดุและ
พันธุ์ไม้ การจัดการสนามหญ้า การดูแลรักษา การ
ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน 

ปรับ ช่ืออังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชาและ
รวมเนื้อหาบางส่วน
ของวิชา AAG328 
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62. AAG420 การจัดการพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์                        3(2-2-5) 

Plant Management for Landscape and Gardening  
 การจัดแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่ง จัดสวนลักษณะ
ธรรมชาติ นิสัยการเจริญเติบโต รูปทรง การใช้ประโยชน์และ
การตัดแต่ง 

 ไม่ม ี ตัดออก 

63. AAG421 ไม้ผลเมืองร้อน                                               3(2-2-5) 
Tropical Fruit Crops 
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์และการ
จ าแนกพันธุ์  การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การ
ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจ าหน่าย 

 ไม่ม ี ตัดออก 

64. AAG422 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน                                            3(2-2-5) 
Subtropical Fruit Crops 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลกึ่งเมืองร้อน พันธุ์และการ
จ าแนกพันธุ์  การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การ
ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจ าหน่าย 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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65. AAG420 การจัดการพรรณไม้ในงานภูมิทัศน ์                         3(2-2-5) 

Plant Management for Landscape and Gardening  
 การจัดแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่ง จัดสวนลักษณะ
ธรรมชาติ นิสัยการเจริญเติบโต รูปทรง การใช้ประโยชน์และ
การตัดแต่ง 

 ไม่ม ี ตัดออก 

66. AAG423 ไม้ผลเมืองหนาว                                               3(2-2-5) 
Temperate Fruit Crops 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเมืองหนาว พันธุ์และการ
จ าแนกพันธุ์  การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การ
ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจ าหน่าย  

 ไม่ม ี ตัดออก 

67. AAG424 การบรรจุหีบห่อและโลจิสติกส์                              2(1-2-3) 
Packaging and Logistics  
 ความส าคัญของการบรรจุหีบห่อ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัด
บรรจุหีบห่อ วัสดุและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ รูปแบบของการ
บรรจุและการจัดจ าหน่าย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบรรจุ
หีบห่อและการจัดจ าหน่าย ระบบการจัดการสินค้า 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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 ไม่ม ี 68. AAG425 นวัตกรรมการเกษตรกึ่งเมือง                    3(2-2-5)   

Semi-Urban Agricultural Innovation  
   ระบบและการวางแผนการเกษตรกึ่งเมือง การท า
เกษตรในพ้ืนท่ีกึ่งเมืองรูปแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อการเกษตร อาทิ อากาศยานไร้คนขับ 
ไมโครกรีน เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินต่างๆ โรงเรือน
อัจฉริยะ และระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการ
จ าหน่ายผลผลิต และการสร้างนวัตกรรม 

วิชาใหม่ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ 

  69. AAG426 การพัฒนาเกษตรท้องถิ่น                        3(2-2-5) 
Development of Local Agricultures  
   ลักษณะของการเกษตรแต่ละท้องถิ่น การใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการเกษตร การปรับ
ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเกษตร การส ารวจ
ผลผลิตและวงจรทางด้านเกษตรในท้องถิ่น การเกษตร
อินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อการ
พัฒนาเกษตรท้องถิ่น การจัดการระบบเกษตรยั่งยืนใน
ท้องถิ่น 

วิชาใหม่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่ของจังหวัด
สระแก้ว 
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70. AAG451  เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์                     3(2-2-5)    

 Biotechnology in Animal Reproduction  
     กายวิภาคและสรี ระวิทยาระบบสืบพันธุ์ ของสัตว์  
เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ การ
เก็บน้ าเช้ือ เทคนิคการผสมเทียม การจับสัด การตรวจการตั้ง
ท้อง การจัดการก่อนและหลังคลอด โรคทางระบบสืบพันธ์ุ 
 

70. AAG468 การสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์                3(2-2-5)    
Animal reproduction and Artificial insemination 
in Livestock  
  กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ฮอร์โมน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ การควบคุมการเป็นสัด การ
ตั้งท้อง การเก็บน้ าเช้ือ การเตรียมน้ าเช้ือ เทคนิคการผสม
เทียมสัตว์ การตรวจการตั้งท้อง โรคทางระบบสืบพันธุ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ 

ปรับช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวมุ ิ

71. AAG452 การจัดการพ่อแม่พันธ์ุสัตว์ปีกและโรงฟัก                3(2-2-5) 
Poultry Breeder and Hatchery Management 
   การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก การผลิตไข่ฟัก การรักษา
คุณภาพไข่ฟัก การเจริญของตัวอ่อนระหว่างการฟักไข่ หลัก
และการปฏิบัติในการฟักไข่ การจัดการโรงฟัก การจัดการลูก
สัตว์ปีกแรกเกิด ปัญหาทั่วไปในการฟักไข่และวิธีแก้ไข 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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72. AAG453
  
  

การจัดการของเสียจากสัตว์                                 3(3-0-6) 
Animal Waste Management 
     ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ ปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสียภายในฟาร์มสัตว์ แนว
ทางการน าของเสียและสิ่งเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ 
เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพ การท าชีวมวล การท าปุ๋ยหมัก และ
การท าปุย๋ชีวภาพ 

72. AAG469 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศสุัตว ์ 
                                                         3(2-2-5) 
Waste and Environment Management in 
Livestock Farm  
     ประเภทของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ ลักษณะของมูล
สัตว์  การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและเคมีของมูล 
ข้อจ ากัดและปัญหาการใช้มูลสัตว์ การจัดการของเสียใน
การผลิตปศุสัตว์ การผลิตแก๊สชีวภาพ ปัญหาและการ
จัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากของเสีย
ภายในฟาร์มปศุสัตว์ 

ปรับ ช่ือภาษาไทย
แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา
ตามการวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

73. AAG454 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ                                  3(2-2-5) 
Meat and Meat Products 
     โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ คุณภาพซาก และการตัดแต่งซาก การเก็บ
รักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ สุข
ศาสตร์เนื้อสัตว์ และการจัดการตลาด 

73. AAG470 วิทยาศาสตร์เนื้อสตัว์และผลิตภัณฑ์              3(2-2-5) 
Meat Science and Products 
     โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์ 
กระบวนการฆ่าสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์หลัง
กระบวนการฆ่า การวิเคราะห์คุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อสัตว์ การตัดแต่งซากและช้ินส่วนเนื้อสัตว์ การเก็บ
รักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ 
สุขศาสตร์เนื้อสัตว์ การตลาดและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ปรับชื่อและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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74. AAG456 น้ านมและผลิตภัณฑ์นม                                     3(2-2-5) 

Milk and Milk Products 
  การสังเคราะห์น้ านม องค์ประกอบของน้ านม ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพและองค์ประกอบของน้ านม สุขศาสตร์น้ านมดิบ การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ านม การเก็บรักษาน้ านม ขบวนการการ
แปรรูปน้ านม ผลิตภัณฑ์นมและการบรรจุผลิตภัณฑ์ การตลาด
น้ านมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศและต่างประเทศ 

 ไม่ม ี ตั ด อ อ ก แ ล ะ น า
เนื้ อหาไปรวมกับ
วิ ช า  AAG363 กา ร
ผ ลิ ต โ ค น ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์นม 

75. AAG460
  
 

การจัดการฟาร์มและธุรกิจ                                   3(3-0-6) 
Business and Farm Management 
     ภาวะการท าฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การ
น าหลักการจัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการ
ท าฟาร์ม หลักพิจารณาในการจัดการฟาร์ม ได้แก่ การเช่า การ
ซื้อฟาร์ม การใช้เครดิต การท าบัญชี การวัดผลส าเร็จในการท า
ฟาร์ม และปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม ธุรกิจอาหาร
สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ ตลาดอาหารสัตว์ นโยบาย และ
มาตรการของรัฐบาล การแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ วิธีการแปรรูป 
การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการจ าหน่าย 

75. AAG471 
 

อุตสาหกรรมปศสุัตว์และการจัดการธุรกิจ        3(3-0-6) 
Livestock Industry and Business Management 
     ภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ 
ชนิดของธุรกิจปศุสัตว์ การน าหลักการจัดการและหลัก
เศ รษฐศาสตร์ ม า ใ ช้ป ร ะ โ ยชน์ ใ นกา รท า ธุ ร กิ จ               
ปศุสัตว์  การประเมินการผลิตสัตว์และการคาดการณ์
ผลผลิตสัตว์เพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาด การ
บริหารจัดการเงิน บัญชีและสินค้าคงคลังในธุรกิจ      
ปศุสัตว์  การคาดการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลผลิต
สัตว์และการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และการบริหาร
จัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

ปรับชื่อและ 
ค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุเนื้อหา
ด้านธุรกิจปศสุัตว ์
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76. AAG462 อุตสาหกรรมการปศุสัตว์                                   3(3-0-6) 

Livestock Industries 
 ภาพรวมของการผลิตปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตสุกร สัตว์ปีก 
โคเนื้อ โคนม อาหารสัตว์และวัตถุดิบ เวชภัณฑ์และอาหารเสริม 
โรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สถาบันเงินทุน 
และการบริหารจัดการบุคลากรในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

 ไม่ม ี ตัดออกและน าเนื้อหา
รวมกับวิชา AAG471
อุตสาหกรรมปศสุัตว์
และการจัดการธุรกิจ 

77. AAG463 การผลิตสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทางเลือก                       3(3-0-6) 
Companion and Alternative Animal Production    
    พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร สุขภาพ
แล ะ ก า ร จั ด ก า ร ขอ ง สุ นั ข  แ ม ว  ก ร ะ ต่ า ย  แ พะ  แ ก ะ 
นกกระจอกเทศ กวาง และสัตว์ทางเลือกอื่นๆ 

77. AAG463 การผลิตสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทางเลือก              3(3-0-6) 
Companion and Alternative Animal Production    
    พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร 
สุขภาพและการจัดการของสุนัข  แมว กระต่ าย 
นกกระจอกเทศ กวาง และสัตว์ทางเลือกอื่นๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

78. AAG464 การเลี้ยงปลาน้ าจืด                                          3(2-2-5) 
Fresh Water Fish Raising 
  การเลี้ยงปลาน้ าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การเลือกพื้นที่ การ
เตรียมบ่อ ขนาดและอัตราการปล่อย การให้อาหาร การป้องกัน
และก าจัดศัตรูและโรคปลา ต้นทุนการผลิต การตลาด 

 ไม่ม ี ตั ด อ อ ก แ ล ะ ร ว ม
เ นื้ อ ห า กั บ วิ ช า
AAG367 ห ลั ก ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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79. AAG465 การเลี้ยงกุ้ง                                                   3(2-2-5) 

Shrimp Culture 
ศึกษาการจัดจ าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ้ง การเลือก
พื้นที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้อาหาร การป้องกัน
ก าจัดศัตรู การดูแลรักษา และการตลาด  

 ไม่ม ี ตัดออกและรวม
เนื้อหากับวิชา
AAG367 หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

80. AAG466 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ าสวยงาม                    3(2-2-5) 
Ornamental Aqua Raising 
ศึกษาชนิดของสัตว์น้ าสวยงาม ลักษณะ ความเป็นอยู่ การเลี้ยง
และคัดเลือกพ่อพันธุ์     แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรค
พยาธิและการป้องกันรักษา วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง  

 ไม่ม ี ตัดออกและรวม
เนื้อหากับวิชา
AAG367 หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

81. AAG467 พรรณไม้น้ าเศรษฐกิจ                                        3(2-2-5) 
Economic Aquatic Plants  
พืชน้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ความส าคัญ การปลูก ดูแล
รักษา ลักษณะการใช้ประโยชน์ ตลาดพรรณไม้น้ า ปัญหาในการ
ผลิตและแนวทางในการแก้ไข 

 ไม่ม ี ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
82. AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์           2(90) 

Preparation for Professional Experience in Agriculture 
    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ ในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระท า  ในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพน้ันๆ            

82. AAG301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์  2(90) 
Preparation for Professional Experience in 
Agriculture 
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ ใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชา ชีพ โดยการ
ปฎิบัติ งาน  ในสถานการณ์หรือ  รูปแบบต่างๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพทางการเกษตร   

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

83. AAG302  เตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์                  1(45) 
Preparation for Cooperative Education in Agriculture   
   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ เตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับลักษณะของงานของสถานประกอบการ  การประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

83. AA302 เตรียมสหกจิศึกษาเกษตรศาสตร ์                     1(45) 
Preparation for Cooperative Education in 
Agriculture   
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ 
จัดท าโครงร่างโครงการกรณีศึกษา ศึกษากระบวนการ
สหกิจศึกษา สถานประกอบการและลักษณะงานด้าน
การเกษตร การคัดเลือกสถานประกอบการและการ
สมัครเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
84. AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์                   3(320) 

Field Experience in Agriculture  
    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านเกษตรศาสตร์ 
ณ สถานท่ีซึ่งสถาบันก าหนด จนท าให้เกิดความมั่นใจและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

84. AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์     3(320) 
Field Experience in Agriculture  
    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้าน
เกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ซึ่งสถาบันก าหนด เพื่อให้มี
ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพทางการเกษตร          

ปรับ ช่ืออังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้ อ  เ สนอแนะของ
คณะกรรมการสภา
วิชาการ 

85. AAG404 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร                                  3(0-6-3) 
Special Problems in Agriculture 
    ศึกษาค้นคว้าปัญหาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรียน 
รายงานค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรือการ
ทดลองจากสิ่งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือด าเนินการ
วิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ การเขียนเค้าโครง
และรายงานการวิจัย 

85. AAG405 ปัญหาพิเศษและนวัตกรรมทางการเกษตร      3(0-6-3) 
Special Problems and Innovation of 
Agriculture 
    ศึกษา ค้นคว้า สร้างกระบวนการคิด ท าการทดลอง 
หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
แก้ไขปัญหาทางการเกษตร การเขียนเค้าโครง เรียบ
เรียงข้อมูลและรายงานผลการศึกษาต่างๆ 

ปรับช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ป รั ช ญ า ข อ ง
หลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
 ไม่ม ี 86. UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการใหม ่7(640) 

Building and Expanding Start-Ups’ Performance 
  การฝึกปฏิบัติ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการลงทุน การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจ การเขียนแบบจ าลองธุรกิจ การท าธุรกิจเพื่อสังคม 
การด าเนินงานตามบรรษัทภิบาล ตลอดจนการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ และแนะน า
แนวทางการประกอบธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์ 

วิชาใหม่ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยและตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภา
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษามีทักษะด้าน
ประกอบการ 
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4. เปรียบเทียบอ่ืนๆ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

หมวดที ่2 
ปรัชญา 
      หลักสูตรเกษตรศาสตรม์ุ่งผลติบัณฑติให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพทางด้านเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจ 

ปรัชญา 
      มุ่งผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม เช่ียวชาญการเกษตร เป็นนวัตกรที่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

ปรับให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัในการพัฒนาการวิจยั
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็น
ต้นแบบท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

หมวดที่ 3 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์  
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมี
พื้นฐานวิชาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นตามข้อก าหนดนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 

เพื่อให้สามารถรับผูเ้ข้าศึกษาได้มาก 
กลุ่มขึน้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

 
2.2.4  เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลอืกของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
 2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3) กลุ่มสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม ่

เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
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ภาคผนวก ฌ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
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 แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ระบุความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1. ด้านการเรียนการสอน 
   1.1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร 
   1.2 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 1. ผลการเรียนไม่ดี สาเหตุจากนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่ขาดความรู้พ้ืนฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษท าให้ผลการเรียนไม่ดี 
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

2. ด้านงบประมาณ 
   2.1 งบประมาณส าหรับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1. มีงบประมาณจ ากัดต่อรายวิชา 
 2. ครุภัณฑ์ช ารุดไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมหรือจัดสรรทดแทน 
 3. พ้ืนที่ปฏิบัติการจ ากัดไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
3. ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
   3.1 ผลงานวิชาการ 1. อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยไม่ครบทุกคนในแต่ละปีการศึกษา 
   3.2 การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 1. อาจารย์มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในปริมาณน้อย 

หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9   
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การประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบความ
รุนแรง (2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง)   

(1)  (2) 

ระดับความเสี่ยง 

1. ด้านการเรียนการสอน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป

ต า ม แ ผ น ก า ร รั บ ส มั ค ร
นักศึกษาของหลักสูตร 

5 4 20 3 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 1. ผลการเรียนไม่ดี สาเหตุ
จากนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่
ข าดความรู้ พ้ื น ฐ านด้ า น
วิทยาศาสตร์ 

4 4 16 2 
ความเสี่ยงสูง 

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษา 

2 4 8 1 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด (1) ผลกระทบความ
รุนแรง (2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง)   

(1)  (2) 

ระดับความเสี่ยง 

2. ด้านงบประมาณ 
งบประมาณส าหรับการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. มีงบประมาณจ ากัดต่อ
รายวิชา 

3 3 9 1 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. ครุภัณฑ์ช ารุดไม่ได้รับ
งบประมาณในการซ่อมแซม
หรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน 

3 3 9 1 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการ 1 .  อ าจ าร ย์ ท า วิ จั ย แล ะ

เผยแพร่งานวิจัยไม่ครบทุก
คนในแต่ละปีการศึกษา 

2 3 5 1 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การขอต าแหน่ งทา ง
วิชาการของอาจารย์ 

1 .  อ าจ าร ย์ มี ก า รยื่ น ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในปริมาณ
น้อย 

3 4 12 2 
ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ ค่าระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มคี่าระหว่าง 1-9  
             (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)  
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ ความเสี่ยง  
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี  
 
 

(2) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 (5) 

หมายเหตุ  
 
 

(6) 
1. การจัดการเรียนการสอน 
1.1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้า -อาจารย์ในหลักสูตรควรร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์และหาแนวทาง
ร่วมกันในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

  ควบคุม  

1.2 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ -จั ด โครงการปรับ พ้ืนฐานด้ าน
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ในช่วงต้นหรือระหว่างภาคเรียน
ให้กับนักศึกษา 

  ควบคุม  

-แนะน าแหล่งทุนการศึกษา, แหล่ง
การท างานนอกเวลาเรียน ตลอดจน
กิจกรรมในคณะที่สามารถจัดหา
รายได้เสริมได ้

  ควบคุม  
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ล าดับ ความเสี่ยง  
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี  
 
 

(2) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 (5) 

หมายเหตุ  
 
 

(6) 
2. ด้านงบประมาณ 
2.1 งบประมาณส าหรับการจัดสรรสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 
-วางแผนการใช้งบประมาณทุกด้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ควบคุม  

  -มีการดูแลครุภัณฑ์ตามวิธีการที่
ถูกต้อง 
-วางแผนการของบประมาณการ
ซ่อมแซมหรือขอจัดสรรครุภัณฑ์
ใหม่เพ่ือทดแทน 
-ใช้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในการใช้ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือต่างๆ 
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ล าดับ 

ความเสี่ยง  
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร)  

 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี  
 
 

(2) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว  

 
(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 (5) 

หมายเหตุ  
 
 

(6) 
3. งานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 - อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยไม่

ครบทุกคนในแต่ละปีการศึกษา 
กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องในศาสตร์ของตนเอง 

  ควบคุม  

 อาจารย์มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปริมาณน้อย 

กระตุ้นให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

  ควบคุม  

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  หมายถึง ไม่มี 

             ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  หมายถึง ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  
(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่  
 
 
 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง  

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการควบคุม

ความเสี่ยง)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

(7) 
1. ด้านการเรียนการสอน 
1.1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
ของหลักสูตร 

-อาจารย์ในหลักสูตรควร
ร่วมกันประชาสัมพันธ์และ
หาแนวทางร่วมกันในการ
เพ่ิมจ านวนนักศึกษา 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้ 

ควบคุม จ านวนนักศึกษาแรก
เข้ า ไม่ เป็น ไปตาม
แผนการรับนักศึกษา
ของหลักสูตร 

-หลั กสู ตรร่ วมกัน
วางแผนวิธีการและ
เนื้อหาในการจัดท า
สื่อที่น าไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ให้น่าสนใจ 
-วางแผนหมุนเวียน
อาจารย์ ผู้ ออกไป
ประชาสัมพันธ์ ให้
ทั่วถึงและสามารถ
ไปได้บอ่ยครั้ง 
 
 
 

อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่  
 
 
 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง  

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการควบคุม

ความเสี่ยง)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

(7) 
     -ให้นักศึกษาปัจจุบัน

เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์ 
-สร้างเครือข่ายกับ
โรงเรียน 

 

1.2 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ลดลง 
มี ก า ร อ อ ก ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น
เนื่องจากผลการเรียนและขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

-จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน
ด้ านวิ ทย าศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษในช่วงต้น
หรือระหว่ างภาคเรี ยน
ให้กับนักศึกษา 
-แนะน าแหล่ง
ทุนการศึกษา, การท างาน
นอกเวลาเรียน หรือ
กิจกรรมที่มรีายได้เสริมได้ 
 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม นักศึกษามีผลการ
เรียนไม่ดีหรือมีการ
ตก (F) ในบางราย 
วิชาส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาในชั้นปีที่
สูงขึ้น 

-วางแผนการติดตาม
ก า ร เ รี ย น ข อ ง
นักศึกษาระหว่ าง
ภาคเรียน  และจัด
โคงการติวก่อนสอบ 
-ก าชับให้อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
อาจารย์ที่ 
ปรึกษา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่  
 
 
 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง  

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการควบคุม

ความเสี่ยง)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

(7) 
2. ด้านงบประมาณ 
งบประมาณส าหรับการจัดสรร
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ว า ง แ ผ น ก า ร ใ ช้ ง บ 
ประมาณทุกด้านให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
-มีการดูแลครุภัณฑ์ตาม
วิธีการที่ถูกต้อง 
- ว า ง แ ผ น ก า ร ข อ ง บ 
ประมาณการซ่อมแซม
หรือขอจัดสรรครุภัณฑ์
ใหม่เพ่ือทดแทน 
-ใช้เครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยใน
การใช้ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ต่างๆ และพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม มี เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
ครุภัณฑ์บางรายการ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ซ่อมแซม 

-หลักสูตรวางแผน
การ ใช้ท รั พยากร
ต่างๆ ของหลักสูตร
ร่ ว ม กั น ข อ ง ทั้ ง
ป ทุ ม ธ า นี แ ล ะ
ส ร ะ แ ก้ ว  ห รื อ
ระหว่างแขนงวิชา
และภายในคณะ 
-ใช้เครือข่ายภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่  
 
 
 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง  

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการควบคุม

ความเสี่ยง)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

(7) 
     -ใช้ พันธกิจ อ่ืนๆ ที่

ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ม า
สนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
เพ่ือลดงบประมาณ 

 

3.งานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัยไม่ครบทุกคนในแต่ละปี
การศึกษา 

กระตุ้นให้อาจารย์ขอทุน
วิ จั ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น
ศาสตร์ของตนเอง 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 

ควบคุม ในแต่ละปีการศึกษา
มีงานวิจัยเผยแพร่ไม่
ครบทุกคน 

หลักสูตรกระตุ้นให้
อาจารย์ท างานวิจัย
ร่วมกัน  

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่  
 
 
 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง  

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง  

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง)  

 
 

(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการควบคุม

ความเสี่ยง)  
 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

(7) 
-อาจารย์มีการขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ปริมาณน้อย 

กระตุ้ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ข อ
ต า แ หน่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เพ่ิมข้ึน 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อาจารย์บางคนที่
เ ข้ า เ กณฑ์ ไม่ ขอต
แหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรกระตุ้นให้
อาจารย์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
                  ผู้รายงาน  อ.ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี 

                                                                                                                                               ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                                                                                                                                         วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.......... 
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