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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

      ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืนเพียงสาขาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  เปิดสอนภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2564 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม  
   ครั้งที ่7/2563  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
    ในการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) และเป็นผู้เริ่มธุรกิจ
ใหม่ ๆ ด้านการเกษตร เป็นต้น 
 
9.  ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/
สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายเกียรติศักดิ ์
รัตนดลิก ณ ภเูก็ต 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 
(โทควบเอก) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ)่ 

2557 
 
 

2545 

2 นางสาวทัศนี ศรีมาชัย 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

วท.บ. 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 
(โทควบเอก) 
ประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
 
 

2542 
3 นางสาวเกศินี บุญช่วย 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์ วท.ด. 

 
 
 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การตลาด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
สถาบันพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2559 
 
 
 

2548 
 

2543 
  



4 
 

มคอ.2 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณ 
วุฒิ 

วิชาเอก/
สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 นายศักดิ์ชาย คงนคร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการ
ทรัพยากรดิน
เกษตรศาสตร ์
(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2545 
 

2539 

5 นางสาวเสาวนติย์ ชอบบุญ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต ้

2541 
2536 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   เนื่องจากสหประชาชาติได้ประกาศการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs) 17 มีเป้าหมายเพื่อเป็นการก ากับดูแลการพัฒนาของโลกในระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573)  
และในรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2573 ด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มีประเดน็ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ประเด็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และยึดหลักการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล ้า เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนโยบายประเทศไทย 4.0 
หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงภาคเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนซ่ึงเป็นทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  หรือเกษตรกร 4.0  
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   โมเดลเศรษฐกิจใหม่คือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy- 
Circular Economy- Green Economy : BCG Model) ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาที ่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการลดความเหลื่อมล ้า  
โดยน าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อ
รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
   การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของคนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้พบว่า
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดเมือง ปิดเศรษฐกิจ และปิดสถาบันการศึกษาท าให้สามารถหยุด
การแพร่ระบาดของโรคได้ โดยหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้พบว่าการศึกษาควรมีการเรียนการ
สอนข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) และความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงการศึกษาที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะแบบแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะทาง    แต่ในปัจจุบันนี้มีความต้องการทักษะที่ครบรอบ
ด้านเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแต่ละสาขาวิชาควรจะมีความเชื่อมโยงมากขึ้น เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลควรท างาน
แบบมองให้รอบด้าน ไม่ควรประมวลผลโดยใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียว แต่ควรมีความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ด้วย เพื่อให้มีการประมวลผลข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง 
แต่ละคนควรมีทักษะรอบด้าน เช่น หากมีอาชีพค้าขาย ต้องมีความเข้าใจตลาดของโซ่อุปทานในธุรกิจนั้น ๆ  
และต้องรู้ที่มาของสินค้าเพื่อลดความเสี่ยง หรือหากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า ควรมีรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือ
การท าบัญชี หรือหากมีอาชีพท าขนม ก็ต้องรู้ที่มาของวัตถุดิบ ดังนั้นการท างานตามทักษะเฉพาะทางจะลด
ความส าคัญลง นอกจากนี้การรู้รอบด้านจะท าให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ดังนั้นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ต้องปรับตัว โดยเริ่มใช้วิธีคิดข้ามศาสตร์เข้ามาปรับกับงานวิจัย และรู้ วิธีการจัดการสอนให้
นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ได้  
   ด้วยประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของคนทั้งประเทศและของโลก 
แต่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคการผลิต 
ไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ไม่มีช่องทางการตลาด ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้โดยตรงจนถึงมือ
ผู้บริโภค เพื่อให้สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี  ดังนั้นการพัฒนา
หลักส ูตรให ้สอดคล้องจึงม ีความจ าเป ็นอย่างย ิ ่งในการปร ับหลักคิดของคนให้ถ ูกต ้องและปรับ
กระบวนการพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based 
Ecosystem) สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ส่วนใหญ่แรงงานภาคเกษตรเป็นผู้สูงวัยและมีภาระหนี้สิน มีการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ไม่ใช้
เทคโนโลยี คนรุ่นใหม่ที่มีพ่อแม่อยู่ในภาคเกษตรไม่สนใจในอาชีพเกษตรเนื่องจากเป็นอาชีพที่เหนื่อยต้องใช้
ความอดทนสูงและผลตอบแทนไม่คุ ้มค่า จึงเกิดทัศคติเชิงลบต่ออาชีพเกษตรกรรม  อีกทั ้งปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสังคมโลกมีปริมาณลดลงถึงขั้นวิกฤติ ก่อให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง 
ท  าให ้ต ้องใช ้พล ังงานอย่างประหยัดและค ุ ้มค ่า และตระหนักถ ึงความส าค ัญของการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในกระบวนการผลิตทางการเกษตรจึงต้องให้ความส าคัญกับ
การเกษตรแบบ Zero-Waste ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและกระแสคนรักสุขภาพ ที่เน้น
บริโภคอาหารปลอดภัยและอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ส่งผลโดยตรงต่ออาชีพเกษตรกรรมที่เน้นผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  อีกทั้งกระแสสังคมและการพัฒนาชนบทที่เน้นให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มและมี  
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกเข้ากับองค์ความรู้ที่ได้
จากการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและลดความขัดแย้งในสังคม 
   ตามที ่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ไดจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thailand Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 
การก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชานั้น ผลการเรียนรู ของหลักสูตรจะต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู 3) ด้านทักษะเชิงปญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับสาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน ในชวง
หลายปที่ผานมาทิศทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอยาง โดยเฉพาะ
การก าหนดเกณฑมาตรฐานการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ในขณะนี้ทาง สกอ. ไดน าแนวคิด
การจัดการศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcome Based Education: OBE) เป็นการศึกษาทีเ่น้นความเชื่อมโยงกล
ยุทธ์การสอน การวัด และประเมินผลเป็นกลไกส าคัญที่ผลักดันให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes: ELO) ที่เห็นได้ชัดในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ผู้เรียน และสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถใน
การสื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ ปัญหาแรงงานในภาคการเกษตร 
รายได้จากผลผลิตการเกษตรตกต ่า ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่มีการจัดการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม กระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้น
ให้บัณฑิตมีทักษะปฏิบัติ มีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานในภาคการเกษตรของประเทศ หลักสูตรนี้จึงออกแบบการ
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เรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ และความรู้ทางทฤษฎีที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  
รวมถึงสามารถเป็นนักถ่ายทอดความรู้ (นวัตกร) ด้านการเกษตรในชุมชนได้ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน ได้ใช้ข้อมูล
จากการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรซึ ่งได้จากกลุ ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู ้ประกอบการ 
เครือข่ายผู้ประกอบการ และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปว่า กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการภาค
การเกษตร จ านวน 121 คน พบว่ามีความต้องการ คุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่าเท่ากับ 4.63±0.50 (มากท่ีสุด) รองลงมา คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีค่าเท่ากับ 4.54±0.46 (มากท่ีสุด) ความต้องการด้านทักษะหรือสมรรถนะ อันดับแรก ได้แก่ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการ จัดการระบบเกษตรตั้งแต่การผลิต จนถึงการจ าหน่าย และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 4.55±0.55 (มากที่สุด) รองลงมา คือ ทักษะการจัดการเกษตร
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 4.51±0.55 (มากท่ีสุด) 

   จากกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ จ านวน 29 คน พบว่า เห็นว่าเหมาะสมร้อยละ 100 ในการเปิด
หลักสูตรใหม่ และต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม มีค่าเท่ากับ 4.59±0.46 (มากที่สุด) 
รองลงมา คือ ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเท่ากัน คือ 4.43±0.51 (มาก) ความต้องการด้าน
ทักษะหรือสมรรถนะ อันดับแรก คือ มีทักษะด้านการจัดการ มีค่าเท่ากับ 4.45±0.63 (มาก) รองลงมามี  
2 ทักษะ คือ ทักษะการจัดการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และทักษะการวิเคราะห์ความ
ล้มเหลว และสาเหตุต้นตอของปัญหา มีค่าเท่ากับ 4.41±0.57 (มาก) 

   จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน พบว่า เห็นว่าเหมาะสมร้อยละ 100 ในการเปิดหลักสูตร
ใหม่ และต้องการคุณลักษณะอันดับแรก คือ ด้านคุณธรรม มีค่าเท่ากับ 4.79±0.42 (มากที่สุด) รองลงมา 
คือ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 4.57±0.55 (มากที่สุด) ส่วนความต้องการด้านทักษะหรือ
สมรรถนะ อันดับแรก คือ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการ จัดการระบบเกษตรตั้งแต่
การผลิต จนถึงการจ าหน่าย และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 4.86±0.35 (มากที่สุด) 
รองลงมามี 2 ทักษะ ที่มีค่าเท่ากัน คือ ทักษะการวิเคราะห์ต้นทุน และทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาในการท างาน มีค่าเท่ากับ 4.67±0.48 และ 4.67±0.72 ตามล าดับ (มากท่ีสุด) 

   จากสถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที ่กล่าวมาข้างต้น คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้พัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มีลักษณะแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  ได้รวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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และวิทยาการจัดการหลายสาขาไว้ด้วยกัน ได้แก่ ความรู้ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดการ และ
การตลาด เป็นต้น หลักสูตรนี้มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นฝึกทักษะปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นทั้งเกษตรกรอัจฉริยะและผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
ตั้งแต่ต้นน ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมการ  
แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  และนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล  บัณฑิตสามารถวางแผน ออกแบบระบบ
แปลงเกษตร การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาและจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเองได้ สามารถสร้าง
เครือข่ายในการท างานได้  และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน  บัณฑิตมี
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ มี
คุณธรรมจริยธรรมในสาขาอาชีพ ความสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่ อตนเอง ท้องถิ่น
และสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและ
ประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ
และยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์ของไทยท้องถิ่นภาคใต้ การวิจั ยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและ 
สร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่น หลักสูตรนี้
จึงก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสาน
และประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถในการวิจั ยและใช้
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
  



9 

 

  

9 

มคอ.2 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
   โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
   13.1.1 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่ วไป ได้แก่ กลุ ่มว ิชาภาษาและการสื ่อสาร กลุ ่มว ิชา
มนุษยศาสตร ์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
      13.1.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
       (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
       (2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
      13.1.2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
      13.1.2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของ
หลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ งในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการ
ประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการ
จัดการรายวิชาและจัดแผนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชา เพื่อก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการ
วัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และไม่ต ่ากว่า
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืนที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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มคอ.2 

หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564) มุ่งเน้นผลิตเกษตรกรอัจฉริยะและผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านการเกษตรได้ โดยสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things: IoTs) และถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปยังคน ชุมชน และผู้สนใจ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการท างานในภาคการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้  
มีการจัดการด้านการเกษตรตั้งแต่ ต้นน ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า ภายใต้แนวคิด BCG Model หรือการพัฒนา 3 
เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(Area Based) มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้ 
   1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ชุมชน และฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การจัดการและ
การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน 
   1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การบริหารจัดการ การตลาด และธุรกิจเกษตรอย่างเพียงพอและมีดุลยภาพพร้อมที่น า มา
ประยุกตใ์ช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
   1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีและทัศนคติเชิงบวก มีความภาคภูมิใจต่ออาชีพเกษตรกรรม 
และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
   1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ดีมีคุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ 
   1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นผู้น า สามารถพ่ึงตนเองและเป็นที่พ่ึงของผู้อื่น สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองต่อสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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   1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การด ารงชีวิตและประกอบสัมมาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน
ให้ม ีมาตรฐานไม่ต  ่ากว ่า
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิ ระด ับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
พ . ศ .  2 5 6 0 ภ า ย ใ น ปี
การศึกษา 2566 

1. เชิญผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมการจัดท าหลักสูตร
นวัตกรรมการเกษตรเพื ่อความ
ยั่งยืน 

2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือ
หน ่ ว ย ง านท ี ่ ใ ช ้ บ ัณฑ ิ ต จ ั ด
กิจกรรมทางวิชาการหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ 

1. รายงานผลการพัฒนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและเอกสารใน
การจัดท าหลักสูตรนวัตกรรม
การเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 

2. เอกสารรายงานผลความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการ
และจ านวนโครงการในการจัด
กิจกรรม 

3. รายงานผลการประ เม ิ น
หลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การ เปล ี ่ ยนแปลงด ้ าน
ว ิชาการในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

1. ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรตามตัวบ่งชี ้ที ่ก าหนด
อย่างสม ่าเสมอ 

2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการเปล ี ่ ยนแปลงความ
ต้องการของสังคมและเทคโนโลยี 
การเร ียนการสอนในว ิชาช ีพท ี่
เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตในสถานประกอบการ 

2. รายงานผลความพึงพอใจใน
ความรู้และความสามารถใน
การท างานของบัณฑิตโดย
เฉลี่ยในระดับดี 

3. ปรับปร ุงหล ักส ูตรเพื ่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เศรษฐกิจ สังคม ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรม  

1. ด าเน ินการว ิจ ัยเพื ่อสอบถาม
ความต้องการก าลังคนในภาค
ธุรกิจเกษตรและผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ร่วมถึงการเข้า
ศ ึกษาต ่อของกล ุ ่มเป ้าหมาย 
ช ุมชน เพื ่อเป ็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ร าย ง านผลกา รด  า เ น ิ น
งานว ิ จ ั ย  ความต ้องการ
ก าล ังคนของธ ุรก ิจเกษตร 
และการเข ้าศ ึกษาต่อของ
นักเรียน 

2. ผลการประชุมระดมสมอง
ของผู้เชี่ยวชาญ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

3. ประสานสร้างเครือข ่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดกิจกรรมการเร ียนการ
สอน การฝึกสหกิจศึกษา 

4. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม ่าเสมอ 

3. เอกสารผลการปร ั บปร ุ ง
หลักสูตร 

4. รายงานผลการประ เม ิ น
หลักสูตร 

5. รายงานผลการฝ ึกงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา 

6. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาก
สถานประกอบการ 

4. พัฒนาบ ุคลากรด ้านการ
เรียนการสอนและ บริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จ า กกา รน  า ค ว าม ร ู ้ ไ ป 
ปฏิบัติงานจริง 

1. ให้อาจารย์ ท าวิจัยในพื้นที่ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ผ ่านการ
บริการวิชาการ 

2. ให้อาจารย์ อบรมเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเร ียนการสอนเพื ่อน  า
ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่มา
ถ่ายทอดให้นักศึกษาทราบ 

3. ก าหนดให้บุคลากรศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

4. จัดหาครุภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์และ
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่
เก ี ่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

1. รายงานสร ุปแผนพ ัฒนา
บุคลากรของหลักสูตร 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

4. รายงานสรุปรายการครุภัณฑ์ 
5. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
6. ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ล ก า ร

ด าเนินงานของหลักสูตร 

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาให ้ม ุ ่ง
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
ของนักศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียม
ความพร้อมด้านการปรับตัวและ
เทคนิคการเรียนรู้ 

2. มอบหมายอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา
ต ิ ดตามผลการ เ ร ี ยนร ู ้ ข อ ง
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีที่ 2 
ไม่น้อยกว่า 80 % 

2. จ  านวนน ักศ ึกษาสอบผ ่าน
(ระดับคะแนนสะสมไม่ต ่ากว่า 
2.00) ในแต่ชั ้นปีไม่น้อยกว่า 
80 % 
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หมวดที ่  3   ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
   ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก.) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก.) 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   2.2.1 เป ็นผ ู ้ส  าเร ็จการศ ึกษาระด ับม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  6 หร ือเท ียบเท ่าจากสถานศึกษา 
ทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรองในทุกสาขา 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
   2.2.3 มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า / 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา 1.  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายใน
การประกอบอาชีพ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การจัดสรร
แบ่งเวลาในการท ากิจกรรมและการเรียน 

2.  จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา ชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน กิจกรรมและการด าเนินชีวิตในการระดับมหาวิทยาลัย 
และเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็น 

3.  มีการจัดอาจารย์ที ่ปรึกษา คอยดูแลเอาใจใส่ ตักเตือน ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

4.  จัดกิจกรรม/โครงการของหลักสูตรวิชา หรือชมรม เพื ่อให้
นักศึกษาเข้าถึงและเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น 
กิจกรรมบายศรีส ู ่ขวัญ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ หรือให้
ค าปรึกษาปัญหาการเรียนและปัญหาส่วนตัวให้กับนักศึกษา  

5.  จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดยรุ่นพี่คอยให้ความช่วยเหลือและคอย
ให้ค าแนะน าแก่รุ่นน้องในเรื่องการเรียนและกิจกรรม ตลอดจน
การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2.3.2 ปัญหาและข้อจ ากัดในการเรียน 
การแก้ปัญหาของนักศึกษามีพื้น
ฐานความร ู ้ ไม ่ เพ ียงพอ และ/
หร ือไม ่ เท ่าก ัน ได ้แก ่  ความร ู้
พื ้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะช่างพ้ืนฐาน 

1.  จัดให้มีการเรียนเสริมโดยอาจารย์ และ/หรือให้นักศึกษารุ่นพี่
คอยแนะน าและสอนเสริมในภาคการศึกษาแรก 

2.  จัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3. ก าหนดให้มีรายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตรเพื่อ
เพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและงานช่างพ้ืนฐาน 

4. จัดกิจกรรมพบผู ้ประกอบการ หรือตัวแทนชุมชน ตลอดจน
การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเกษตร เพ่ือให้เกิดมุมมองทางธุรกิจ 

2.3.3 ปัญหาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ไม่เพียงพอ 

1.  จัดให้มีโครงการอบรมเพื ่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์หรือวิทยากรชาวต่างชาติ 
ของคณะหรือหลักสูตร 

2.  มีกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่คอยแนะน าและสอนเสริม  
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

3.  จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ฝ ึกฝน
ภาษาอังกฤษในวิชาเรียน เช่น การค้นคว้า รายงาน และน าเสนอ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ วารสาร/หนังสือ/ต าราภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

    โดยก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษจากคะแนนทุกเทอม 

2.3.4 ป ัญหาของผ ู ้ท ี ่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

1. ทุน กยศ.  
2. โควต้า 
3. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก 
4. ทุนท างานแลกเปลี่ยน 
5. ทุนอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่  2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่  3   40 40 40 

ชั้นปีที่  4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
   2.6.1 ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อปี 22.50 66.67 110.00 145.83 160.00 

 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 1,672.22 1,670.83 1,675.93 1,627.08 1,627.08 
 - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 66,888.8 133,777.6 200,666.4 267,555.2 267,555.2 

2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อปี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

 - จ านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 186,888.8 373,777.6 560,666.4 747,555.2 747,555.2 
 

   2.6.2 ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ ่น  3,600,000 บาท  
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี  22,500 บาท  
 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 
   
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล
การเรียน  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 

   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน         9 หน่วยกิต 
       เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน         3 หน่วยกิต 
       เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน         3 หน่วยกิต 
       เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน         3 หน่วยกิต 
       เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต 
      2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน        33 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    15 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี      18 หน่วยกิต 
      2.2 วิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   52 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต 
         บังคับเรียน         39 หน่วยกิต 
         เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
       กลุ่มวิชาโครงงาน         4 หน่วยกิต 
      2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       8 หน่วยกิต 
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

       บังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
       GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) 
          English Adventures 
       GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  3(3-0-6) 
          English for Dream Achievement 
       GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
          Arts of using Thai language 

       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
       GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) 
          Malay Language Fun 
       GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 
          Hello Indonesia Language 
       GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    3(3-0-6) 
          Fun with Japanese 
       GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 
          Entertain with Korean 
       GESL108 เพลิดเพลินกบัภาษาจีน  3(3-0-6) 
          Happy Chinese  

      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
       GESH201 ทักษะชีวิต   3(2-2-5) 
          Life Skills 

       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
       GESH202 ปรัชญาและศาสนา   3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
       GESH203 มนุษย์กับความงาม   3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
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       GESH204  วัยใส ใจสะอาด     3(3-0-6) 
          Youngster with Good Heart 
       GESH205  นักสืบชุมชน     3(2-2-5) 
          Community Detective 
       GESH206  มนุษยชาติ     3(3-0-6) 
          Humankind 
       GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์     3(2-2-5) 
          Cyber Security and Confidentiality  
       GESH208  นวัตกรรมท าเองได้     3(2-2-5) 
          Do it Yourself Innovations  
       GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่   3(3-0-6) 
          Local Culture and Modern Identity 

      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

       บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
       GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่   3(3-0-6) 
          Living in Modern Society 

       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
       GESS302  ท้องถิ่นของเรา   3(3-0-6) 
          Our Local 
       GESS303 อาเซียนร่วมใจ   3(3-0-6) 
          ASEAN Together 
       GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(2-2-5) 
          The King’s Philosophy for Sustainable 
          Development 
       GESS305 เจ้าสัวน้อย   3(3-0-6) 
          Young Entrepreneurship 
       GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี     3(3-0-6) 
          Laws and Creating Good Citizenship 
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      1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

       บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
       GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 
          Thinking in The Digital Age 

       เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
       GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) 
          Office Automations 
       GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
          Modern Lifestyle and Environment  
       GESC404 สุขภาพทันยุค   3(2-2-5) 
          Modern Health 
       GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล    3(2-2-5) 
          Information Explorers 
       GESC406 รู้ทันโลก      3(2-2-5) 
          World Knowledge 
       GESC407 นวัตกรรมการเกษตร   3(2-2-5) 
          Agriculture Innovation 
       GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์    3(2-2-5) 
          Online Business Management 
    2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต 
      2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน     33 หน่วยกิต 
       2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   15 หน่วยกิต 
       4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร   2(2-0-4) 
          Biology in Agriculture 
       4381102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร  1(0-3-2) 
          Biology Laboratory in Agriculture 
       4381103 เคมีทางด้านการเกษตร    2(2-0-4) 
          Chemistry in Agriculture 
       4381104 ปฏิบัติการเคมีทางด้านการเกษตร   1(0-3-2) 
          Chemistry Laboratory in Agriculture 
       4381105 ฟิสิกส์ทางด้านการเกษตร    2(1-2-3) 
          Physics in Agriculture 
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       4381106 คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร    2(2-0-4) 
          Mathematics in Agriculture 
       4382101  จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร   2(2-0-4) 
           Microbiology in Agriculture 
       4382102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร  1(0-3-2) 
           Microbiology Laboratory in Agriculture 
       4382103 นิเวศวิทยาทางด้านการเกษตร   2(1-2-3) 
           Agricultural Ecology 

       2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    18 หน่วยกิต 
       4381201 หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  2(2-0-4) 
          Principles of Agriculture for Smart Farmer 
       4381202 ฝึกปฏิบัติหลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ 1(0-3-2) 
          Principles of Agriculture for Smart Farmer 
          Practice 
       4381203 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพ่ืองานด้านเกษตร  2(1-2-3) 
          Internet of Things for Agriculture 
       4381204 เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตร  1(1-0-2) 
          Basic Technology in Agriculture 
       4381205 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตร  2(0-4-2)
          Basic Technology in Agriculture Practice  
       4381206 หลักวัสดุทางการเกษตร   1(1-0-2) 
          Principle of Agricultural Materials 
       4381207 ฝึกปฏิบัติหลักวัสดุทางการเกษตร   1(0-3-2) 
          Principle of Agricultural Materials Practice 
       4382201 การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร   1(1-0-2) 
          Agricultural Personnel Development 
       4382202 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร  1(0-3-2) 
          Agricultural Personnel Development Practice 
       4383201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร  2(2-0-4) 
          Occupational Health and  Safety in Agriculture 
       4383202 สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน     1(0-3-2) 
          Seminar in Agricultural Innovation for Sustainability 
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       4383203 การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์  2(2-0-4) 
          Agricultural System Management and Logistics 
       4383204 ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์  1(0-3-2) 
          Agricultural System Management and Logistics 
          Practice 

      2.2 วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า    52 หน่วยกิต 

       2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 

         บังคับเรียน      39 หน่วยกิต 

         จากกลุ่มต่อไปนี้ 

1) กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร        22 หน่วยกิต 
       4382307 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร  1(1-0-2) 
          Microbial Technology for Agricultural Innovation 
       4382308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 2(0-4-2) 
          Microbial Technology Laboratory for  
          Agricultural Innovation  
       4382309 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ    2(1-2-3) 
          Design Thinking 
       4382310 การตลาดดิจิทัล    2(1-2-3) 
          Digital Marketing 
       4383301 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  3(2-2-5) 
          Internet of Things Programming 
       4383304 การจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ 2(2-0-4) 
          Sustainable Farm Business Management  
          for Smart Farmer 
       4383305 ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับ  1(0-3-2) 
          เกษตรกรอัจฉริยะ 
          Sustainable Farm Business Management 
          for Smart Farmer Practice 
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       4383308 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร   1(1-0-2) 
          Processing and Agricultural Product Development 
       4383309 ปฏิบัติการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  2(0-4-2) 
          Processing and Agricultural Product Development 
          Laboratory 
       4384301 ฟาร์มอัจฉริยะ   1(1-0-2) 
          Smart Farm 
       4384302 ฝึกปฏิบัติฟาร์มอัจฉริยะ   2(0-4-2) 
          Smart Farm Practice 
       4384303 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร   1(1-0-2) 
          Value Added of Agricultural Wastes   
       4384304 ฝึกปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 2(0-4-2) 
          Value Added of Agricultural Wastes Practice 

2) กลุ่มเกษตรยั่งยืน        17 หน่วยกิต 
       4381301 การผลิตพืชอย่างยั่งยืน     1(1-0-2) 
          Sustainable Plant Production 
       4381302 ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชอย่างยั่งยืน     2(0-4-2) 
          Sustainable Plant Production Practice 
       4382301 หมอดิน    1(1-0-2) 
          Soil Doctor 
       4382302 ฝึกปฏิบัติหมอดิน    1(0-3-2) 
          Soil Doctor Practice 
       4382303 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   1(1-0-2) 
          Sustainable Animal Husbandry 
       4382304 ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  2(0-4-2) 
          Sustainable Animal Husbandry Practice 
       4382305 เทคโนโลยีการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร   2(2-0-4) 
          Water Management Technology for Agriculture  
       4382306 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร  1(0-3-2) 
          Water Management Technology Practice  
          for Agriculture 
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       4383302 ระบบเกษตรผสมผสาน   1(1-0-2) 
           Integrated Farming System  
       4383303 ฝึกปฏิบัติระบบเกษตรผสมผสาน   2(0-4-2) 
           Integrated Farming System Practice 
       4383306 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และกฎหมาย 2(2-0-4) 
          Standards of Agricultural Products  
          and Regulations 
       4383307 ฝึกปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  1(0-3-2) 
          และกฎหมาย 
          Standards of Agricultural Products  
          and Regulations Practice 
       เลือกเรียน     ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 

       จากวิชาต่อไปนี้ 
       4383309 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   3(1-4-4) 
          Plant Tissue Culture 
       4383310 การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและการจัดการ   3(2-2-5) 
          Aquaculture and Management 
       4383311 พลังงานทดแทนในระบบเกษตร   3(2-2-5) 
          Renewable Energy in Agricultural Systems 
       4383312 เครือข่ายและการจัดการชุมชน   3(2-2-5) 
          Network and Community Organizing Jobs 
       4383313 การจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรยั่งยืน   3(2-2-5) 
          Sustainable Agriculture Tourism Management  
       4383314 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
          Geographic Information System in Agriculture  
       4383315 การส ารวจระยะไกลส าหรับการเกษตร   3(2-2-5) 
          Remote Sensing for Agriculture  
       4384306 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 3(2-2-5) 
          Agricultural Climatology and Meteorology  
          Technology 
       4384307 เครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือเกษตรกรรมแม่นย าสูง  3(2-2-5) 
           Farm Machinery for Precision Agriculture 
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       4384308 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร  3(2-2-5) 
          Applying of Artificial Intelligence in Agriculture 
       4384309 แอปพลิเคชันบริหารจัดการธุรกิจ      3(2-2-5) 
          Business Management Applications 
       4384310 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 3(2-2-5) 
          Special Topics in Agricultural Innovation for  
          Sustainability 

       2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน     4 หน่วยกิต 
       4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  1(0-3-2) 
          Research in Agricultural Innovation  
          for Sustainability 
       4383402 โครงงานนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  3(0-6-3) 
          Project of Agricultural Innovation for Sustainability  

      2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     8 หน่วยกิต 
       เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ 
       แบบท่ี 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       4384501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็น  2(1-2-3) 
          ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
          Preparation for Field Experience of Entrepreneurs 
          in Agricultural  Innovation for Sustainability 
       4384502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้าน   6(540) 
          นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  
          Field Experience of Entrepreneurs in 
          Agricultural Innovation for Sustainability 
       แบบท่ี 2 สหกิจศึกษา 
       4384503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรม 2(1-2-3) 
          การเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
           Co-operative Education Preparation for  
          Agricultural Innovation for Sustainability 
       4384504 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน   6(640) 
          Co-operative Education in Agricultural  
          Innovation for Sustainability  
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    3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตร 
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  ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
   เลขรหัสประจ ารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
    เลขรหัส  3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา  
    เลขรหัส  ตัวที่ 4   หมายถึง ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
    เลขรหัส  ตัวที่ 5   หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
    เลขรหัส  ตัวที่ 6, 7   หมายถึง ล าดับก่อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขรหัสตัวที่ 5  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 
      1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  438-1-- 
      2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  438-2-- 
      3  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   438-3-- 
      4  กลุ่มวิชาโครงงาน        438-4-- 
      5  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   438-5-- 
 
     ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
      ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
      เลขตัวที่  1  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
      เลขตัวที่  2  หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่  3  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่  4  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
  

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ช้ันปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4381101 
4381102 
4381103 
4381104 

ชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
เคมีทางด้านการเกษตร 
ปฏิบัติการเคมีทางด้านการเกษตร 

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

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี 

4381201 
4381202 

หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  
ฝึกปฏิบัติหลักการเกษตรส าหรับเกษตรกร
อัจฉริยะ 

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

รวมหน่วยกิต 18 

 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4381105 
4381106 

ฟิสิกส์ทางด้านการเกษตร  
คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร 

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

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี 

4381203 
4381204 
4381205 
4381206 
4381207 

อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพ่ืองานด้านเกษตร 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตร 
ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 
หลักวัสดุทางการเกษตร 
ฝึกปฏิบัติหลักวัสดุทางการเกษตร 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4381301 
4381302 

การผลิตพืชอย่างยั่งยืน 
ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4382101 
4382102 
4382103 

จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
นิเวศวิทยาทางด้านการเกษตร 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4382301 
4382302 
4382303 
4382304 

หมอดิน  
ฝึกปฏิบัติหมอดิน 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

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

รวมหน่วยกิต 19 

 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 

4382201 
4382202 

การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 

1(1-0-2) 
1(0-3-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4382305 
4382306 

 
4382307 
4382308 

 
4382309 
4382310 

เทคโนโลยีการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร 
ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการน ้าเพื่อ
การเกษตร 
เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรม
การเกษตร 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
การตลาดดิจิทัล 

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

 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 

4383201 
4383202 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 
สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4383301 
4383302 
4383303 
4383304 

 
4383305 

 
4383306 
4383307 

การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 
ระบบเกษตรผสมผสาน 
ฝึกปฏิบัติระบบเกษตรผสมผสาน 
การจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับเกษตรกร
อัจฉริยะ 
ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับ
เกษตรกรอัจฉริยะ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และกฎหมาย 
ฝึกปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และ
กฎหมาย 

3(2-2-5) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
2(2-0-4) 

 
1(0-3-2) 

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

กลุ่มวิชาโครงงาน 4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 1(0-3-2) 
รวมหน่วยกิต 16 

 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี 

4383203 
4383204 

การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์ 
ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4383308 
4383309 

การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 
ปฏิบัติการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

กลุ่มวิชาโครงงาน 4383402 โครงงานนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 3(0-6-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 15 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (บังคับ) 

4384301 
4384302 
4384303 
4384304 

ฟาร์มอัจฉริยะ 
ฝึกปฏิบัติฟาร์มอัจฉริยะ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 
ฝึกปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

1(1-0-2)  
2(0-4-2) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4384501 
 
 
 

4384503 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน 
หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 

2(1-2-3) 
 
 
 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 14 

 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4384502 
 
 
 

4384504 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือ
ความยั่งยืน 
หรือ 
สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความ
ยั่งยืน 

6(540) 
 
 
 

6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

    3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

       3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  
English Adventures      
 ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผ่าน
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก าหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 English vocabulary, expressions, structures and non-
verbal language through various types of media such as movies, 
songs, online communications and printed matters. Practice 
English in designed language situations not only inside but also 
outside classrooms in order to apply the language use to daily 
life. 
 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  
English for Dream Achievement  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝันฝึกการ
สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท างาน และบริบทอ่ืน ๆ 
ของการท างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื ่อการ
น าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   
 English skills for dream job applications, job interviews, 
English conversations in workplace and in various work-related 
contexts. Make use of English and technology for a variety of 
work presentations. 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ 
การพูดน าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative skills, 
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 
 

3(3-0-6) 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ 
Malay Language Fun 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 

 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น  
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures by using various integrated skill 
activities. 
 

3(3-0-6) 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี      
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค าศัพท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน 
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts. Practice the language skills: 
listening, speaking, reading and writing and recognize the 
intercultural awareness between Thai and Chinese. 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

       3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

 ความหมาย ความส าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าว
ข้ามขีดจ ากัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตส านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การด าเนินชีวิตที่ดีและมี
ความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-
development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; dialogue; non-violent 
communication; transformative Learning; self-awareness 
and personal development; conflict resolution; holistic; 
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life 
skills in the 21st century; study-life balance, good life and 
happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

    Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. 
Apply the knowledge of aesthetics in to daily life and 
realize the values of aesthetics. 
 

3(3-0-6) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด      
Youngster with Good Heart 
 การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตส านึกสาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วน
ร่วมของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 Corruption, corruption prevention, public 
awareness, distinction of self-interest and common 
interest, community participation, critical thinking skills, 
social morality, sufficiency economy philosophy for 
preventing corruption. 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH205 นักสืบชุมชน   
Community Detective 
 ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศ
ท้องถิ่น การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  
 Definition and Importance of local Information, 
local wisdom, local sources information, searching for local 
information,  local information management  process, local 
Information services and dissemination. 
 

3(2-2-5) 

GESH206 
 

มนุษยชาติ   
Humankind 
 เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื ่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ช ีว ิตแบบไม่
ตระหนก ทักษะการด ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการ
ควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการ
ปรับตัวเองเพ่ือความอยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
 Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 
relations and communication between humanity; Living on 
the basis of ethnic differences, culture and religion; 
Keeping up with the situation; Awareness; Living skills in 
normal and critical conditions; Controlling human 
emotional states; Understanding problems and adjusting 
itself to survive in every situation. 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   
Cyber Security and Confidentiality 
 ความหมาย ความส าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์  และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี   และ
การรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็น
เหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Precise definition and considerable importance of 
digital technology security, reasonable use of information, 
ways to prevent threats in the digital age caused by the 
usage of technology. Content analysis and preventive 
screening of information from technological media and 
knowing about fake news in the digital age caused by the 
use of technology media. It is necessary to genuinely have 
these knowledge and necessary skills to survive without being 
a victim of electronic crime. 
 

3(2-2-5) 

GESH208 นวัตกรรมท าเองได้   
Do it yourself Innovations 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ด้วยตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที ่หาได้ง่ายในท้องถิ ่น การ
ทดสอบนวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น 
งานอาชีพและชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
 . 
 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

     Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 
materials in local, innovation testing and innovation 
application for community, careers, and daily life as well 
as strategic management and technology for commercial 
 

 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 
    ประว ัต ิความเป็นมา  ความเช ื ่อ  ศ ิลปะและว ัฒนธรรม  
ประเพณีภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตาม
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
    History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center. 
 

3(3-0-6) 

        3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS301 
 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์  ตระหนักถึงการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และ
สถานการณ์ทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption,  public mind, 
problem-solving skills, and the awareness of living in modern 
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and 
self-adaptation in modern societies and social situations. 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS302 
 

ท้องถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา และหรือ
จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ การสร้างจิต
สาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, 
and ways of life of people around Songkhla Lake and in 
Satun. Sufficiency economy, royal projects, public mind 
enhancing virtues, ethics and civic duties are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาค
อาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที ่มีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ 
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN 
community and alliances outside the ASEAN region. Social, 
cultural and political factors influencing on the service 
industry are also focused. Emphasize on the ideas 
contributing to service innovations and the factors resulting 
in service innovation and service innovation in other 
countries in ASEAN. 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GESS304 

 
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 
10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชา
จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเขา้ใจ 
เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
23 ข้อ การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จาก
ศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal 
policy of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal 
Projects of King Rama IX (His Majesty King 
BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles of 
understanding, accessibility and development and 
philosophy of sufficiency economy are also studied. The 23 
principles of His Majesty's works, integrated applications of 
the 9 progression principles based on King Rama IX’s 
philosophy are also practiced by attending field trips for local 
development. 
 

3(2-2-5) 
 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 
4.0 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  Modern business options,  business preparation, 

innovation and business management, financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and 
markets in Thailand 4.0 are also focused. 
 

 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ
สิทธิขั ้นพื ้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance 
learners to have virtues and morality in order to prevent 
corruption. 
 

3(3-0-6) 

       3.1.5.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล  
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ
การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล 
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 
thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in 
the digital age, the use of digital devices and online 
applications, information searching and applying, e-business 
as will as self-protection in the digital world 
 

3(2-2-5) 



43 

 

  

43 

มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC402 
 

โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรู้เกี่ยวกับส านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในส านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดการงานเอกสาร การ
ใช้โปรแกรมตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท างาน โปรแกรม
น าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส านักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
 Office automation content and apply computer skills 
to the office work by using word processing program to 
manage documents, spreadsheet program for work, 
presentation program, communication program in the office, 
and cloud applications for information storage. 
 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา
ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 
ภัยพิบัติ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ 
ภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตยุคใหม่ 
 Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness 
for natural resources, and environments, including natural 
resource conservation and disaster management to be in 
accordance with modern lifestyles. 
 

3(2-2-5) 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of 
food, food consumption and exercise. 
 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเพื ่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application 
และ Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม 
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจร ิยธรรม พร้อมทั ้งการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
 The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using Google 
applications and others. Writing citation and bibliography is 
practiced. Skills of using information ethically are focused as well 
as the information presentation in different forms is trained. 
 

3(2-2-5) 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้พลังงาน           
ในชีวิตประจ าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก       
ทั้งระบบที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
 Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human 
and all other things are also included. The use of energy in 
daily life and ecosystem as well as the knowledge of World 
science leading to the change towards sustainable lifestyles 
will be discussed. 
 

3(2-2-5) 

  



45 

 

  

45 

มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความส าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้
ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและ
นวัตกรรม 
 Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity 
in the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 
agriculture, application of local wisdom and revolution in 
agricultural technology and innovation. 
 

3(2-2-5) 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้ม
ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจ
ออนไลน์ 
 Stimulate the online business startup inspiration. Discuss 
the online market directions and trends, online business financial 
instruments, online business media designs, online business data 
analysis and online business logistic systems. 
 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

     3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

       3.1.5.2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

          1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร 

Biology in Agriculture 
2(2-0-4) 

 โครงสร้างและหน้าที ่ของสิ ่งมีชีวิต สรีรวิทยา การเจริญและการ
สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

Fundamental structures and functions of life, animal and 
plant physiology, growth and reproduction, biodiversity and 
relationship between organisms and environment 

 

 

4381102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
Biology Laboratory in Agriculture 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา เซลล์พืช เซลล์สัตว์ เนื้อเยื่อพืช 
เนื่อเยื่อสัตว์ โครงสร้างของพืชและหน้าที่ การล าเลียงและการสังเคราะห์
ด้วยแสง การสืบพันธุ์และการเจริญพืช  

Basic techniques in biology laboratory, plant cells, animal 
cells, plant tissues, plant structures and functions, transport and 
photosynthesis, reproduction and fertility of plants 

 

 

4381103 เคมีทางด้านการเกษตร  
Chemistry in Agriculture 

2(2-0-4) 

 พื ้นฐานทางเคมี อะตอม ธาตุ ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื ้องต้น  
สถานะของสาร สมดุลเคมี ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ สมดุลไอออนิก และ
สมดุลกรด-เบส  สารอินทรีย์  สารอนินทรีย์ และชนิดหรือกลุ่มของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Chemical basics, periodic atoms, periodic table, 

elementary chemical bonds, state of substance, chemical 
balance, relative mass, ionic and acid-base balance, organic 
matter, inorganic substances, and types or groups of biological 
mechanisms 
 

 

4381104 ปฏิบัติการเคมีทางด้านการเกษตร  
Chemistry Laboratory in Agriculture 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สถานะของ
สาร การหาค่าความเค็ม สมดุลกรด-เบส สถานะของสาร การหาปริมาณสาร
สัมพันธ์  การศึกษาคุณสมบัติของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ และชนิด
หรือกลุ่มของสารเคมีที่มีกลไกออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

Basic techniques in chemistry laboratory in agriculture, 
state of matter, salinity determination, acid-base equilibrium, 
substance status, stoichiometry, the study of the properties of 
organic and inorganic substances, and types or groups of 
biological mechanisms 

 

 

4381105 ฟิสิกส์ทางด้านการเกษตร 
Physics in Agriculture 

2(1-2-3) 

 พ้ืนฐานทางด้านฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหน่วย 
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์เบื้องต้น ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า อิเล ็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ต ่าง ๆ หลักการท างานของ
เครื่องจักรทางการเกษตร 

Basic knowledge of Physics Physical quantities, 
measurements and unit systems, forces and motions, work and 
energy, introduction to mechanics, electricity, electronics, 
sensors, introduction to electromagnetic waves principles of 
agricultural machinery 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4381106 คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร  

Mathematics in Agriculture 
2(2-0-4) 

 พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติทางด้านการเกษตร ได้แก่ การวัด
ในมาตราวัดต่าง ๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วน บัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอน
การส ารวจข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิต ิ

Basic knowledge of mathematics and statistics for 
agricultural applications, including measurement in different 
types of unit systems, area surface and volume, ratio, rule of 
three, percentage, shapes, tax, profit, depreciation, interest and 
discount, process of data survey, methods of data collection,  
data analysis and presentation, probability, and  statistical 
decision making 

 

 

4382101 จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 

Microbiology in Agriculture 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
4382102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
Pre-requisite :               
4382101 Biology in Agriculture  
4382102 Biology Laboratory in Agriculture 

2(2-0-4) 

 ความรู ้เบื ้องต้น บทบาท และความส าคัญของจุลินทรีย์ทาง
การเกษตร การหมุนเวียนของธาตุในวัฏจักรชีวธรณีเคมี จุลินทีรย์ก่อโรคทาง
การเกษตรและการควบคุม และการน าจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ทางการ
เกษตร  
  Basic knowledge, roles and importance of agricultural 
microorganisms, biogeochemical cycle, agricultural pathogens 
and control, and the applications of microorganisms in 
agriculture 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4382102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 

Microbiology Laboratory in Agriculture 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
4382102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
Pre-requisite :               
4382101 Biology in Agriculture  
4382102 Biology Laboratory in Agriculture 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา การกระจายและ
การคัดแยกจุลินทรีย์ที ่มีความส าคัญทางด้านการเกษตร การเพาะเลื ้ยง
จุลินทรีย์ในการเกษตร การควบคุมจุลินทรีย์ และปฏิบัติการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ทางการเกษตร 
 Basic laboratory techniques in microbiology, distribution 
and Isolation of microorganisms that are important in agriculture, 
cultivation of microorganisms in agriculture, microbial control, 
and application of agricultural microorganisms laboratory 

 

 

4382103 นิเวศวิทยาทางด้านการเกษตร 

Agricultural Ecology 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
4382102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
Pre-requisite :               
4382101 Biology in Agriculture  
4382102 Biology Laboratory in Agriculture 
 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนของธาตุอาหาร ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ การควบคุมโดยชีววิธี มลพิษทางด้านการเกษตรและการจัดการ 
และท าปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม 

2(1-2-3) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
  Stuctures and functions of ecosystem, energy transfer 

and nutrient cycles, environmental factors for living growth,  
bio-control, argricultural pollution and management, and 
laboratory experimentation related the contents/ field work 
 

 

   2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4381201 หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  
Principles of Agriculture for Smart Farmer 

2(2-0-4) 

 ความส าคัญของการเกษตร พื้นฐานด้านระบบนวัตกรรม การพัฒนา 
และออกแบบนวัตกรรม การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน
การเกษตร การผลิตพืชและสัตว์ ปัจจัยการผลิต ระบบเกษตรและการจัดการ
การเกษตรที่ทันสมัย การจัดการฟาร์มและการประยุกต์เทคโนโลยีในการ
จัดการฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การ
จัดจ าหน่ายและการตลาด ความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื ่อการเกษตร ตลอดจนน าความรู ้และ
แนวคิดที่ได้จากรายวิชามาใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ 

Importance of agriculture, fundamentals of innovation 
systems, development and design of innovation, integration of 
technology and innovation in agriculture, crop and livestock 
production, agricultural inputs, agricultural system and modern 
agricultural management, farm management and application of 
advance technology, processing product, product development, 
packaging, distribution and marketing, sustainability and utilization 
of agricultural resources and agriculture based on biodiversity and 
using knowledge and concept for pursuing inspiration for smart 
farmer 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4381202 ฝึกปฏิบัติหลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  

Principles of Agriculture for Smart Farmer Practice 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม สรีรวิทยาของพืช
และสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกพืช เซนเซอร์ตรวจวัดดินและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสูตร
อาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเพื ่อจัดจ าหน่าย การแปรรูปและวาง
แผนการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ 

Practice on related the contents/ field work animal and 
plant physiology, planting factors, soil and ambient sensors for 
plant growth, animal husbandry, development of animal 
husbandry feeding formula for distribution, production processing 
and planning of plant and animal product distribution 

 

 

4381203 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพื่องานด้านเกษตร 

Internet of Things for Agriculture 

2(1-2-3) 

 หลักเบื ้องต้น และแนวคิดเรื ่ องอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  (ไอโอที) 
เทคโนโลยีประกอบการท างานของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ การออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อทางคอมพิวเตอร์ การเชื่องโยงสื่อสารผ่านระบบบริการ
อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในการเกษตร ความ
ปลอดภัยของระบบ และฝึกการปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์และเซนเซอร์ 

Introduction and concepts of the internet of things (IoTs), 
supported technologies for the internet of things, designing and 
building connected computing devices, integrating internet 
services, internet of things in agricultural applications, system 
security and practicing in devices and sensors  
 

 

4381204 เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 
Basic Technology in Agriculture 

1(1-0-2) 

 งานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานส าหรับงาน
เกษตร เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น การวางแบบชิ้นงาน งาน
ไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะ และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Basic industrial works, basic tools in agriculture, layout 
tools, basic measuring tools, drawing, fundamentals of electricity, 
welding and  creating or design new invention 

 

4381205 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร  
Basic Technology in Agriculture Practice 

2(0-4-2) 

 การฝึกปฏิบัติงานช่างพื้นฐานด้านการเกษตร การใช้เครื่องมือช่าง 
งานตะไบ งานเลื่อย งานเจาะ งานลับดอกสว่าน งานท าเกลียวด้วยมือ การ
ร่างแบบ การวางท่อ วรจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ การเชื่อมโลหะ การ
บัดกรี  

Practice on basic tools in agriculture, the use of basic hand 
tools, filing, sawing, drilling, drill sharpening, tap hand die, laying 
out, piping works, electricity, electronics, sensors, welding and 
soldering 
 

 

4381206 หลักวัสดุทางการเกษตร 

Principle of Agricultural Materials 

1(1-0-2) 

 ประเภทของวัสดุการเกษตร คุณสมบัติของวัสดุการเกษตรแต่ละชนิด 
การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิดและเหมาะสมกับงาน
ทางการเกษตรอื่น ๆ 

Type of agricultural materials, specific characteristics of 
agricultural materials, selection of material suitbale for specific 
plants and agricultural work 

 

 

4381207 ฝึกปฏิบัติหลักวัสดุทางการเกษตร 
Principle of Agricultural Materials Practice 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม การเลือกใช้วัสดุและ
การจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ เทคนิคการประกอบชิ้นงาน และการน าชิ้นงานไปใช้
ในทางการเกษตร 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Practice on related the contents/ field work, selection and 
preparations of various agricultural materials, assembly techniques 
and applications in agriculture 

 
4382201 การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 

Agricultural Personnel Development 

1(1-0-2) 

 การจัดท าแผนการฝึกอบรม การจัดการสื่อ การถ่ายทอดความรู้ การ
วัดประเมินผล การวางแผนธุรกิจเกษตร การบริหารธุรกิจด้านการเกษตร และ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

Creating training plans, media management, knowledge 
transfer, evaluation, agricultural business planning, business 
management and entrepreneur in agriculture business 
 

 

4382202 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 

Agricultural Personnel Development Practice 

1(0-3-2) 

 การฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ การเขียน
แผนธุรกิจ การจัดโครงการ การเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร และ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการธุรกิจ 

Practice in training as a speaker, knowledge transfer, 
writing a business plan, project management, practice for 
entrepreneur in agriculture business and practice in using 
computer programs related the contents/ field work 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4383201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 

Occupational Health and  Safety in Agriculture 

2(2-0-4) 

 ศึกษาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เกษตร มลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างานและการควบคุมป้องกัน 

การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยุทธศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในงาน

เกษตร เครื ่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื ้องต้น กฎหมายและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

 Study about occupational health and safety in agricultural 

operations, pollution, disease and accidents cause from work and 

preventioncontrol, improving working conditions according to the 

strategic principles, introduction to occupational health and safety 

management, signs and safety symbols in agricultural work, 

protective device, first aid laws and agencies related to 

occupational health and safety 

 

 

4383202 สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 
Seminar in Agricultural Innovation for Sustainability 

1(0-3-2) 

 องค์ประกอบและกระบวนการจัดสัมมนา การสืบค้นเอกสารวิชาการ 
วิเคราะห์บทความ ประเภทของการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เทคนิคการ
น าเสนอหัวข้อสัมมนาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

Seminar composition and procedures, searching for academic 
documents, article analysis, types of academic presentations, 
presentation techniques for a seminar in agricultural innovation for 
sustainability, training workshop on seminar  
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4383203 การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์ 

Agricultural System Management and Logistics 

2(2-0-4) 

 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการระบบเกษตรและควบคุมคุณภาพ การ
ก าหนดพื้นที่ในการท าการเกษตร การวางแผนและควบคุมคุณภาพผลผลิต 
การจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร  การจัดการด้านการผลิต 
สินค้าคงคลัง แรงงาน ทุน ที่ดิน รวมทั้งปัจจัยการผลิต และการจัดการด้าน  
โลจิสติกส์ 

 

 Fundamentals of agricultural system management and 
quality control, determine the suitable agricultural area, planning 
and quality control of produce, management of production, 
inventory, warehouse, labor, capital, land including production 
factors and logistics management 
 

 

4383204 ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์ 

Agricultural System Management and Logistics Practice 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติการวางแผนและออกแบบพื้นที่ในการท าการเกษตร การ
ตรวจคุณภาพผลผลิต วางแผนระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในธุรกิจ
การเกษตร 

Practices in planning and design the agricultural area, 
quality control of production, transportation planning and logistics 
in agricultural business 
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มคอ.2 

       3.1.5.2.2 วิชาเฉพาะด้าน 

          1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

              บังคับเรียน 

            1) กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4382307 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 

Microbial Technology for Agricultural Innovation 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4382101 จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร  
4382102 ปฏบัิติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
Pre-requisite :               
4382101 Microbiology in Agriculture  
4382102 Microbiology Laboratory in Agriculture 

1(1-0-2) 

 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการเกษตร การเพิ่มผลผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การน าจุลินทรีย์ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการ
ของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 

Utilization of microorganism for Improvement and 
development in agricultural system, increasing product value,   
quality control, microbial for value addition of agricultural 
products and waste utilization 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4382308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 

Microbial Technology Laboratory for Agricultural Innovation  
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4382101 จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร และ 
4382102 ปฏบัิติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
Pre-requisite :               
4382101 Microbiology in Agriculture and 
4382102 Microbiology Laboratory in Agriculture 

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การน าของ
เสียมาใช้ประโยชน์ และการควบคุมด้วยชีววิธี 

Application of microorganisms Laboratory in agriculture, 
product processing, bio-composting product, quality control, 
waste utilization, and biocontrol 
 

 

4382309 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
Design Thinking 

2(1-2-3) 

 การนิยามและตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ 
การประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการฝึกปฏิบัติการ 

Definition and conceptual framework, brainstorming,  
prototype, implementation and innovative application, and 
practices 

 

 

4382310 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

2(1-2-3) 
 

 บทบาทของการท าการตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบัน การใช้ช่องทาง
ดิจิทัลเพื่อท าการตลาด การใช้เว็บไซต์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งเสริม
การขายผ่านช่องทางดิจิทัล การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จริยธรรมและ
กฎหมายส าหรับการตลาดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติจ าลองการท าการตลาดโดยใช้
ช่องทางดิจิทัล 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Impact of digital marketing, digital marketing, web sites, 

social media, advertising via digital market, media design, law and 
ethics in digital marketing and practicing in digital marketing 

 
4383301 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 

Internet of Things Programming 
3(2-2-5) 

 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส ์และระบบฝังตัวอัจฉริยะเบื ้องต้น การ
โปรแกรมเบื้องต้น การโปรแกรมบนไมโครคอนโทนเลอร์ การควบคุมอุปกรณ์
และเซนเซอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลและ
การควบคุมระยะไกล และการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 

Internet of Things and basic of embedded systems, basic 
programming, micro-controller programming, internet connection 
and data storing, report and remote controlling system, building 
IoT applications 
 

 

4383304 การจัดการธุรกิจฟาร์มย่ังยืนส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ 
Sustainable Farm Business Management for Smart Farmer 

2(2-0-4) 

 ความหมายและว ิ ธ ี ก า ร ของ เ ศรษฐศาสตร ์ มหภ า คแ ละ 
พุทธเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มและภาคเกษตร ระบบการเงิน การค้า
ระหว่างประเทศ นโยบายการเกษตร ตลาดกลาง ตลาดพันธะสัญญา ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืน การสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ห่วงโซ่อุปทาน มาตรฐานสินค้าเกษตร การสร้าง
ภ ูม ิค ุ ้มก ันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เคร ื ่องม ือต ่างๆ เพื ่อสร ้าง 
ประสิทธิการผลิต บัญชีฟาร์ม บัญชีกิจการ ภาษีส าหรับผู้ประกอบการ และ
การวางแผนการเงิน  
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Definition and method of macroeconomics and Buddhist 

economics concerning the farming and the agricultural sector, the 
financial system, international trade, agricultural policy, central 
market, contract market, the Agricultural Futures Exchange of 
Thailand (AFET), sustainable farm business management, the 
value addition of agricultural products, supply chain, standard of 
agricultural product, the immunity creation according to the 
sufficiency economy concept, tools for creating a production 
efficiency, farm accounting, enterprise accounting, tax for 
entrepreneurs and financial planning  
 

 

4383305 ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจฟาร์มย่ังยืนส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ 
Sustainable Farm Business Management for Smart Farmer 
Practice 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในฟาร์มเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางการเกษตร การสร้างเครื่องมือทางธุรกิจ การวางแผนการเงิน การ
จัดท าบัญชีฟาร์มเพ่ือความยั่งยืน และการค านวณภาษีส าหรับผู้ประกอบการ 

Practice on research and development of agricultural 
product using farm material for value addition, business tool 
creation, financial planning, farm accounting for sustainability and 
tax calculation for entrepreneurs 

 

 

4383308 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 
Processing and Agricultural Product Development 

1(1-0-2) 

 ประโยชน์และความส าคัญของการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร การเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุม การ 
แปรรูป วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การยืดอายุ
และการเก็บรักษา การเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหลักสุขาภิบาล
อาหาร 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 The benefit and importance of processing and development 

of agricultural products, spoilage of agricultural product and control, 
product processing, research and development of agricultural 
product for value addition, shelf life extension and preservation, 
selection and packaging design, and food sanitation 
 

 

4383309 ปฏิบัติการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร 
Processing and Agricultural Product Development Laboratory 

2(0-4-2) 

 ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา จัดท าโครงงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็น
ระบบ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส  

Laboratory experimentation related the contents, project 
development in various types of agricultural product processing 
via systematic product development process, product quality 
control, packaging design and sensory evaluation 

 

 

4384301 ฟาร์มอัจฉริยะ 
Smart Farm 

1(1-0-2) 

 การพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ หลักการของ
วงจรไฟฟ้า หลักการของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เครื่องรับรู้ตรวจจับ เครื่องควบคุมที่
โปรแกรมได้ และการพัฒนาวงจรควบคุมในการผลิตทางการเกษตร 

Development and trends in smart farm technology, 
principles of electric circuits, principles of interfacing devices, 
detection sensors, programmable controllers and development of 
control circuits in farm production 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384302 ฝึกปฏิบัติฟาร์มอัจฉริยะ 

Smart Farm Practice 
2(0-4-2) 

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ การสร้าง การวางระบบ การควบคุม
สภาพแวดล้อม ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ได้แก่ อุณหภูมิ แสง การระบายอากาศ 
น ้า และการให้ปุ๋ย โดยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  

Practice on design, construction and operation,  controlling 
environmental factors of smart greenhouse system such as 
temperature, light, ventilation, irrigation and fertilizer systems by using 
IoT applications 

  

 

4384303 การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 
Value Added of Agricultural Wastes 

1(1-0-2) 

 ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติปริมาณและคุณภาพของเศษเหลือจากการ
ผลิตและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเก็บรวมรวมการขนส่ง และการ
ก าจัดเศษเหลือทางการเกษตรในปัจจุบันเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ 
แปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร 
กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการตลาด เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของเศษเหลือทางการเกษตร  

Type, characteristics, quantity and qualities of wastes in an 
agricultural production and industrial agriculture, collection, 
transport and disposal of agricultural wastes, technologies and 
innovations to process, add value and utilize agricultural wastes, 
case study on product design, development and marketing to add 
value and utilize agricultural wastes  

 

 

4384304 ฝึกปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 
Value Added of Agricultural Wastes Practice 

2(0-4-2) 

 ฝ ึกปฏ ิบ ัตการจ  าแนกของเส ียจากภาคการเกษตร กฎหมาย 
บทบัญญัติและกฎข้อบังคับ ความเป็นพิษ วิถีทางของของเสียจากภาค
การเกษตรในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการของเสียอันตรายจากภาค
การเกษตร และการสร้างมูลค่าเพ่ิมวิถีเกษตรของเสียเป็นศูนย์  
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มคอ.2 

Practice on classification of agricultural waste, laws, 
legislation and regulation toxicity, fates of agricultural wastes in 
environment and their impacts, agricultural waste hazardous 
management and creating value added for agriculture to zero-
waste 

 

            2) กลุ่มเกษตรยั่งยืน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4381301 การผลิตพืชอย่างย่ังยืน   

Sustainable Plant Production 
1(1-0-2) 

 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช ประเภทของพืชเกษตร พืชเศรษฐกิจ 

หลักการปลูกพืช การเตรียมการเพาะปลูกและวัสดุที่เกี่ยวข้อง พันธุ์พืชและการ
ขยายพันธุ์  โรคพืช แมลงศัตรูพืชและการป้องกัน  และการวางแผนการเพาะปลูก
ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ 

Basic knowledge of plantation, types of agricultural plants, 
economic crops, principle of plantation, planting and material 
preparation, plant breeding and propagation, plant disease, pest’s 
management and control and cultivation planning for optimal areas 
and environment using the principles of sustainable development 
according to 17 sustainable development goals (SDGs) 
 

 

4381302 ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชอย่างย่ังยืน   
Sustainable Plant Production Practice 

2(0-4-2) 
 

 ฝึกปฏิบัติการปลูกพืช วางแผนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที ่และ
สิ่งแวดล้อม เตรียมวัสดุปลูก ปลูกพืชระยะสั้น ขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด ปักช า 
ตอนกิ่ง ต่อกิ่ง และวิธีการป้องกันศัตรูพืชและโรคพืช 

Practice in training as a plantation, cultivation planning for 
optimal areas and environment, material preparation, growing  
short-term crops, plant propagation techniques, seeding, stem cutting, 
layering, cleft grafting and pest’s management and control 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4382301 หมอดิน 

Soil Doctor 
1(1-0-2) 

 ความส าคัญของดิน ลักษณะดินทางกายภาพและชีวภาพ การส ารวจดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นิเวศวิทยาของดิน ธาตุอาหารในดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างดินและพืช การวินิจฉัยความผิดปกติของพืชจากธาตุอาหารตลอดจน
ศึกษาปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ มลพิษทางดิน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูล
ดิน 

 

 Importance of soil, physical and biological features of soil, 
soil fertility, soil survey, soil ecology, soil nutrition, soil and plant 
relationships, diagnostic of abnormal plant from nutrition, 
chemicals and bio-fertilizer study, soil pollutions affecting in 
agriculture and environment, Geographic Information System and 
soil databases 

 

 

4382302 ฝึกปฏิบัติหมอดิน 
Soil Doctor Practice 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติที ่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม การส ารวจดิน การ
วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารในดิน การวินิจฉัยความ
ผิดปกติของพืชจากธาตุอาหาร การวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ มลพิษทางดิน 

Practice on related the contents/ field work soil survey, soil 
fertility analysis and soil nutrition, diagnostic of abnormal plant 
from nutrition, chemicals and bio-fertilizer study, soil pollutions 
affecting in agriculture and environment 

 

 

4382303 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
Sustainable Animal Husbandry 

1(1-0-2) 

 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ประเภทของสัตว์
เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง การคัดเลือกและการขยายพันธุ์ โรคและการป้องกัน 
การวางแผนและการจัดการฟาร์ม เพ่ือการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุน 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Basic knowledge of economic animal husbandry, type of 

animal husbandry, animal husbandry, selection and propagation, 
disease and prevention, planning and farm management for 
quality control and cost reduction 
 

 

4382304 ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
Sustainable Animal Husbandry Practice 

2(0-4-2) 

 ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม การเพาะเลี้ยง การ
คัดเลือกและการขยายพันธุ์ การควบคุมโรคและการป้องกัน  

Practice on related the contents/ field work animal 
husbandry, selection and propagation 

 

 

4382305 เทคโนโลยีการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร  
Water Management Technology for Agriculture 

2(2-0-4) 

 น ้า วัฏจักรน ้า ความสัมพันธ์ของดินน ้า และพืช การชลประทาน  
การออกแบบระบบให้น ้าแบบต่างๆ เช่น การให้น ้าแบบหยด แบบสปิงเกอร์ 
การวางแผนและออกแบบ ระบบการให้น ้าทางการเกษตร ระบบน ้าแบบต่างๆ 
อุปกรณ์ในการตรวจวัด ปริมาณน ้า และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
น ้าทางการเกษตร 

 

 Water, water cycle, soil water and plant relation such as 
drip irrigation and sprinkler irrigation, planning and design, 
agricultural watering system, various watering systems, water 
measurement equipment, water content and application of 
various technologies for agricultural water management 

 

 

4382306 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร  
Water Management Technology Practice for Agriculture 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม การหาปริมาณน ้าใน
ดิน คุณสมบัติในการดูดซับน ้าของวัสดุชนิดต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน
และปริมาณน ้าใต้ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช การออกแบบอุปกรณ์วัดน ้า 
และระบบการให้น ้าที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Practice on related the contents/field work, soil water 

determination, water absorption characteristic of various 
materials, the relationship between soil and soil water for optimal 
plant growth, material design for water determination and 
watering systems for suitable cultivation 

 
4383302 ระบบเกษตรผสมผสาน 

Integrated Farming System 
1(1-0-2) 

 ระบบการเกษตรที่มีการผสมผสานระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์ 
และสัตว์กับสัตว์ การวางแผนและการจัดการระบบเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม บริหารจัดการแรงงาน เงินทุน ที ่ดิน ปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

Integrated agricultural systems between, plantation and 
animals husbandry; plants and plants, plants and animals, and 
animals and animals, planning and agricultural system 
management for suitable environment management; labor, 
capital, land, production factors and natural resources efficientay 

 

 

4383303 ฝึกปฏิบัติระบบเกษตรผสมผสาน 
Integrated Farming System Practice 

2(0-4-2) 

 ฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม ส ารวจ วิเคราะห์
พื ้นที ่ วางแผน เตรียมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย การด าเนินงานและจ าหน่ายผลผลิต 

Practice on related the contents/field work, survey, area 
analysis, planning and preparation of integrated agriculture, 
income and expense account, operation and product distribution 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4383306 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และกฎหมาย 

Standards of Agricultural Products and Regulations  
2(2-0-4) 

 มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื ่อการบริโภค การ 
จัดจ  าหน่าย และการส ่งออก หลักการประกันและการควบคุมคุณภาพ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ที่
เกี่ยวข้องทางการเกษตร  พระราชบัญญัติการกักพืช และประกาศบัญชีรายชื่อ
วัตถุอัตรายที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร 

Standards of agricultural products and goods for 
consumption, distribution and exporting, principles of assurance 
and quality control, the Agricultural Standards Act, the Agricultural 
Pathogens and Animal Toxins Act, the Plant Quarantine Act and 
the Hazardous Substance Act related agriculture  

 

 

4383307 ฝึกปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และกฎหมาย 
Standards of Agricultural Products and Regulations Practice 

1(0-3-2) 

 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานในการผลิตอาหาร การวิเคราะห์ทาง
จ ุล ินทร ีย ์  สารพิษ และสารตกค้า งในผล ิตภ ัณฑ์ส ินค ้าเกษตร ตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 

 Practice on the quality inspection of agricultural products 
according to the requirements of various standards such as Food and 
Drug, Thai Community Product Standard, Good Manufacturing 
Practice, microbiological analysis, toxic substances and product 
residues analysis in agricultural products, according to the Act related 
to agriculture 
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มคอ.2 

              เลือกเรียน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4383309 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  

Plant Tissue Culture 
3(1-4-4) 

 ความหมาย ประวัติ และความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
อุปกรณ์อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ ประเภทของการ
เพาะเลี้ยง ชิ้นส่วนของพืช ขั้นตอนหลักการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช และ
ฝึกท าปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช/ภาคสนาม 

Plant tissue culture: definition, history and importance. 
plant tissue culture experimentation, plant tissue culture 
laboratory room and equipment, plant tissue culture media, 
aseptic techniques,  type of plant tissue culture, parts of plant, 
major steps of plant tissue culture and training workshop on plant 
tissue culture techniques 

 

 

4383310 การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและการจัดการ  
Aquaculture and Management 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญและสถานภาพการผลิตสัตว์น ้า ประเภทของสัตว์น ้า 
มาตรฐานฟาร์ม และการออกแบบฟาร์ม การจัดการฟาร์มสัตว์น ้า การ
สุขาภิบาล อาหารส าหรับสัตว์น ้า และการจัดจ าหน่ายและท าปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม 

 

 Importance and production status of aquaculture, types of 
aquatic animals, farm standard and farm design,  aquatic farm 
management, sanitation, feed for aquatic animals, distribution and  
laboratory experimentation related the contents/ field work 
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มคอ.2 

รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4383311 พลังงานทดแทนในระบบเกษตร 

Renewable Energy in Agricultural Systems 
3(2-2-5) 

 สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงาน การส ารวจและจัดหา
แหล่งพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลี ่ยนรูปพลังงานและการวิเคราะห์
พลังงานทดแทนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น ้า และพลังงานชีวมวล 
เป็นต้น การพัฒนาพลังงานและนวัตกรรมจากแหล่งพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ที่
เหมาะสมส าหรับการเกษตร 

The world's energy situation and energy problems, 
exploration and procurement of renewable energy sources, 
energy transformation technologies and analysis of renewable 
energy from sources such as solar, wind, water and biomass, etc. 
energy development and innovation from alternative energy 
sources suitable for agriculture 

 

 

4383312 เครือข่ายและการจัดการชุมชน 
Network and Community Organizing Jobs 

3(2-2-5) 

 พ ุทธเศรษฐศาสตร ์ก ับการพ ัฒนาองค ์รวมและกลไกช ุมชน
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม โครงสร้างสังคมและเครือข่าย ทุนสังคม พลวัต
ของชุมชน ความเป็นมาของการจัดการชุมชน กระบวนการจัดการชุมชน การ
วางแผนกลยุทธ์และการลงมือปฏิบัติเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้น
เกษตรกรรมยั่งยืน และภาคสนาม 

Buddhist economics, holistic development and community 
mechanism, pluralist democracy, social structures and networks, 
social capital, social dynamics, an overview of community 
management, community management process, strategic 
planning and taking action for building collaborative networks in 
sustainable agriculture and  field work 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4383313 การจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรยั่งยืน  

Sustainable Agriculture Tourism Management 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความส  าค ัญของการท่องเที ่ยวว ิถ ี เกษตรยั ่ งย ืน 
องค์ประกอบ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตร ความรู ้ 
เกี่ยวกับกิจกรรมโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ แนวโน้มของการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และท าปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา/ภาคสนาม 

Significance of sustainable agriculture tourism, 
components, types and activities on agricultural tourism, 
knowledge on home stay and farm stay activities, trends of 
sustainable agriculture tourism, contacting the relevant agencies 
and promoting the marketing of sustainable agriculture tourism 
and laboratory experimentation related the contents/ field work 
 

 

4383314 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตร 
Geographic Information System in Agriculture 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความส  าค ัญของระบบสารสนเทศ ประเภทของ
แหล่งข้อมูล ระบบการเก็บรวบรวม และจัดท าระบบฐานข้อมูลการเกษตร แหล่ง
ของข้อมูลและวิธีรวบรวมข้อมูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่  ข้อมูลกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการต่าง ๆ เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที ่เกษตรอย่างเป็นระบบ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การออกแบบระบบและ
การประยุกต์ส าหรับการเกษตรกรรม 

 

 

  



70 
 

มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Definition and significances of information systems, type of 

information sources, data collection systems and agricultural 
database establishment. sources of information and methods of 
statistical data integration for geography including physical 
databases, economic databases, social databases and population 
databases using computer and others databases, data application 
techniques information collection in agriculture and 
systematically; the use of computer software in geographic 
information system (GIS); system design and application for 
agriculture 
 

 

4383315 การส ารวจระยะไกลส าหรับการเกษตร 
Remote Sensing for Agriculture 

3(2-2-5) 

 การเก็บข้อมูลโดยวิธีการรับรู้จากระยะไกล ลักษณะของข้อมูล การแปล
ความหมายของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้การตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ประเภทและหลักการท างาน
พื้นฐานของระบบตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกลและ
ระยะไกลที่ใชในเกษตรกรรม การเลือกและการใชอุปกรณตรวจวัดที่เหมาะสม 
รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัวตรวจวัด การเชื่อมต่อตัวตรวจวัดในลักษณะของ
เครือขาย เพ่ือควบคุมและจัดการฟารมอัจฉริยะ 

Data collection methods in remote sensing, data 
characteristics, interpretation of aerial photographs and satellite 
images, technology of applying proximal and remote sensing, 
types and principles of basic operation in remote sensing systems, 
proximal and remote sensing systems for agriculture, selection 
and utilization of appropriate sensor, formats and methods of 
sensor installation, connecting sensor network for control and 
management of smart farms 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384306 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 

Agricultural Climatology and Meteorology Technology 
3(2-2-5) 

 สภาพของบรรยากาศ ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อิทธิพลของภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญ และการพัฒนาการของ
พืชและสัตว์ สภาพภูมิอากาศพืชเศรษฐกิจที ่ส  าคัญและเขตนิเวศวิทยา
การเกษตรของประเทศไทย การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาการเกษตร การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือการเกษตรและปฏิบัติการภาคสนาม 

Condition of the atmosphere, factors affecting climate change, 
influence of climate on growth and the development of plants and 
animals, climate of major economic crops and agricultural ecological 
zones of Thailand, meteorological forecasting for agriculture, climate-
modifying technology for agriculture and field operations 

 

 

4384307 เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเกษตรกรรมแม่นย าสูง 
Farm Machinery for Precision Agriculture 

ความส าคัญของเครื ่องจักรกลและเครื ่องทุ ่นแรงทางการเกษตร 
เครื่องจักรส าหรับการเตรียมดิน การเพาะปลูก การให้น ้าและปุ๋ย การป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลส าหรับเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว และ
การขนถ่ายเครื่องจักรกลที่ปรับแต่งตามความแปรผันของแปลงปลูกเพื ่อ
เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง และท าปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา/
ภาคสนาม 

Significances of farm machinery and labor-saving machinery 
in agriculture, pre-harvest farm machinery for soil preparation, 
watering and fertilizing, pest prevention and control, harvest and 
post-harvest farm machinery and conveying, variable-rate farming 
equipment for precision agriculture and practice on related the 
contents/field work 

 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384308 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตร 

Applying of Artificial Intelligence in Agriculture 
3(2-2-5) 

 แนวคิดปัญญาประดิษฐ ์  การรวบรวมข ้อม ูลการเกษตร การ
ประมวลผลข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูล 
ขนาดใหญ่ การสร้างต้นแบบจากข้อมูล การหาข้อมูลเชิงลึก การประยุกต์
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับระบบอัตโนมัติทางด้านการเกษตร ตัวอย่างการใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์ด้านการเกษตร  

Concept of artificial intelligence, agricultural data 
collection, data processing using artificial intelligence, big data 
concept, model construction from data, insights data discovery, 
applying artificial intelligence for automate system in agriculture, 
case studies of applying artificial intelligence in agriculture  

 

 

4384309 แอปพลิเคชันบริหารจัดการธุรกิจ 
Business Management Applications 

3(2-2-5) 

 แนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจ ตัวอย่างแอปพลิเคชันในการ
บริหารจัดการธุรกิจ โมดูลในแอปพลิเคชันการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การ
วางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การขายและการจัดจ าหน่าย การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารงานบุคคล ฝึกปฏิบัติการใช้งาน 
แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างรายงานส าหรับเจ้าของ
กิจการ การแสดงผลกระดานข้อมูล การแสดงรายงานสรุป และแผนภูมิข้อมูล 

Business management concept, examples of business 
management applications, modules of business management 
applications such as planning and inventory management,  
sale and distribution management, customer relationship 
management and human resource management, practice in using 
business management applications, report for business owners, 
dashboards, summary reports, charts and graphs 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384310 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 

Special Topics in Agricultural Innovation for Sustainability 
3(2-2-5) 

 การศึกษาประเด็นที่น่าสนใจหรือปัญหาด้านทางการเกษตรในปัจจุบัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันการเกษตร และการน าเสนอ 

Study on new topics or issues related with agriculture 
adjust to trends,  especially, new technologies that can be applied 
for agriculture and presentation  

 

 

           2) กลุ่มวิชาโครงงาน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 

Research in Agricultural Innovation for Sustainability 

1(0-3-2) 

 การวิเคราะห์ปัญหาทางการเกษตร ก าหนดหัวข้อ การค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูล การอ้างอิง การเขียนโครงร่าง สถิติที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
นักวิจัยและการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

Analysis of agricultural problems,  research topic 
development, searching, data collection, references, proposal 
writing, statistical analysis research ethics and academic 
presentation 

 

 

4383402 โครงงานนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน  

Project of Agricultural Innovation for Sustainability 

3(0-6-3) 

 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :   
4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 
Pre-requisite :            
4383401 Research in Agricultural Innovation for Sustainability 

ด าเนินงานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล  แปลผล  และ
สรุปผล จัดท าเล่มรายงานวิจัย น าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย   
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

Researching, data analysis, interpretation, discussion and 
conclusion , academic reporting,  presentation and publication 

 

       3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
Preparation for Field Experience of Entrepreneurs 
in Agricultural  Innovation for Sustainability 

2(1-2-3) 

 การแสวงหาข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ กรณีศึกษาความส าเร็จ
ในการใช้นวัตกรรมในด้านเกษตรของผู้ประกอบการ วิเคราะห์ สถานการณ์
ความเป็นได้เพ่ือการตัดสินใจ 

Data acquiring, knowledge and experiences, case studies of 
successful entrepreneurs in agricultural  innovation,  situation 
analysis and probability for decision making 

 

 

4384502   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
Field Experience of Entrepreneurs in Agricultural   
Innovation for Sustainability 

6(540) 

 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4834501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้าน 

นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 
Pre-requisite :          
4834501 Preparation for Field Experience of Entrepreneurs in 

Agricultural Innovation for Sustainability    
ฝึกปฏิบัติงานการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อ

ความยั่งยืนตามขั้นตอนดังนี้ ก าหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจฟาร์ม  การ
เลือกรูปแบบฟาร์ม  การจัดหาพื้นที่ ทุน และอุปกรณ์ การด าเนินงานโดยใช้
นวัตกรรมเพื่อการเกษตร บัญชีฟาร์ม การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดจ าหน่าย 
วิเคราะห์และประเมินผล 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 Training entrepreneurs in agricultural innovation for 

sustainability; goals and business plans creation, farms typing, 
provide in area, capital, and tools, farms operations using 
agricultural innovations, farm accounting, harvesting, distribution, 
analysis and evaluation 

 

 

4384503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน 
Co-operative Education Preparation in Agricultural  
Innovation for Sustainability  

2(1-2-3) 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน 

Principle, concepts and processes of cooperative education, 
regulations, fundamentals and techniques in job applications, 
fundamental in practices, communication, human relationship, 
personal development, quality management system in the 
workplaces and report writing techniques 
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มคอ.2 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4384504 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

Co-operative Education in Agricultural Innovation for 
Sustainability 

6(640) 

 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน :  
4384503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตร

เพื่อความยั่งยืน 
Pre-requisite :          
4384503 Co-operative Education Preparation in Agricultural  

Innovation for Sustainability 

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษา มีการ
ติดตามและนิเทศโดยอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา  จัดท ารายงานและเสนอผล
การปฏิบัติงาน 

Academic training as employees at least 16 weeks under 
supervisor, monitoring and evaluation by advisor and supervisor, 
report writing and presentation 

 

 
หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนผา่นมาก่อน  หมายถึง  รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนมาก่อนโดยได้ระดับคะแนน

ไม่ต ่ากว่า D 
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 3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

1 นายเกียรติศักดิ์  
รัตนดลิก ณ ภเูก็ต 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 

 
วท.บ. 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม  
(โทควบเอก) 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ)่ 

2557 
 
 

2545 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวทัศนี ศรีมาชัย 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

 
วท.บ. 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม  
(โทควบเอก) 
ประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
 

 
2542 

30 30 30 30 30 

3 นางสาวเกศินี บุญช่วย 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การตลาด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สถาบันพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2559 
 

2548 
 

2543 

30 30 30 30 30 

4 นายศักดิ์ชาย คงนคร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากรดิน
เกษตรศาสตร ์(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2545 
2539 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวเสาวนติย์  ชอบบุญ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 

2541 
2536 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 
6 นายวีรยุทธ ทองคง 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 
กีฎวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

30 30 30 30 30 

7 นางคันธมาทน์ กาญจนภูม ิ
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาโมเลกลุและ 
ชีวสารสนเทศ 
สัตววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
 

2542 
2537 

30 30 30 30 30 

8 นายกฤษณ์วรา รตันโอภาส 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2549 
 

2545 
2541 

30 30 30 30 30 

9 นางสาวยุพดี อินทสร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2544 
2541 

30 30 30 30 30 

10 นางสาวสารภี จุลแก้ว 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

ศศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

2548 
 

2540 

30 30 30 30 30 

11 นายพัฒนะ วรรณวิไล 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต ์

สถาบันพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2545 
 

2539 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 

(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 
12 นายคมกฤช เจรญิ 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์ วท.ม. 

 
ค.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2551 
 

2549 

30 30 30 30 30 

13 นายภาณุกร ภรูิปัญญานันท ์
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

กศ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2550 
 

2541 

30 30 30 30 30 

14 นางสาวผจงสุข สุธารัตน ์
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2550 
2546 

30 30 30 30 30 

15 นางสาวนิศากร  
วิทจิตสมบรูณ ์
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
(โทควบเอก) 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2553 
 

2543 

30 30 30 30 30 

16 นางสาวสิรมิาภรณ์ วัชรกลุ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 
2555 
2552 

30 30 30 30 30 

17 นายอนุมัติ เดชนะ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
M.Ed. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส ์  
Physics 
ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
Osaka Kyoiku University 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ-สงขลา 

2552 
2543 
2537 
2529 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 
18 นางสายใจ วัฒนเสน 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

จุลชีววิทยา 
จุลชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2542 
2537 

30 30 30 30 30 

19 นายคทาวุธ ไชยเทพ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

นิเวศวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2540 
2534 

30 30 30 30 30 

20 นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
2549 

30 30 30 30 30 

21 นางสบาย ตันไทย 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2528 

30 30 30 30 30 

22 นางสาวสุวิมล บัวทอง 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการ 

การตลาด 

การบัญชี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 

2554 

2550 

30 30 30 30 30 

23 นางสาวชาติรส  
จิตรักษ์ธรรม 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Marketing 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

Newcastle University 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2562 

2544 

2542 

30 30 30 30 30 

24 นางณฐมน เสมือนคิด 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มหาวิทยาลยัราชมงคล  

วิทยาเขตบางพระ 

2545 

2537 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน (ขั้นต ่า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

25 นายเสกสรร  ชะนะ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
 

2546 

30 30 30 30 30 

26 นางสาวสุวลี ชูวาณิชย์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 
2551 
2548 

30 30 30 30 30 
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   3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
   ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
 หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาเกี ่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื ่อให้บัณฑิตที ่จบการศึกษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าการท างานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกปฏิบัติงานการเป็น
ผู้ประกอบการและรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการเป็นผู้ประกอบการ ส่วนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
ต้องเรียนในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน
ในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 
   4.1.1 มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมีทักษะการท างานมี มนุษยสัมพันธ์
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   4.1.2 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพได้ 
   4.1.3 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
   4.1.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
   4.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความ
ปลอดภัยทางอาหารในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการเกษตร 

 4.2 ช่วงเวลา 
   ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา 4384502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  หรือ 4384504 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   ระยะเวลา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 640 
ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาโครงงานด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดย
ให้นักศึกษาท าโครงงานเดี่ยว ที่เป็นปัญหาทางด้านการเกษตร โดยการวางแผน ค้นคว้า ออกแบบ ทดลอง 
ด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอ 
ดูแลและให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าโครงงาน โดยท าการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการเกษตร และสามารถประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 ช่วงเวลา 
   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   3(0-6-3) 

 5.5 การเตรียมการ 
   5.5.1 ผู้เรียนศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยการฝึกออกแบบวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัยและสร้างเครื่องมือ
วิจัย (รายวิชา 4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน) 
   5.5.2 ผู้เรียนปฏิบัติการภาคสนามค้นหาข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาด้านการเกษตร  
   5.5.3 จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่
ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา โดยมีการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยและจัดสอบการน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ภายนอกหลักสูตร
สามารถร่วมฟังได ้
  



84 
 

มคอ.2 

หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความความรู้และทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ
ทางด้านการเกษตรรุ่นใหม่
ได้แก่  

- การท าแผนธุรกิจ 
- การเปน็นวัตกรด้าน

การเกษตร 
- มีทักษะการเป็น

เกษตรกรรุ่นใหม่  

- ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 300  ชั่วโมง 
ตลอดหลักสูตร ในสถานประกอบการจริง ซึ่งครอบคลุมการฝึกปฏิบัติ
ด้านการปลูกพืชไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง และการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อย
กว่า 150 ชั่วโมง 
- กิจกรรมเสริม/โครงการอบรม/การประกวด/โครงงานวิจัย เช่น  

1. ร่วมกิจกรรม/โครงการอบรม/การประกวด การท าแผนธุรกิจ 
2. ร่วมกิจกรรมอบรมการเป็นนวัตกร 
3. ร่วมอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ ส านักงาน

เกษตรจังหวัด 
4. มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงงานวิจัยด้านการเกษตร 

 

มีความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน
ด้านการเกษตร 

กิจกรรมเสริม/โครงการอบรม/การพัฒนาชิ้นงาน เช่น  
1. จัดท าชิ้นงานและน าเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรในรายวิชา 
2. จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับด้านการเกษตร 
3. โครงการจิตอาสาเพื่อน าความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ให้กับเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ 

มีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู 
และภาษาจีน 

- จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้

ภาษาต่างประเทศ 

- จัดการทดสอบและวัดผลความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   2.1.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
        (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
โดยมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
        (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
        (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื ้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
        (2) ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันที่เกิดจากการ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
        (3) ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั้น
เรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
        (4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
        (5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
     2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
        (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและ
หลังเรียน 
        (2) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน 
        (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
        (4) ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
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   2.1.2 ด้านความรู้ 
     2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
        (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
        (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
จากแหล่งที่หลากหลาย 
        (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
        (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั ่งย ืนโดยสามารถ 
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        (6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
อันจะน าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
        (1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
        (2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
        (3) ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
        (4) เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
        (5) สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
        (6) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
        (7) บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาน าเสนอความ
คิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 
        (8) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
     2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
        (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียน เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
        (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท า แบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค 
        (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
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         (4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
   2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื ่อใช้
แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
        (2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
ก าหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
         (3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการได้ 
        (4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
     2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งค าถาม ฝึกการคิดในหลากหลาย
รูปแบบ 
        (2) เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
        (3) จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 
        (4) สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
     2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความ
ตั้งใจในการแสวงหาความรู้ 
         (2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งค าถาม หาค าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
        (3) อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน 
   2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่นด้วยความ
เข้าใจและรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
        (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 
        (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ 
        (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
        (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
        (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
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     2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
        (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการท างานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา 
        (2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
        (3) สอนเรื ่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
        (4) สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน ้าใจต่อผู้อื่น 
        (5) สอนเรื่องการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาใน
การท างานเป็นกลุ่ม 
     2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
        (1) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 
        (2) ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 
        (3) ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจัด
กิจกรรม 
        (4) แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
   2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บน
พ้ืนฐานของหลักการทางวิชาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
        (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน 
         (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 
        (4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ
วิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 
        (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์
โลกปัจจุบัน 
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     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอย่าง
สม ่าเสมอ 
        (3) สอนเรื ่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
        (4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
        (5) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  
        (6) แนะน านักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และ
ศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได ้
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
        (2) ประเมินผลจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
        (3) ประเมินผลจากทักษะการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
         (4) การน าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
         (5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
        (6) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงาน 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
   2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
        (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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        (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
        (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
ต่อบุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
        (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
     2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีการ
สอดแทรกคุณธรรม ในการสอนทุกรายวิชา มีการส่งเสริมให้ก าลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความ 
เสียสละ และท าประโยชน์ต่อสังคม  
        (2) ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการ
แต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
        (3) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู้น าและฝึกการรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  
        (4) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ในการแก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี 
        (5) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในการสอนทุกรายวิชา  
     2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
        (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้ งก่อนและ
หลังเรียน  
        (2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้
มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด การมีระเบียบวินัย และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
        (3) สังเกตพฤติกรรม และประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู้น าและการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกคณะ โดยพร้อมเพรียงกันของนักศึกษา 
        (4) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
        (5) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อ่ืน  
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   2.2.2 ด้านความรู้ 
     2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
        (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
        (3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมใน
การท างาน 
        (4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู ้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
        (5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
     2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) มีการเรียนการสอนที่เน้นความรู้และความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ โดย
การมอบหมายโครงงาน หรือการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องศาสตร์ความรู้ของรายวิชา 
        (2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปรายการ
ฝึกปฏิบัติจริง  
        (3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และมีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        (4) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื ่อแลกเปลี ่ ยนความรู ้โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก 
        (5) จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
     2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1) ประเมินจากโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ 
        (2) ประเมินจากการจัดท ารายงาน ผลงานในชั้นเรียน การสอบย่อย การสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
        (3) ประเมินผลนักศึกษาจากรายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        (4) ประเมินผลนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
        (5) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  
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   2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
        (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
        (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ ่นในการปรับใช้องค์ความรู ้ ทางด้าน
เทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์
        (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
     2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
        (2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และมีการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        (3) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยน าความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ  
        (4) จัดให้มีการท าโครงงาน หรือการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
        (5) จัดให้มีการเร ียนรู ้รายวิชาสัมมนา เพื ่อให้นักศึกษามีทักษะการคิด 
วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
     2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        (1) ประเมินแนวคิดของนักศึกษาจากรายงาน จากการอภิปรายในชั้นเรียน 
        (2) ประเมินนักศึกษาจากรายงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
        (3) ประเมินผลจากปฏิบัติการในรายวิชา 
        (4) ประเมินผลจากโครงงานของนักศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ 
        (5) ประเมินจากการสัมมนาของนักศึกษา 
   2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
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        (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
        (3) สามารถวางแผนและร ับผ ิดชอบในการพัฒนาการเร ียนร ู ้ทางด ้าน
เทคโนโลยีทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
        (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

        (5) มีจ ิตส  านึกความรับผ ิดชอบด้านความปลอดภัยในการท า งานด้าน
เทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 

     2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสดงความคิดเห็น  
        (2) มอบหมายงานกรณีศึกษา ให้นักศึกษาร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไข
ปัญหา  
        (3) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  
        (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและให้แนวทาง
ในการปรับตัวที่ดี 
        (5) มอบหมายงานกลุ่ม และบทปฏิบัติการ 
     2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
        (1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 
        (2) ประเมินจากรายงานและกรณีศึกษาที่อาจารย์มอบหมาย 
        (3) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม หรือการฝึกงานจากหน่วยงาน  
        (4) ผลประเมินจากการฝึกงานของหน่วยงาน 
        (5) ประเมินจากงานกลุ่ม และบทปฏิบัติการ 
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   2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างด ี
        (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
        (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
        (4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร 
และการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
        (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
     2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) สนับสนุนให้น ักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื ่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
        (2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์จ าลอง  
        (3) มอบหมายงานและมีกิจกรรมในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
        (4) จัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
        (5) มอบหมายโครงงานที่สอดคล้องตามรายวิชา 
     2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1) ประเมินจากความสามารถน าเครื ่องมือที ่มีอยู ่มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการ  
        (2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล  
        (3) ประเมินจากและมีกิจกรรมในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
        (4) ประเมินจากการสัมมนาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
        (5) ประเมินทักษะในการน าเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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   2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
     2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
        (1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
        (2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
การปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
        (3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
        (4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project 
oriented) 
        (5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
     2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
        (1) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
        (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหาร
จัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง  
        (3) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  
        (4) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน  
        (5) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
     2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
        (1) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย  

        (2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั ้ง
สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะน า
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได ้

        (3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการโครงการ  

        (4) สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักศึกษา 

        (5) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ  
        (6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ  
        (7) ผลการน าเสนอโครงงานและเล่มรายงาน  
        (8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
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3. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
   3.1.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 

     (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
     (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3.1.2 ด้านความรู้ 
     (1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เป็นพื ้นฐานชีว ิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

     (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ จาก
แหล่งที่หลากหลาย 

     (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับ
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

     (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     (6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น อันจะ
น าไปสู่การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

   3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     (2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และก าหนด
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

     (3) มีทักษะวิธ ีค ิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง  
บูรณาการได ้
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     (4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

   3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

     (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที ่ และความ
รับผิดชอบ 

     (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

     (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
     (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 

   3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของ
หลักการทางวิชาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

     (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระที่แตกต่างกัน 

     (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

     (4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ 
บนหลักการทางวิชาการได้ 
     (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน                          

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย                          

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์                          

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น                          

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี                             

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษย์กับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                          

GESH205 นักสืบนักชุมชน                          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESH206 มนุษยชาต ิ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ์                          

GESH208 นวัตกรรมท าเองได ้                          

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม ่                          

กลุ่มวชิาสัมคมศาสตร์  

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมยัใหม ่                          

GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          

GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                          

GESS305 เจ้าสัวน้อย                          

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี                           

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกตส์ านักงานอัตโนมัต ิ                          

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          

GESC406 รู้ทันโลก                          
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รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน ์                          
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 3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

   3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

     (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

     (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล 
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 

     (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

   3.2.2 ด้านความรู้ 
     (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
     (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 
     (3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 

     (4) สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
   3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
     (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี 
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     (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

     (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

   3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

     (1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

     (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

     (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

     (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

   3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
     (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
     (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

     (4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
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     (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
   3.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

     (1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ
ในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

     (2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 

     (3) สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 

     (4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
     (5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  

รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 

4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
                              

4381102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร                               

4381103 เคมีทางด้านการเกษตร                               

4381104 ปฏิบัติการเคมีทางด้านการเกษตร                               

4381105 ฟิสิกส์ทางด้านการเกษตร                                

4381106 คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร                               

4382101 จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 
                              

4382102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร                               

4382103 นิเวศวิทยาทางด้านการเกษตร 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

4381201 หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  
                              

4381202 ฝึกปฏิบัติหลกัการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
             อจัฉริยะ  

                              

4381203 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพื่องานด้านเกษตร  
                              

4381204 เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 
                              

4381205 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยพีื้นฐานทางด้านการเกษตร                               

4381206 หลักวัสดุทางการเกษตร                               

4381207 ฝึกปฏิบัติหลกัวัสดุทางการเกษตร                               

4382201 การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร                               

4382202 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร                               

4383201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร                               

4383202 สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน                               

4383203 การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส์                               

4383204 ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส ์                               
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเฉพาะดา้น 

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

 บังคับเรยีน 

 1) กลุ่มนวัตกรรมการเกษตร 

4382307 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 
                              

4382308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรยี์เพื่อ 
             นวัตกรรมการเกษตร 

                              

4382309 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ                               

4382310 การตลาดดิจิทัล                               

4383301 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์                                

4383304 การจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับเกษตรกร 
             อจัฉริยะ 

                              

4383305 ฝึกปฏิบัติการจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรับ 
             เกษตรกรอัจฉรยิะ 

                              

4383308 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ์เกษตร                                

4383309 ปฏิบัติการการแปรรูปและพฒันา 
             ผลิตภัณฑ์เกษตร  

                              

4384301 ฟาร์มอัจฉรยิะ                               

4384302 ฝึกปฏิบัติฟาร์มอัจฉรยิะ                               
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 รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4384303 การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร                               

4384304 ฝึกปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทาง 
             การเกษตร 

                            
 

 

 2) กลุ่มเกษตรยัง่ยืน 

4381301 การผลิตพืชอยา่งยั่งยืน                               

4381302 ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชอยา่งยั่งยืน 
                              

4382301 หมอดิน                                

4382302 ฝึกปฏิบัติหมอดิน 
                              

4382303 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน                               

4382304 ฝึกปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอยา่ง 
            ยั่งยืน 

                              

4382305 เทคโนโลยีการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร                                

4382306 ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยกีารจัดการน ้าเพื่อ 
             การเกษตร  

                              

4383302 ระบบเกษตรผสมผสาน                               

4383303 ฝึกปฏิบัติระบบเกษตรผสมผสาน                               

4383306 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และ 
             กฎหมาย 

                              

4383307 ฝึกปฏิบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
             และกฎหมาย 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 เลือกเรียน 

4383309 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                              
 

4383310 การเพาะเลี้ยงสัตว์น า้และการจัดการ                               

4383311 พลังงานทดแทนในระบบเกษตร                              
 

4383312 เครือข่ายและการจัดการชุมชน                              
 

4383313 การจัดการท่องเท่ียววถิีเกษตรยั่งยืน                               

4383314 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพื่อการเกษตร                               

4383315 การส ารวจระยะไกลส าหรับการเกษตร                               

4384306 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
             การเกษตร 

                            
  

4384307 เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเกษตรกรรม 
             แม่นย าสูง 

                          
 

 
 

 

4384308 การประยกุต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ 
             การเกษตร 

                            
 

 

4384309 แอปพลิเคชันบริหารจัดการธรุกิจ                            
   

4384310 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อ 
             ความยั่งยืน 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการปฏบิัตงิาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2) กลุ่มวิชาโครงงาน 

4383401 วิธีวจิัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ 
             ยั่งยืน 

                           
 
  

4383402 โครงงานนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ 
             ยั่งยืน 

                              

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4384501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการเป็น 
             ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อ 
             ความยั่งยืน 

                              

4384502 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการเป็น 
             ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อ 
             ความยั่งยืน 

                              

4384503 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน 
             นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

                              

4384504 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อ 
             ความยั่งยืน 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 1) มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ ่ง
สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นเกษตรกรที่สามารถใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเกษตรได้ 
2) สามารถเป็นเกษตรกร โดยมีความรู้พื้นฐานในการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม มีความรู้
และทักษะในการเตรียมดิน การเตรียมวัสดุเพาะปลูก และสามารถวางแผนการเพาะปลูก
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได ้

2 1) สามารถเป็นเกษตรกร โดยมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สามารถเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหน่ายได้ ตลอดจนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท าการเกษตร 
2) สามารถเป็นบุคลากรในการให้ความรู้ด้านการเกษตรได้ 

3 1) สามารถเป็นเกษตรกร โดยมีความรู ้อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการและออกแบบพ้ืนที่ฟาร์มขนาดเล็ก ตลอดจนมีความรู้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้ 

4 1) สามารถเป็นเกษตรกรอัจฉริยะและผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่ที่สามารถ
สร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งมีทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น เกษตร
ทฤษฏีใหม่เพื่อความยั่งยืน การผลิตสินค้าทางการเกษตร การบริหารจัดการฟาร์ม การ
จัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร และการสร้างเครือข่ายในเชิงพื้นที ่เป็นต้น โดยสามารถ
บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นผู้น าทาง
การเกษตรในท้องถิ่นได ้ 
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน   
 การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบ่งการประเมินผลการศึกษาเป็น 2 ระบบดังนี้ 
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน 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 
E ตก  (Fail) 0.0 

 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต ่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต ่ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าสอบได้ 
กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต ่ากว่า “D” สามารถเปลี ่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื ่นได้ ส่วนการ
ประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนน
ต ่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 
   กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อให้ได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดคะแนน (Non-Credit) 

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

   กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)  โดยไม่นับหน่วยกิต 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

       S (Satisfactory) พอใจ 
       U (Unsatisfactory ไม่พอใจ 

   ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 โดยการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูล  หา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ ของ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด าเนินการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 
 2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ ่นที ่ส าเร็จการศึกษา ในด้าน ของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต ในการประกอบการ
งานอาชีพ 

 2.2 ส ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ 

 2.3 การประเมนิจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 การส าเสร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต ่ากว่า 2.00 
 3.3  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.4  ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 3.5  ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้  และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.6  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 
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หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 1.3 มอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

 1.4 มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตรเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า 

 1.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง 
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ 
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 
   2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมคณะสอน 

   2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
   2.2.2 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   2.2.3 ส่งเสร ิมให้อาจารย ์ท  าว ิจ ัยโดยการขอทุนวิจ ัยจากภายในมหาวิทยาล ัยและนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

   2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
   2.2.5 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยก าหนด
เป็นแผนการศึกษาท่ีชัดเจน 
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หมวดที ่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

  การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดม  
ศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยด าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 

1. ก ากับควบคุมจ านวนอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่รับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที ่จัดการศึกษา
หลักสูตร 
2. ก ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิ
ปร ิญญาโทหร ือเท ียบเท ่ า  หร ือด  ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
3. ส่งเสริมติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที ่ท าหน้าที ่ในการบริหาร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดย
ว า งแผน  ต ิ ดตาม  ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรผลปฏิบัติงาน
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าระดับ
ปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางว ิชาการในรอบ 5 ป ี  
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. ห ล ั ก ส ู ต ร ม ี ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง
หล ักส ูตรให ้ม ีความทันสม ัยตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
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มคอ.2 

2. บัณฑิต 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 ตามผลการเรียนรู ้ทั ้ง 5 ด้าน โดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ส ารวจเก็บข้อมูลการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่ส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

 
 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษา
และการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 

1.  ประชุมเพ่ือวางแผนการรับนักศึกษา
และก าหนดคุณลักษณะของผู้เข้าศึกษา 
2.  หลักสูตรก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 
3.  หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ด าเนินการรับนักศึกษา 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมทางการเรียน 
5.  หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 

1.  รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 
2.  ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
เรียนรู้  
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มคอ.2 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแลนักศึกษา
ของอาจาร์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุม ดูแล 
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา 
3. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการใน
การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร
และการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
ชีวิต 
4. หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ท ากิจกรรมของนักศึกษา 

 
 

1. อัตราการคงอยู ่ของนักศึกษา
สูงขึ้น 
2. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเป็นไป
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการดูแลให้ค าปรึกษาไม่
น้อยกว่า 4.0  

การพัฒนาศ ักยภาพนักศ ึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนก าหนดทักษะ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา โดย  

- กา ร ใ ช ้ ก ร ะบวนกา ร  PDCA ใ น
กิจกรรม  

- จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา  

- เสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษา 
3. ห ล ั ก ส ู ต ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น
กระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

 
 

1. นักศึกษามีท ักษะชีว ิตและมี
ท ักษะที ่จ  าเป ็นต ่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
2. น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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มคอ.2 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
4. อาจารย ์

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบ กลไก การรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ 
และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีกลไกการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยการ 

- การจัดภาระงานสอนให้ตรงกับความ
ช านาญ และเกลี่ยภาระงานสอนอย่าง
เป็นธรรม 
- การแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์
ในหลักสูตรเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตามความถนัด 
- มีการจัดการประชุมและรับฟังความ
คิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรงุ
พ ัฒนากระบวนการการร ับและแต ่งต ั ้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

1. หล ักส ูตรม ีอาจารย ์ประจ  า
หล ักส ูตรที ่ม ีความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
2. หล ักส ูตรม ีอาจารย ์ประจ  า

หล ักส ูตรตลอดระยะเวลาท ี ่ จ ัด
การศึกษาตามหลักสูตร 
3. อาจารย ์ม ีความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4.0 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักส ูตรท าแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและ การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

 
1. หล ักส ูตรม ีอาจารย ์ประจ  า
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ  
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มคอ.2 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรมีระบบกลไกและกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยการ 

- ประสานงานกับคณะในการจัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง  
- จัดระบบพ่ีเลี้ยงและระบบ KM 

3. หลักสูตรติดตามและพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ 
5. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง โดยมี
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ
สูงขึ ้นหรือได้ร ับว ุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 คนในรอบ 4 ป ี
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
ผลงานทางวิชาการโดยอาจารย์แต่
ละคนมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่าง
น้อย  1 เรื่องในรอบ 1 ปีการศึกษา 

 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

1. หล ักส ูตรต ั ้ งคณะกรรมการพ ัฒนา
หลักสูตรที ่มีความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชา
ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
นักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือพัฒนา
ที่จ าเป็นเพื่อน ามาพิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร 
4. หลักสูตรน าผลการประเมินหลักสูตร
และรายงานการประเม ินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) น ามาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรที ่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. บ ัณฑ ิตท ี ่ส  า เร ็จการศ ึกษามี
โอกาสได้งานท าสูงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5. ก าหนดผลการเร ียนร ู ้ท ี ่คาดหว ังให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
6. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย 
7. หลักส ูตรประเมินกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
8. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรประชุมก าหนดอาจารย์ผู้สอน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
2. หลักสูตรด าเนินการประชุมพิจารณา 
มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อตรวจสอบการวาง
แผนการสอน  เคร ื ่ อ งม ื อ ใ นกา ร ว ั ด
ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านต้องสอดคล้อง
กับ มคอ.2 และติดตามปรับปรุงที่ระบุใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามแผน
ปรับปรุงที่ระบุไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 เพ่ือพิจารณาการสอนและการวัดผล
ประเมินผลของอาจารย์เป็นไปตามแผนการ
สอนหรือไม ่
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 
5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการรายงานผล
การสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 
6. หลักสูตรด าเนินการมวนสอบผลกาสอน 
มคอ.5 และมคอ.6 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
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มคอ.2 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  
8. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท ี่
ก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 
2. แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนด
น ้าหนักของการประเมินให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นในแต่ละรายวิชา 
3. ม ีการประเม ินผลการ เร ียนร ู ้ ของ
นักศึกษาหลายวิธ ี เช ่น การท าข้อสอบ 
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การวัดทักษะจากการปฏิบัติงาน 

1. มีผลการประเมินการเรียนรู ้ที่
น่าเชื่อถือ สะท้อนความเป็นจริง 
2. ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะที ่ดี
เมื่อส าเร็จการศึกษา 
3. มีข ้อม ูลท ี ่ช ่วยในการพ ัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

1. หลักสูตรส ารวจติดตามความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้จากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
2. หลักสูตรน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์
เพื่อจัดล าดับความส าคัญของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ 
3. จัดท าคุณสมบัติของสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 
4. ด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามระเบียบ
ราชการ 

1. ม ี ส ิ ่ ง สน ับสน ุนการ เ ร ี ยนร ู้
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
2. มีส ิ ่ งสน ับสน ุนการเร ียนร ู ้ท ี่
ทันสมัย  
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.0 
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มคอ.2 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซื ้อจัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
7. หลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
    ประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ 
    เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
    และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน 
    ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
    ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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มคอ.2 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
    ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
    รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
    ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
    การจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
     พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
     คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

เกณฑ์ประเมิน  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)  มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80%  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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มคอ.2 

หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

   การประเมินกระบวนการที ่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพื ่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากก าร
ทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา 
และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็สามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรื อไม่  หากผู้เรียนมีความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน  ควรได้มีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน  เครื่องมือหรือสื่อการสอน  รวมทั้งอาจต้องจัดล าดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ 

   การทดสอบกลางภาคการศึกษา  และการสอบปลายภาคการศึกษา  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่  หากพบว่ามีปัญหาก็สมควรหาสาเหตุ  และแนวทางการสอน ที่จะ
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น  สามารถสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์  ทั ้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอนความ
รับผิดชอบในการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช้สื่อ
การสอนประกอบ  ทั้งนี้ให้ท าทุกรายวิชาที่เปิดด าเนินการสอน  และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพ ให้กับ
อาจารย์ผู้สอน  เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับและน าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ให้ด าเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ในชั้นปีที่  4 และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึง
ต้องด าเนินการทั้งในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มี การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ใน
วิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
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มคอ.2 

 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลของหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน อย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  จากการรวบรวมข้อมูล  การด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยมหาวิทยาลัย 
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีปัญหาที่พบให้จัดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็น  เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหาการเรียนการ
สอนเฉพาะวิชา ควรได้ด าเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป  หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรให้มหาวิทยาลัย
ได้รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชาจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ตามที่ก าหนดในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 
โครงสร้างหลักสูตรสาขาเทคโนโลยี (4 ปี)                    

จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกวา่ 120 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 
(โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัตกิารไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต), 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต 
ได้แก่  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 
        การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
        ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 
        ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ 
        การจัดการอุตสาหกรรม 
        วัสดุอุตสาหกรรม   

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    39 หน่วยกติ 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต  

2.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     /วิชาการบูรณาการการเรยีนรู้ร่วมการท างาน 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมระบบเกษตรยั่งยืน พ.ศ. 2564 (4 ปี)                    
จ านวนหนว่ยกิตรวม ไม่น้อยกวา่ 129 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  

1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต   

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกติ 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  33 หน่วยกติ 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 15  หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี  18  หน่วยกิต  
2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกติ 

2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  39 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกวา่ 9  หน่วยกิต  

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  4  หน่วยกิต  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ  38 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4381102 ปฏิบัติการชีววิทยาทางด้านการเกษตร 1(0-3-2) 
4381104 ปฏิบัติการเคมีทางด้านการเกษตร 1(0-3-2) 
4381202 ฝึกปฏิบัตหิลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ  1(0-3-2) 

4381205 ฝึกปฏิบัตเิทคโนโลยีพื้นฐานทางดา้นการเกษตร 2(0-4-2) 
4381207 ฝึกปฏิบัตหิลักวัสดุทางการเกษตร 1(0-3-2) 

4381302 ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชอย่างยั่งยืน 2(0-4-2) 
4382102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 1(0-3-2) 

4382202 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 1(0-3-2) 
4382302 ฝึกปฏิบัตหิมอดิน 1(0-3-2) 

4382304 ปฏิบัติการการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 2(0-4-2) 
4382306 ฝึกปฏิบัตเิทคโนโลยีการจัดการน ้าเพื่อการเกษตร  1(0-3-2) 
4382308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจลุินทรียเ์พื่อนวัตกรรมการเกษตร 2(0-4-2) 
4383303 ฝึกปฏิบัตริะบบเกษตรผสมผสาน 2(0-4-2) 
4383202 สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 1(0-3-2) 

4383204 ฝึกปฏิบัติการจดัการระบบเกษตรและโลจสิติกส ์ 1(0-3-2) 
4383309 ปฏิบัติการการแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ์เกษตร  2(0-4-2) 

4383305 ฝึกปฏิบัติการจดัการธุรกจิฟาร์มยัง่ยืนส าหรับเกษตรกรอัจฉริยะ 1(0-3-2) 

4383307 ฝึกปฏิบัตมิาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และกฎหมาย 1(0-3-2) 



 
 

มคอ.2  
156 

 
 

 
 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4383401 วิธีวิจัยทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 1(0-3-2) 
4383402 โครงงานนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 3(0-6-3) 

4384302 ฝึกปฏิบัติฟาร์มอัจฉริยะ 2(0-4-2) 
4384304 ฝึกปฏิบัติการสร้างมลูค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 2(0-4-2) 

4384502 
 
4384504 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน หรือ 
สหกิจศึกษาดา้นนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

6(540) 
หรือ 

6(640)  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 

หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางทฤษฎี 31 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4381101 ชีววิทยาทางด้านการเกษตร 2(2-0-4) 
4381103 เคมีทางด้านการเกษตร 2(2-0-4) 
4381106 คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร 2(2-0-4) 

4381201 หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอจัฉริยะ  2(2-0-4) 
4381204 เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 1(1-0-2) 

4381206 หลักวัสดุทางการเกษตร 1(1-0-2) 
4381301 การผลิตพืชอย่างยั่งยืน 1(1-0-2) 

4382101 จุลชีววิทยาทางด้านการเกษตร 2(2-0-4) 
4382201 การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 1(1-0-2) 

4382301 หมอดิน  1(1-0-2) 
4382303 การเลีย้งสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 1(1-0-2) 
4382305 เทคโนโลยีการจดัการน า้เพื่อการเกษตร  2(2-0-4) 
4382307 เทคโนโลยีจลุินทรีย์เพื่อนวัตกรรมการเกษตร 1(1-0-2) 
4383302 ระบบเกษตรผสมผสาน 1(1-0-2) 

4383201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 2(2-0-4) 
4383203 การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส ์ 2(2-0-4) 

4383308 การแปรรปูและพัฒนาผลติภณัฑ์เกษตร  1(1-0-2) 

4383304 การจัดการธุรกิจฟาร์มยั่งยืนส าหรบัเกษตรกรอัจฉริยะ 2(2-0-4) 
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4383306 มาตรฐานผลติภณัฑด์้านการเกษตร และกฎหมาย 2(2-0-4) 
4384301 ฟาร์มอัจฉริยะ 1(1-0-2) 

4384303 การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 1(1-0-2) 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 

1) เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร ์ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
4381203 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพื่องานด้านเกษตร  2(1-2-3) 

 

2) การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
4382201 
4382202 
4383202 

การพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางเกษตร 
สัมมนาทางนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

1(1-0-2) 
1(0-3-2) 
1(0-3-2) 

 

3) ฝึกปฏิบตัิงานเทคโนโลยีพื้นฐาน รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
4381201 
4381202 

 
4381204 
4381205 

หลักการเกษตรส าหรับเกษตรกรอจัฉริยะ  
ฝึกปฏิบัตหิลักการเกษตรส าหรับเกษตรกร
อัจฉริยะ  
เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 
ฝึกปฏิบัตเิทคโนโลยีพื้นฐานทางดา้นการเกษตร 

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

 
1(1-0-2) 
2(0-4-2)  

 

4) ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4383201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 2(2-0-4) 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2564 

5) การจัดการอุตสาหกรรม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4383203 
4383204 

การจัดการระบบเกษตรและโลจิสติกส ์
ฝึกปฏิบัติการจดัการระบบเกษตรและโลจสิติกส ์

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

 

6) วัสดุอุตสาหกรรม 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

4381206 
4381207 

หลักวัสดุทางการเกษตร 
ฝึกปฏิบัตหิลักวัสดุทางการเกษตร 

1(1-0-2) 
1(0-3-2) 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความย่ังยืน 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  1   นายเกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
(โทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่) 

2545 

 
บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
Panpong, K., Srimachai, T., & Kaewthong N. (2018). Biogas production by anaerobic co-

digestion process between distillery wastewater of community refined liquors plant 
with glycerol waste. Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(4). 
11 pages, 50-60. TCI(1).  

Panpong, K., Srimachai, T., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-thong, S., Imai T. & Kaewthong N. 
(2017). Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol 
waste for biogas production: Effect of different operating processes. Energy Procedia. 
7(138). 7 pages, 260-266. Scopus. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ทัศนี ศรมีาชัย, เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และประวิทย์ คงจันทร์. (2563). การผลิตไบโอเอทานอลจาก

กากของแข็งของล าต้นและทางใบปาล์มน ้ามันโดยการปรับสภาพแบบสองขั้นตอนด้วยกระบวนการ
ระเบิดด้วยไอน ้าและวิธีไฮโดรเทอร์มอล. การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 10 
ประจ าปี 2563. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. นครศรีธรรมราช. 10 หน้า, B35-B43. 

ทัศนี ศรีมาชัย, เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และเสาวรส เหลือนุ่นขาบ. (2562). การผลิตก๊าซมีเทนจากน ้า
กากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศกับกากน ้าตาล. การประชุม
วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 
นครศรีธรรมราช. 8 หน้า, A49-A56. 
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เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์, ธิวาริ  โอภิธากร, นวิทย์ เอมเอก, เสาวรส เหลือนุ่นขาบ และสมพงศ์ โอทอง. (2559). 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ากากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยใช้การ
หมักร่วมกับของเสียกลีเซอรอล. งานประชุมวิชาการ KU SRC 1st National Conference 2016. 
26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุร.ี 9 หน้า, 486-494. 

Petarwut, M., T., Panpong, K., Noparat, P., Kongjan, P., & O-thong, S. (2017). Biogas production 
from chicken manure, napier grass and food waste by solid state anaerobic digestion. 
Proceeding of International Conference on Fermentation Technology for Value 
Added Agricultural Products (Fervaap 2017). 25-28 July 2017, Khonkhen. Thailand. 
4 pages, 138-141. 

Thimunee, M., Panpong, K., & O-thong, S. (2017). Biohydrogen production from glycerol 
waste by two-stage anaerobic digestion process. International Conference on 
Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (Fervaap 2017). 
23-24 July 2017. Khonkhen. Thailand. 11 pages, 422-430.      

Srimachai, T., Panpong, K., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-thong, S., Imai T. & Kaewthong N. 
(2017). Production of bio-hydrogen and bio-methane from batch two-stage anaerobic 
co-digestion between canned seafood wastewater and glycerol waste. Proceeding of 
International Conference on Fermentation Technology for Value Added 
Agricultural Products (Fervaap 2017). 25-28 July 2017 Khon Kaen. Thailand.  
8 pages, 72-79.  

Panpong, K., Srimachai, T., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-thong, S., Imai T. & Kaewthong N. 
(2017). Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol 
waste for biogas production: Effect of different operating processes. Proceeding of 
International conference on alternative energy in developing countries and 
emerging economies (2017 AEDCEE). 25-27 May 2017. Bangkok. Thailand. 9 pages, 
94-102 

Panpong, K., Srimachai, T.,  Nuithitikul. K., O-Thong, S. & Kongjan, P. (2016). Effect of inhibited 
formation during oil palm frond pulping (OPFP) microwave pretreatment for 
bioethanol production by SSF process. Asian Conference on Engineering and 
Natural Sciences (2016 ACENS). 1-3 Februry 2016 Fukuoka. Japan. 12 pages,  
235-246.  
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาการจัดการโครงการ (Project Management) 
2. วิชาการจัดการของเสียในงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste Management) 
3. วิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety  

 Management) 
4. วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) 
5. วิชาอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic) 
6. วิชาเรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง (Moral Principles Leading to Self Sufficiency) 
7. วิชาระบบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
8. วิชาการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 
9. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
10. วิชาการจัดการโครงการ (Project Management) 

 
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ (ประสบการณ์ท างาน) 

1. พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท ร่วมพัฒนาเมือง จ ากัด  
  (Hands-In City Development. co., th)  

ลักษณะงานเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการพัฒนาระบบสตูล
สมาร์ทซิตี้ด้านการท่องเที่ยว การจัดการขยะและพลังงานทดแทน
โดยท าหน้าที่ในการส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซึ่งจัดจ าหน่าย
เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร 

2. พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสตูล 
ลักษณะงานเป็นที ่ปร ึกษาด้านวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SME ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

3. พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 
ลักษณะงานเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และ
ผู ้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูล ด้านการท่องเที ่ยว การท า
เกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  2    นางสาวทัศนี ศรีมาชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
(โทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559 

ปริญญาตรี วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 

 
บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
Panpong, K., Srimachai, T., & Kaewthong N. (2018). Biogas production by anaerobic co-digestion 

Process between distillery Wastewater of community refined liquors plant with glycerol 
waste. Naresuan University Journal: Science and Technology. 26(4). 11 pages,  
50-60. TCI(1).  

Panpong, K., Srimachai, T., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-thong, S., Imai T. & Kaewthong N. (2017). 
Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol waste for 
biogas production: Effect of different operating processes. Energy Procedia. 7(138).  
7 pages, 260-266. Scopus.  

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ทัศนี ศรีมาชัย, เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และประวิทย์ คงจันทร์. (2563). การผลิตไบโอเอทานอลจาก

กากของแข็งของล าต้นและทางใบปาล์มน ้ามันโดยการปรับสภาพแบบสองขั้นตอนด้วยกระบวนการ
ระเบิดด้วยไอน ้าและวิธีไฮโดรเทอร์มอล. การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 10.
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. นครศรีธรรมราช. 10 หน้า, B35-B43. 

ทัศนี ศรีมาชัย, เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และเสาวรส เหลือนุ่นขาบ. (2562). การผลิตก๊าซมีเทนจากน ้า
กากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศกับกากน ้าตาล. การประชุม
วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2562. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 
นครศรีธรรมราช. 8 หน้า, A49-A56. 
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Srimachai, T., Panpong, K., O-thong, S., & Kongjan, P. (2018). Effect of inhibitor from different 
pretreatment process of oil palm frond pulping for bioethanol production. 
International Conference on Engineering and Applied Science (2018 ICEAS).  
17-19 July 2018 Seoul. South Korea. 12 pages, 256-267 

Srimachai, T., Panpong, K., Nuithitikul, K., Kongjan, P., O-thong, S., Imai T. & Kaewthong N. 
(2017). Production of bio-hydrogen and bio-methane from batch two-stage anaerobic 
co-digestion between canned seafood wastewater and glycerol waste. Proceeding of 
International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural 
Products (Fervaap 2017). 25-28 July 2017 Khon Kaen. Thailand. 8 pages, 72-79 

Panpong, K., Srimachai, T.,  Nuithitikul. K., O-Thong, S. & Kongjan, P. (2016). Effect of inhibited 
formation during oil palm frond pulping (OPFP) microwave pretreatment for 
bioethanol production by SSF process. Asian Conference on Engineering and 
Natural Sciences (2016 ACENS). 1-3 Februry 2016 Fukuoka. Japan. 12 pages, 235-246 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. วิชากฎหมายของการประกันภัยของการขนส่ง 
3. วิชาแนะน าวิศวกรรมศาสตร์ 
4. วิชาอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic) 
5. วิชากฎหมายอุตสาหกรรม 
6. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ (ประสบการณ์ท างาน) 

1. พ.ศ. 2544 – 2548  พนักงานส่งเสริมการขาย บริษัท โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม จ ากัด 
โดยท าหน้าที่ในการส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซึ่งจัดจ าหน่าย
เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร 

2. พ.ศ. 2549 – 2554  พนักงานรับวัตถุดิบ บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด 
โดยท าหน้าที่ในการรับวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเพื่อใช้ในการ
ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่งมาตรฐาน น ้ายางข้น และยางพาราแปรรูป 
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3. พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 
ลักษณะงานเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และ
ผู ้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูล ด้านการท่องเที ่ยว การท า
เกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  3   นางสาวเกศินี บุญช่วย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2543 
 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
Boonchuay, K. (2019). Sentiment classification using text embedding for Thai teaching 

Evaluation. Applied Mechanics and Materials, 6 (886), 6 pages, 221-226. Inspec. 
Boonchuay, K., Kaewkeeree, S., & Intasorn, Y. (2018). Applying an extremely imbalanced 

technique on big data: A case study of web intrusion. Journal of Thai Interdisciplinary 
Research. 8 (13), 8 pages, 29-36. TCI(1). 

Boonchuay, K., Sinapiromsaran, K., & Lursinsap, C. (2017). Decision tree induction based on 
minority entropy for the class imbalance problem. Pattern Analysis and Applications. 
4 (20), 13 pages. 769-782. ISI. 

Boonchuay, K., Sinapiromsaran, K., & Lursinsap, C. (2017). Boundary expansion algorithm of a 
decision tree induction for an imbalanced dataset. Songklanakarin Journal of Science 
& Technology. 9 (39), 9 pages. 665-673. Scopus. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
Boonchuay, K., Intasorn, Y. & Rattanaopas, K. (2017). Design and implementation a REST API 

for association rule mining. Proceedings of 2017 International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology. 27-30 June 2017 Phuket. 4 pages, 668-671. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาการท าเหมืองข้อมูล 
2. วิชาขั้นตอนวิธี 
3. วิชาการแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 
4. วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
5. วิชาการโปรแกรมขั้นสูง 
6. วิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
7. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
8. วิชาชีวิตกับเทคโนโลย ี
9. วิชาการคิดในยุคดิจิทัล  

 
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ (ประสบการณ์ท างาน) 

1.  พ.ศ. 2543 – 2545 ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ บริษัท พรีเมียซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ท าหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทในเครือศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี โดยลักษณะงานในกลุ่มบริษัทด าเนินการเกี่ยวกับการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น ถุงมือยาง ยางแผ่น และ 
ยางแท่ง  

2.  พ.ศ. 2546 – 2547 ต  าแหน ่ ง  Software Developer บร ิษ ัท ภ ูม ิซอฟต ์  จ  าก ั ด 
ท าหน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการประเมิน
ตามหลักการของการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

3.  พ.ศ. 2558 – 2559 ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ บริษัท Material Automation  
(Thailand) 
ท าหน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น  
ด้านการบัญชี และอ่ืน ๆ 
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ล าดับที่  4    นายศักดิ์ชาย คงนคร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ศักดิ์ชาย คงนคร, นูรรีสา มะลี และอรุณี ยอดหนู. (2563). การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามการ

เปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6 -7 กุมภาพันธ์ 2563. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่). 13 หน้า, 1609-1621. 

ศักดิ์ชาย คงนคร, ธัญญเรศ อัมภรัตน์ และมารียา บินลาเต๊ะ. (2563). พลวัตของชายฝั่งสมิหลา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561 ด้วยภูมิสารสนเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่). 12 หน้า, 394-405. 

ศักดิ์ชาย คงนคร และมารียา บินลาเต๊ะ. (2562). ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ด้วยภูมิสารสนเทศ. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 1253-1264. 

ศักดิ์ชาย คงนคร และธัญญเรศ อัมภรัตน์. (2562). ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ด้วยภูมิสารสนเทศ. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 1265-1275. 

กีรัตนา เรืองหนู, ศรันยา จันทศรี และศักดิ์ชาย คงนคร. (2561). ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดชลาทัศน์ 
จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ด้วยภูมิสารสนเทศ. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3. 
11-12 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 7 หน้า, 28-34. 
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ศักดิ์ชาย คงนคร, นัจมี เลเด็น และอิสมาแอน เต็มขาว. (2560). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดสมิหลา 
จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ด้วยภูมิสารสนเทศ. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2. 15 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8 หน้า, 83 - 90. 

นัจมี เลเด็น, เสาเดาะห์ สะตาเร็ง, อิสมาแอน เต็มขาว และศักดิ์ชาย คงนคร. (2560). ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ด้วยระบบ 
ภูมิสารสนเทศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 2. 18 กุมภาพันธ์ 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 7 หน้า,  
82-90. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาวิจัยเฉพาะทาง 
2. วิชาโครงงานฟิสิกส์ 
3. วิชาวิธวีิจัยวิทยาศาสตร์ 
4. วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5. วิชาการรับรู้ระยะไกล 
6. วิชาโปรแกรมประยุกต์ทางฟิสิกส์ 
7. วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8. วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
9. วิชาวิทยาศาสตร์พลังงาน 
10. วิชาธรณีวิทยา 1  
11. วิชาธรณีวิทยาทั่วไป 
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ล าดับที่  5    นางสาวเสาวนิตย์  ชอบบุญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. จุลชวีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

ปริญญาตรี วท.บ. ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 2536 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
สันทนา ขวัญมณ,ี สุทิน พรหมพงษ์, อัจฉรา เพ่ิม และเสาวนิตย์ ชอบบุญ. (2559). การเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อรา

จากมูลสัตว์ต่อเชื ้อรา Colletotrichum sp. ST01 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2(44). 10 หน้า, 307-317. TCI(1). 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
เสาวนิตย์ ชอบบุญ, ผจงสุข สธุารัตน์ และนิศากร วิทจิตสมบูรณ์.  (2562). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักจาก 

ฟางข้าวของกลุ่มเกษตรกร ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. ประจ าปี 
2562. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 1100 - 1110. 

เพียงขวัญ เสียมศักดิ์, ยุวันดา รัตนะ, อัจฉรา เพ่ิม นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ และเสาวนิตย์ ชอบบุญ. (2562). 
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในส้มต าที่จ าหน่ายในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 
ประจ าปี 2562. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 12 หน้า, 847 – 858. 

อิลยัส เง๊าะ, ณฐมน เสมือนคิด, สิริมาภรณ์ วิชรกุล และเสาวนิตย์ ชอบบุญ. (2561). การคัดเลือกชนิด 
ข้าวเหนียวด าจากอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหมาก. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3. ประจ าปี 
2561. 11-12 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12 หน้า, 71 – 82. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   
1. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. วิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. วิชาชีววิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
4. วิชาจุลชีววิทยา 
5. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
6. วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
7. วิชาจุลชีววิทยาในชีวิตประจ าวัน 
8. วิชาแบคทีเรียวิทยา 
9. วิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
10. วิชาชีววิทยาของเห็ดรา 
11. วิชายีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 
12. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 
13. วิชาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 
14. วิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 
15. วิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา 
16. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  6    นายวีรยุทธ ทองคง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
วีรยุทธ ทองคง และนาซูฮา แมเราะ. (2563). ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครัง้ท่ี 5. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 11 หน้า, หน้า 788-799. 

วีรยุทธ ทองคง และวลัยพร ชุ่มชื่น. (2562). ความหลากชนิดของชันโรง ต าบลบ้านพรุหมาก จังหวัดสงขลา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, หน้า 223-232. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)  

1. วิชากีฏวิทยา 
2. วิชาเทคนิคทางชีววิทยา 
3. วิชานิเวศวิทยา 
4. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางชีววิทยา 
5. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
6. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
7. วิชาวิจัยเฉพาะทาง 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  7    นางคันธมาทน์ กาญจนภูมิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

ปริญญาโท วท.ม. สัตววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
สุรียา สะมะแอ, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเบญฑิรา รัชตพันธนากร. (2559). ผลของโปรแกรมการสอนแบบ

สร้างแรงจูงใจต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงอายุ 30-60 ปี ต าบลกาวะ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 
3(1), 15 หน้า, 31-45. TCI(1). 

คเนศ นาวารี และคันธมาทน์  กาญจนภูมิ. (2558). การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอระแงะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนราธิวาส.  วารสารสุขภาพภาค
ประชาชนภาคใต้, 30(1), 5 หน้า, 25-29. 

อับดลมาหยีด  กาเส็มสัน และคันธมาทน์ กาญจนภูมิ. (2558). การด าเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพในส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. วารสารสุขภาพ
ภาคประชาชนภาคใต้, 30(1), 5 หน้า, 46-50. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
วราพรรณ ไหมเหลือง, คันธมาทน์กาญจนภูมิ, ชัดเจน จันทรพัฒน์ และกัลยา ตันสกุล. (2563) ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา.  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11. 17 กรกฎาคม 
2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา. 19 หน้า, 1938-1956. 
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รุสดา ดอเลาะ, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และสุภาพ  สิกขาพันธ์.  (2562). ผลของการรมไอน ้าสมุนไพรร่วมกับ
การรักษาพยาบาลปกติในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย 
คร ั ้งท ี ่  6. ว ันท ี ่  18-19 กรกฎาคม 2562, มหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร ์  สงขลา.  15 หน ้า ,  
2422-2436. 

เจะสุไรดา ดือเร๊ะ, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และสุภาพ  สิกขาพันธ์. (2562). ผลของการฝึกการหายใจและการ
พอกยาเย็นต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6.  วันที่ 18-19  กรกฎาคม 2562, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา. 
19 หน้า, 2437-2449. 

ณัฏฐนิชา วรรณมณี, เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ และคันธมาทน์  กาญจนภูมิ. (2560). การรับรู้อิทธิพลระหว่าง
บุคคลและสถานการณ์ต่อการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
9 การบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. 31 พฤษภาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 11 หน้า, 919-929 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ, ชัดเจน จันทรพัฒน์ และธนพร อิสระทะ. (2560).  ความชุกและ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1. 7-8 ธันวาคม 2560, มหาวิทยาลัย         
แม่ฟ้าหลวง. 10 หน้า, PH06 1-10. 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และชัดเจน จันทรพัฒน์. (2560).  ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษาเข้าใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา”ครั้งที่ 5 ประจ าป 2560 “อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”. 
17 – 18 สิงหาคม 2560, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 15 หน้า, 225-239. 

จรรยาภรณ์ จันทมาศ, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). ผลของโปรแกรมการสื่อสาร
ของผู้ปกครองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรื่องเพศ กรณีศึกษา: ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ ่น . 15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 9 หน้า, 823-831. 

สุพัตร์ หลังยาหน่าย, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ, เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน และจินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์. (2559). 
การศึกษาพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น. 15-16 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 7 หน้า, 860-866. 
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ดูลาซิ บือราเฮง, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). การดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: อ าเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั ้งที ่ 6 การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. 15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 
888-897 

ฝาอีซะห์ กามา, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). การดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน
กับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา: อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. 
15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 898-908 

ศุภางค์ อินทร์ยอด, เทพกร พิทยาภินันท์ และคันธมาทน์ กาญจนภูมิ. (2559). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกี ่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารของร้านอาหาร ในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.           
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น. 15-16 สิงหาคม 2559,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 หน้า, 1078-1083 

เสาวรัตน์ ฉิมศรี, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และเทพกร พิทยาภินันท์. (2559). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. 
15-16 สิงหาคม 2559,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 9 หน้า, 1146-1154 

รัตติภรณ์ บุญทัศน์, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และนิรชร ชูติพัฒนะ. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัด 
สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28 - 29 พฤษภาคม 2558,  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 23 หน้า, 1176-1198 

สุพัตร์  หลังยาหน่าย, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ, เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน และจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์. (2558). 
การศึกษาฤทธิ ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากพืชตระกูลชงโค. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28-29 พฤษภาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 7 
หน้า, 933-939 

Kanchanapoom, K.. (2016). The influence of sucrose on in vitro flowering of rose (Rosa hybrida 
L. cv. ‘My Valentine’).  URU International Conference on Science and Technology. 
2016. “Celebrating 80 years of Uttaradit Rajabhat University”. Faculty of Science and 
Technology, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit, Thailand. 4 pages, 5-8. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   
1. วิชาชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข  
2. วิชาจุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
3. วิชาสุขภาพทันยุค  
4. วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข  
5. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานสาธารณสุข  
6. วิชาการใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  
7. วิชาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
8. วิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9. วิชาชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  8    นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท 
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
Rattanaopas, K., Kaewkeerat, S. & Chuchuen, Y., (2017). A comparison of ORC-compress 

performance with big data workload on virtualization. Applied Mechanics and 
Materials, 855, 6 pages, 153-158. Inspec. 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ธนาวัฒน์ รังสิมันตุชาติ, กานต์พิชชา โฉมงาม กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และพิกุล สมจิตต์. (2562). ชุดค าสั่ง 

SQL สร้างเส้นแนวโน้ม Linear Regression บนฐานข้อมูล MariaDB, รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 3, 18-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตา. 8 หน้า, 358-365. 

มุฑิตา ภู่รังไหม, ฐิติยา ใบมะหาด, กูรุสดี  กูสกุล, ซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  
และยุพดี อินทสร. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL บน Docker 
Containers กับ ระบบไฟล์ BtrFS ด้วยภาระงาน TPC-C, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4. 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงแรมทินิดี  
จังหวัดระนอง. 7 หน้า, 33-39. 

เสาวลักษณ์  ยีละงู, กุลจิรา เทพวารินทร์, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, สุภาวดี มากอ้น และพิกุล สมจิตต์ (2562). 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MariaDB ด้วย Disk I/O Scheduler บน Docker 
Container, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4. 30-31 
พฤษภาคม 2562 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง. 6 หน้า, 40-45. 
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เสาวลักษณ์  ยีละงู, กุลจิรา เทพวารินทร์, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, สุภาวดี มากอ้น และพิกุล สมจิตต์ (2562). 
ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching HUB ด้วยโปรแกรมประยุกต์ไลน์, รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครัง้ท่ี 4. 30-31 พฤษภาคม 2562 
โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง. 8 หน้า, 18-25. 

ธีรศักดิ์ ยนจ ารูญ, โนรซาฮีระห, กามะ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว (2561).  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต์ SSL แบ่งภาระสมดุลแบบกระจายระหว่างโครงสร้าง SSL-
offload และ SSL-passthrough, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11. 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
10 หน้า, 537-546. 

นูรุลอีมาน เบ็งบูงอ, ฮัสมะ เระดุมหลี, กฤษณวรา รัตนโอภาส และยุพดี อินทสร (2561). การจ าแนก 
โพสตเกมโดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล : กรณีศึกษาการโพสตบนเฟสบุค, รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11. 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 547-555. 

Rattanaopas, K. & Boonchuay, K. (2017). A high performance network virtualization 
architecture with bandwidth guarantees. Proceedings of International Electrical 
Engineering Congress 2017, 8-10 March 2017 Pattaya. 4 page, 419-422. 

Rattanaopas, K. & Kaewkeeree, S. (2017). Improving hadoop MapReduce performance with 
data compression: A study using wordcount job. Proceedings of 2017 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology, 27-30 June 2017 Phuket.  
4 page. 572-575. 

Rattanaopas, K.  (2017) .  A performance comparison of apache tez and MapReduce with data 
compression on hadoop cluster.  Proceedings of The 14th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering, 12- 14 July 2017  
Nakhon Si Thammarat. 4 page, 1-4. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 
3. วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
4. วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
5. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 
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6. วิชาการจัดการระบบเครือข่าย 
7. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
8. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. วิชาการจัดการระบบปฏิบัติการ 
10. วิชาการท าเหมืองข้อมูล 
11. วิชาการจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

 

ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ (ประสบการณ์ท างาน) 
1.  พ.ศ. 2541– 2544 ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ บริษัท บีที จ ากัด 

พัฒนาระบบงานบุคลากร ได้แก่ บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์ บริษัท 
Total Fina Elf S.A.  

2.  พ.ศ. 2544 – 2548 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ 
ออกแบบ ดูแล บ ารุงรักษา ระบบเครือข่าย พัฒนาโปรแกรม
ส าหรับระบบการเงิน และระบบตรวจสุขภาพ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  9    นางสาวยุพดี  อินทสร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นัยพินิจ มาตรศรี, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย และยุพดี อินทสร. (2562). ระบบจัดการการเดินเรือเกาะ

ยาวเซ็นเตอร์กรุ๊ป.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 
10. 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 9 หน้า, DP38-DP46. 

คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นาเดีย แวนา, สามีเร๊าะห์ สามะ และยุพดี อินทสร. (2562). แอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10. 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 9 หน้า,  
DP29-DP37.  

ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล, คมกฤช เจริญ, นูรุลนาเดีย เจะฮะ และอารีนัท สาหนิ. (2562). การพัฒนา
ระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10. 12-13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  
13 หน้า, 1479-1491.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 12-13 
กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 9 หน้า, 2098-2106. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซัน เจะเลาะ และวิกาญดา บุญณะ. (2561). ระบบ 
โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใตวิ้จัย ครั้งที่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.  
9 หน้า, B61-B69. 
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่า 
เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และดิจิทัล  
ครั้งที่ 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11 หน้า, 411-422. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร์ หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561). ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 12 หน้า, 
1655-1666.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เง๊าะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันน าทางการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
ประจ าปี 2561. 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 8 หน้า, 1196-1203.  

ฮาฟิซ ดือเระซอ, เกศินี บุญช่วย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแก้ว. (2560). การจ าแนกความรู้สึกจากข้อมูล
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของ
เครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National 
Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9. 1-2 พฤศจิกายน 2560 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 6 หน้า, 87-92. 

นุรฮัยยาตี อาด า, สุธิสา สันเตะ๊, เกศินี บุญช่วย และยุพดี อินทสร. (2560). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
การจัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์ไทย โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจยั ครั้งที่ 13. 14-15 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 8 หน้า, 85-92.  

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอุสมาน ยีมิง. (2560). 
มัลติมีเดียเรื่อง ประวัติศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 
1331-1339.   

ยุพดี อินทสร, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, เกศินี บุญช่วย, พัชรวิชญ์ ศรีไสยเพชร และอานนท์ กาหมอ. (2560). 
แอปพลิเคชันจัดการห้องซ้อมดนตรีออนไลน์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฏรธ์านีวิจัย ครั้งที่ 13. 14-15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 9 หน้า, 481-489.  
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ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย, นัฐพงษ์ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).  
สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การเรียงล าดับข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
8 หน้า, 1561-1568. 

นูรีย๊ะ ส๊ะหวัง, นูรุลฮูดา มะเด, ยุพดี อินทสร และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์. (2560). ระบบคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. 8 หน้า, 353-360.  

ยา สะแม, อนุรักษ์ สูงใหญ่, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ์ รอดคล้าย. (2560). แอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า, 427-436. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2. วิชาหลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 

4. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5. วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 

6. วิชากฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 

7. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

8. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

9. วิชาการแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  10    นางสาวสารภี  จุลแก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

ปริญญาตรี ศศ.บ. นิเทศศาสตร์  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 2540 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กูรุสดี กูสกุล, ซัฮรุล บาฮาโซ๊ะ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว. (2562). การทดสอบเว็บไซต์

อัตโนมัติด้วย Robot Framework และ Selenium2Library กรณีศึกษา : งานประชุมวิชาการ
เครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 4. รายงานสืบเนื่องการประชุมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6-7 
กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 12 หน้า, 
625-636. 

สารภี จุลแก้ว, จิรัฐติกาล ปราณเกิด, ศตวรรษ ปิยะพงษ์ และเกศินี บุญช่วย. (2562). ระบบจัดระเบียบการ
จอดยานพาหนะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 15. 12-13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
14 หน้า, 185-198.       

กันต์ธมน สุขกระจ่าง ธนะรัตน์ รัตนกูล  พุฒธิธร ตุกเตียน และสารภี จุลแก้ว. (2561). ปัจจัยในการเลือกท าเล
ที่ตั้งปั้มแอลพีจีในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการชาติประจ าปี 2561. 11-13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จ.เชียงใหม่. 6 หน้า, 459-465. 

ส าลีย๊ะห์ หมะหลี นูรฟาตีมีย์ ดอเลาะ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี  จุลแก้ว. (2560). พฤติกรรมการใช้
โซเชียลมีเดียผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลบนเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9. 31 มีนาคม 2560 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช. 5 หน้า, 183-187. 
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ฮาฟิซ ดือเระซอ, เกศินี บุญช่วย, ยุพดี อินทสร และสารภี จุลแก้ว (2560). การจ าแนกความรู้สึกจากข้อมูล
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของ
เครื่อง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National 
Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 9. 1-2 พฤศจิกายน 2560 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม. 6 หน้า, 87-92. 

พัทธ์ธีรา ไชยรัตน์, ไสฝ๊ะ เหมเภอ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว (2560). การควบคุมคุณภาพของ
เครือข่ายส าหรับ Docker Container. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT)  
ครั้งที่ 9. 1-2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม. 7 หน้า,  
127-132. 

ราเชน หมัดอาดั้ม, กิตติศักดิ์ บ็ญดูสะ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว (2560).  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนการแบ่งภาระงานสมดุลที่มีการควบคุมน ้าหนักของ
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม HAproxy. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST  
ครั้งที่ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
จ.ชุมพร. 8 หน้า, 612-620. 

ธีรศักดิ์ ยนจ ารูญ, โนรซาฮีระห กามะ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว (2561).  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต์ SSL แบ่งภาระสมดุลแบบกระจายระหว่างโครงสร้าง  
SSL-offload และ SSL-passthrough. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11. 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
10 หน้า, 537-546. 

นิอัฟฟาน บินนิโซะ, นูรอิน สะมะแอ, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสารภี จุลแก้ว. (2559). ระบบเครือข่าย
ภายในเสมือน 10 Gigabit Ethernet บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8. 15 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 10 หน้า, 726-735. 

กันต์ธมน สุขกระจ่าง, บุญชัย เพรามธุส, เยาวลักษณ์ เพรามธุรส, ธนะรัตน์ รัตนกูล และสารภี จุลแก้ว. 
(2559). ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของ 
รพ.สต. บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7.  29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา. 8 หน้า, 
1286-1293. 
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Rattanaopas, K., Kaewkeeree, S., Chunkaew, S. and Mak-on, S. (2017). Evaluation of linux I/O 
schedulers on SSD for HDFS. The 2nd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs). 
28-29 December 2017 Bangkok, Thailand. 7 Page, 12-18.  

Chunkaew, S., Rattananopas, K. (2017). Performance analysis of the docker container network 
architecture based on link aggregation. The International Conference on 
Information Technology: TICST2017. 7-8 December 2017 Bangkok, Thailand. 4 
page, 294-297. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้  
3. วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4. วิชาการโปรแกรมขั้นสูง 
5. วิชาเทคโนโลยีและชีวิต 
6. วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล 
7. วิชาการจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์  
8. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
9. วิชาหลักส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. วิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 
11. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12. วิชาระบบจัดการสารสนเทศ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  11    นายพัฒนะ วรรณวิไล 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 

2539 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ยุพดี อินทสร, พัฒนะ วรรณวิไล, คมกฤช เจริญ, นูรูลนาเดีย เจะฮะ และอารีนัท สาหนิ. (2562). การพัฒนา

ระบบการจัดการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชมุ
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่ 10. 12-13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, สงขลา. 13 หน้า,1479-1491. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, นูรีซัน เจะเลาะ และวิกาญดา นุญณะ. (2562). ระบบ 
โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั ้งที ่ 9. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ , 
นครศรีธรรมราช. 9 หน้า, B61-B69. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาด้วยเทคนิคเนอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13. 14-15 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 205-212. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และพัฒนะ วรรณวิไล. (2560). การท านายสถานภาพ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9. 31 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
10 หน้า, 1476-1486. 
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นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปญญานันท และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปร ียบเทียบประสิทธ ิภาพการท  านายสถานภาพนักศึกษาด วยเทคนิคดาต า 
ไมนนิง. รายงานสืบเนื ่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั ้งที ่ 27  
ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3.  
3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 565-572. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
2. วิชาโครงสร้างดีสครีต 
3. วิชาภาษาโปรแกรมทางเลือก 
4. วิชาโครงสร้างข้อมูล 
5. วิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
6. วิชาความปลอดภัยของเครือข่าย 
7. วิชาการจัดการระบบเครือข่าย 
8. วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
9. วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
10. วิชาสหกิจศึกษา 
11. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
13. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16. วิชาหัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
17. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ (ประสบการณ์ท างาน) 
1.  พ.ศ. 2542– 2543 ต าแหน่งผู้ดูแลระบบเครือข่าย และที่ปรึกษาทางด้านเครือข่าย

และความมั่นคง บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 บริหารจัดการเครือข่าย แก้ไขปัญหาทางเครือข่าย ปรับปรุง

เครือข่าย และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคในการบริหารจัดการ
เครือข่ายและความมั่นคงของภายในบริษัท กลุ่มบริษัท และลูกค้า 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  12    นายคมกฤช เจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย และนูรฮัยฟา อาแว. (2562). การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุน

การตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 12-13 กรกฎาคม 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 9 หน้า, 2098-2106. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, อัลอามีน เง๊าะสนิ และอามีน มะลี. (2561). แอปพลิเคชันน าทางการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
ประจ าปี 2561. 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. 8 หน้า, 1196-1203. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, นลินี อินทมะโน และอาลิฟ สูแว. (2561). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเล่า 
เกาะหนูเกาะแมว. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคม ความรู้ และดิจิทัล  
ครั้งที่ 4. 24-25 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 11 หน้า, 411-422. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟมจันทร์ หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น. (2561). ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9. 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 12 หน้า, 
1655-1666. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, เกศินี บุญช่วย, สกรรจ์ รอดคล้าย, ซอฟวาน มะลี และอินมาน ยีมิง. (2560). 
มัลติมีเดียเรื่อง ประวัตศาสตร์ปัตตานีดารุสสาลาม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1331-1339. 
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ยา สะแม, อนุรักษ์ สูงใหญ่, คมกฤช เจริญ, ยุพดี อินทสร และสกรรจ์ รอดคล้าย. (2560). แอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง การตัดสินใจของนิสรีน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า, 427-436. 

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, สกรรจ์ รอดคล้าย, นัฐพงษ คงปุก และอาลีฟ หะยีหมัด. (2559).  
สื่อมัลติมีเดียเรื่องการเรียงล าดับข้อมูล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน้า, 1561-1568. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ือการออกแบบ 

2. วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

3. วิชาชีวิตกับเทคโนโลยี 

4. วิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

5. วิชาหัวข้อพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

6. วิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7. วิชาเทคโนโลยีสื่อผสม 

8. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

9. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

10. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  13    นายภาณุกร  ภูริปัญญานันท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ปริญญาตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ทนงศักดิ์ ลุยลาภ, ปราโมทย์ ทับยัง, ภาณุกร ภูริปํญญานันท์, จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นิลินี อินทมะโน และ 

ดินาถ หล าสูบ. (2560). เกมคิดคิด บนแอนดรอย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10. 14 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1331-1339. 

นลินี อินทมะโน, ดินาถ หล าสุบ, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ภาณุกร ภูริปญญานันท และพัฒนะ วรรณวิไล. 
(2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านายสถานภาพนักศึกษาดวยเทคนิคดาตา 
ไมนนิง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27  
ประจ าป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3. 
3 – 6 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, สงขลา. 8 หน้า, 565-572. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   
1. วิชาธุรกิจดิจิตอล 
2. วิชาการเป็นผู้ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
4. วิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
5. วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. วิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7. วิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
8. วิชาโปรแกรมภาษาทางเลือก 
9. วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  14    นางสาวผจงสุข สุธารัตน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2546 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
เสาวนิตย์ ชอบบุญ, ผจงสุข สธุารัตน์ และนิศากร วิทจิตสมบูรณ์.  (2562). การพัฒนาการผลิตปุ๋ยหมักจาก 

ฟางข้าวของกลุ่มเกษตรกร ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. ประจ าปี 
2562. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 1100 - 1110.  

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

2. วิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

4. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 

6. วิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

7. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 

8. วิชาการน าของเสียไปใช้ประโยชน์ 

9. วิชาเทคโนโลยีเอนไซม์ 

10. วิชาหลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  15    นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(โทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 2543  

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
เพียงขวัญ เสียมศักดิ์, ยุวันดา รัตนะ, อัจฉรา เพ่ิม นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ และเสาวนิตย์ ชอบบุญ. (2562). 

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในส้มต าที่จ าหน่ายในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 4. ประจ าปี 2562. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 12 หน้า, 847 – 858. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาชีววิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต  

2. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

3. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

4. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

5. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 

6. วิชาจุลชีววิทยา 

7. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

8. วิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร 

9. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 

10. วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

11. วิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 

12. วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพีช 

13. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
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14. วิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

15. วิชาแบคทีเรียวิทยา 

16. วิชาวิธวีิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

17. วิชาไวรัสวิทยา 

18. วิชาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 

19. วิชาราวิทยา 

20. วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

21. วิชาจุลชีววิทยาทางสาธารณสุข 

22. วิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 

23. วิชาวิจัยเฉพาะทาง 

24. วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

25. วิชาพันธุศาสตร์ 

26. วิชาแบคทีเรียก่อโรค 

27. วิชาชีวสารสนเทศน์ศาสตร์เบื้องต้น 

28. วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

29. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

30. วิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 

31. วิชาสาหร่ายวิทยา 

32. วิชาโปรโตซัววิทยา 

33. วิชาสถิติส าหรับชีววิทยา 

34. วิชาสถิติส าหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 

35. วิชาพันธุศาสตร์ทั่วไป 

36. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 

37. วิชายีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 

38. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

39. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

40. วิชาพันธุศาสตร์เบื้องต้น 

41. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  16    นางสาวสิริมาภรณ์ วัชรกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. จุลชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

ปริญญาโท วท.ม. จุลชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
สิริมาภรณ์  วัชรกุล, สโรชา  จันทรพรม, รัตติญา จะนะจินา และกมลธรรม  อ ่าสกุล . (2562). การคัดแยก

แบคทีเรียผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน ้ามันในจังหวัดสงขลา.  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์). 3(1), 113 หน้า, 91-104. 

Watcharakul, S, Röther, W., Birke, J., Umsakul, K., Hodgson, B., and Jendrossek, D. (2016 ) . 
Biochemical and spectroscopic characterization of purified Latex Clearing Protein (Lcp) 
from newly isolated rubber degrading Rhodococcusrhodochrous strain RPK1  reveals 
novel properties of Lcp. BMC Microbiology, 16(92), 13 pages, 1-13.  Scopus (Impact 
Factor 3.287) 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กัลยา บินดุเหล็ม, กัญญารัตน์ เหยดอี และสิริมาภรณ์ วัชรกุล. (2563). ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย

Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดง. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครัง้ท่ี 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม. 6-7  
กุมภาพันธ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 5, 2045 หน้า, 1838-1850. 

Sirimaporn, W. and Kamontam, U. (2019). Biodegradation of rubber based polymer using 
bacterial consortium ST608. International. The 7th international conference on bio-
based polymers (ICBP). 11-13 November 2019. Bangkok, Thailand. 61 pages, 14-20. 
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ฟาริดา  เล็กเกลี ้ยง, อาซือนะ  บูเก๊ะเจ๊ะลี และสิริมาภรณ์  วัชรกุล. (2561).  การคัดแยกจุลินทรีย์ที ่มี
ความสามารถในการย่อยสลายน ้ามันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมปนเปื้อนบริเวณท่าเรือน ้าลึก
สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.  21-22 มิถุนายน 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 12 หน้า, 119-130. 

Watcharakul, S., Umsakul, K., and Brian Hodgson.  (2016). Biodegradation of vulcanized 
rubber. International Conference on Research & Innovation in Food, Agriculture 
and Biological Sciences (RIFABS-16). 12-13 December, 2016. Phuket, Thailand. 150 
pages, 12-13.    

Watcharakul, S., Umsakul, K, Röther, W., Birke, J and Jendrossek, D. (2016).  Properties of the 
Latex Clearing Protein from Rhodococcus rhodochrous (LcpRr). 15th International 
Symposium on Biopolymers (ISBP2016). 26-28 September 2016. Madrid, Spain. 150 
pages, 100-118.  

Röther, W., Birke, J., Watcharakul, S. and Jendrossek, D.  (2016). Characterization of Latex 
Clearing Protein (Lcp) from Rhodococcusrhodochrous RPK1.Annual.  Conference 
2016 of the Association for General and Applied Microbiology (VAAM).  13 – 16 
March 2016. Jena, Germany. 160 pages, 1-16. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาจุลชีววิทยา 

2. วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 

3. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

4. วิชาพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

5. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ 

6. วิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา 

7. วิชาชีววิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

8. วิชาอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์ 

9. วิชาชีววิทยาของเห็ดรา 

10. วิชาโพรโทซัววิทยา 

11. วิชาสัมมนาทางจุลชีววิทยา 

12. วิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
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13. วิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 

14. วิชาวิธวีิจัยทางจุลชีววิทยา 

15. วิชาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 

16. วิชาการจ าแนกแบคทีเรีย 

17. วิชาชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 

18. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

19. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางจุลชีววิทยา 

20. วิชาพันธุศาสตร์ (ชีววิทยา) 

21. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

22. วิชาสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  17    นายอนุมัติ เดชนะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

ปริญญาโท 
M.Ed. Physics Osaka Kyoiku University 2543 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-สงขลา 2529 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กมลทิพย์ อมรวิริยะชัย, และอนุมัติ เดชนะ. (2561). การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูก

ยางพาราโดยวิธีกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561. 11 – 12 กุมภาพันธ์ 
2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา. 10 หน้า, 601 -610. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
2. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
3. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
4. วิชาการผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
6. วิชาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
7. วิชาสัมมนา 
8. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
9. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับฟิสิกส์ 
10. วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  18    นางสายใจ วัฒนเสน 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. จุลชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

ปริญญาโท วท.ม. จุลชวีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537 
 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
สายใจ วัฒนเสน ปิยธิดา เหลอืงเฉลิมวงค์ และ อทิตยา พลทมิฬ (2561). การคัดแยกแบคทีเรียที่ 
 ผลิตกรดอินโดลอะซิติกจากต้นข้าว (Oryza saltiva L.). รายงานสืบเนื่องจากการ 
 ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12. 27 - 29 

พฤษภาคม 2561. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง. 10 หน้า, 1122-1131. 
สายใจ วัฒนเสน  สโุรจนา ยานา และพาซีล๊ะ ฮามะ. (2561). การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเล

สจากบ่อน ้าพุร้อนทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56. 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 7 หน้า, 144-151. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
2. วิชาจุลชีววิทยา 
3. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
4. วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
5. วิชาวิจัยทางจุลชีววิทยา 
6. วิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ 
7. วิชาสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 
8. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
9. วิชาชีววิทยาของเห็ดรา 
10. วิชาการจ าแนกแบคทีเรีย  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  19    นายคทาวุธ ไชยเทพ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
คทาวุธ ไชยเทพ. (2559). ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากหลายของชนิดมดที่พบในป่า

เสม็ด จังหวัดสงขลา ในพลวัตวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน. รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 7. 12-13 พฤษภาคม 2559. หน้า 14,  
1214-1227. 

คทาวุธ ไชยเทพ. (2559). การกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงน ้ากลุ่ม Ephemeroptera, Plecoptera และ 
Trichoptera (EPT) ในน ้าตกโตนแพรทอง จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6. 15-16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 8 หน้า, 963-970. 

คทาวุธ ไชยเทพ. (2559). ความหลากหลายของแมลงน ้าในล าธารน ้าตกบริพัตร จังหวัดสงขลา. รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8. 15 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 9 หน้า, 1453-1461. 

คทาวุธ ไชยเทพ. (2560). ความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงในล าธารน ้าตกศรีทักษิณ จังหวัดนราธิวาส. 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9. 31 พฤษภาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 7 หน้า, 794-805.   

คทาวุธ ไชยเทพ. (2560). ความหลากหลายของแมลงน ้าในล าธารน ้าตกโตนปาหนัน  จังหวัดสตูล. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13.  
14-15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 8 หน้า, 231-238. 

คทาวุธ ไชยเทพ. (2561). ความหลากชนิดของมดในสวนยางพารา จังหวัดสงขลา. รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12. 27-29 พฤษภาคม 2561 
จังหวัดตรัง. 9 หน้า, 1033-1041. 
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ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   
1. วิชานิเวศวิทยา  
2. วิชาปฏิบัติการนิเวศวิทยา  
3. วิชาสถิติส าหรับชีววิทยา  
4. วิชาปักษีวิทยา  
5. วิชาสรีรวิทยาทั่วไป  
6. วิชาชีววิทยาภาคสนาม  
7. วิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา  
8. วิชาพฤติกรรมสัตว์  
9. วิชาพันธุศาสตร์  
10. วิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน  
11. วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน  
12. วิชาชีววิทยาทั่วไป   
13. วิชาปฏิบัติการกีฏวิทยาชีววิทยาทั่วไป 
14. วิชาหลักชีววิทยา  
15. วิชาชีววิทยาส าหรับครู  
16. วิชาการเขียนทางวิชาการ  
17. วิชาสัมมนาทางชีววิทยา  
18. วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
19. วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

 

 

  



209                                                  มคอ.2 
 

  

209 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  20    นายกมลนาวิน อินทนูจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ 
Inthanuchit, K., Kunpitak, K., Podam, N., Suwibul, H., and Yoyruroob, S. (2018). Monitoring of 

carbon and nitrogen loading of onsite wastewater treatment in Songkhla lake basin. 
EAU Heritage Journal Science and Technology. Vol 13 No 2 (2018): May-August.  
15 pages. 225-239.  TCI(1) 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กรองกาญจน์ หลีหมัด, พัชรีมาศ ลาเต๊ะ, พลพัฒน์ รวมเจริญ และกมลนาวิน อินทนูจิตร. (2562). การศึกษา

ความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นอัดจากกาบมะพร้าวและหญ้าแฝก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 
2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 7 หน้า. 981-987. 

กมลนาวิน อินทนูจิตร, มานพ อ่อนแก้ว และโอภาส อิสโม. (2562). การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา 
เมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลมสน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 2. 5-6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 14 หน้า. 291-304. 

กมลนาวิน อินทนูจิตร, นัดดา โปด า, หิรัญวดี สุวิบูรณ์, ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ และสุชีวรรณ ยอยรู้รอบ. (2561). 
ประสิทธิภาพของถังดักไขมันบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง. รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 3. 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9 หน้า. 19-27. 
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กมลนาวิน อินทนูจิตร. (2560). สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในการจัดการน ้าเสียของระบบบ าบัดน ้าเสียชุมชน 
ในพ้ืนที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพ
สากล ครั้งที่ 2. 21 กันยายน 2560. สถาบันสันติศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 13 หน้า. 
101-113. 

Inthanuchit, K. & Sukjan Inthanuchit, K. (2019 ) .  Characterization of Natural Organ Matter in  
Songkhla Lake Basin, Thailand. NOM7  IWA Specialist Conference on Natural  
Organic Matter 2019. 7-10 October 2019, Tokyo, Japan. 10 pages. P-08. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2. วิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3. วิชาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
4. วิชาการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
5. วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน 
6. วิชาเทคโนโลยีการบ าบัดและการควบคุมน ้าเสีย 
7. วิชาเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
8. วิชาเทคโนโลยีสะอาด 
9. วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
10. วิชาการจัดการทะเลสาบสงขลา 
11. วิชาการจัดการลุ่มน ้า 
12. วิชาการจัดการลุ่มน ้าและทะเลสาบสงขลา  
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ล าดับที่  21    นางสบาย ตันไทย 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

ปริญญาตรี วท.บ. วารชิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2528 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
สบาย ตันไทย, อมรภัค ณ นคร และวัชรินทร์ รัตนชู. (2562). การเลี้ยงปูนิ่ม (Scylla Olivacea, Herbst 

1796) ในบ่อกุ้งร้างที่มี และไม่มีป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครั้งที่ 3.  1 กุมภาพันธ์ 2562. 10 หนา้, 
1155-1164. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าเบื้องต้น  

2. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าเบื้องต้น  

3. วิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า 

4. วิชานิเวศวิทยาแหล่งน ้า 

5. วิชาคุณภาพน ้าและการวิเคราะห์น ้า  

6. วิชาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ดิน  

7. วิชางานช่างเกษตรและการจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์มเบื้องต้น  

8. วิชาการประมงท่ัวไป 
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ล าดับที่  22    นางสาวสุวิมล บัวทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

ปริญญาโท บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 

ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญช ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กันต์ธมน สุขกระจ่าง, ธนะรัตน์ รัตนกูล, สุวิมล บัวทอง และศรีวรรณ ข าตรี. (2562). ตัวแบบพยากรณ์ 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่เหมาะสม กรณีศึกษา: บริษัท รับเหมาก่อสร้างงานโยธา XYZ.  
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 “Social 
Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”. 22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 7 หน้า,  
A36-A42. 

วีระชัย แสงฉาย, สุวิมล บัวทอง, ศรีวรรณ ข าตรี, ณัฏฐนิช ทองสุข, เรวดี บินสะมะ และอภิสิทธิ์ แก้วนุ้ย. 
(2562). การพยากรณ์ยอดขายกรงนกเขาชวากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวดิน จังหวัดสงขลา.  
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 
7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 7 หน้า. 920-926. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

2. วิชาการบริหารการเงิน 

3. วิชาการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน 

4. วิชาการจัดการต้นทุนในโลจิสติกส์ 

5. วิชาการบริหารโครงการ 

6. วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

7. วิชาการบริหารการจัดซื้อ  
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ล าดับที่  23    นางสาวชาติรส จิตรักษ์ธรรม 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Marketing Newcastle University 2562 
ปริญญาโท วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ปริญญาตรี วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

พิมใจ พรหมสุวรรณ และชาติรส จิตรักษ์ธรรม. (2562). การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา. รายงานสืบเนื่องการประชุมทาง

วิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 6 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล". 28 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 9 หน้า, 1378-1386.   

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

2. วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 

3. วิชาการจัดการธุรกิจออนไลน์ 

4. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือนักเศรษฐศาสตร์ 

5. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 

6. วิชาวิถีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

7. วิชาหลักการตลาดสมัยใหม่ 

8. วิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ล าดับที่  24    นางณฐมน เสมือนคิด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชมงคล  วิทยาเขต
บางพระ 

2537 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
อดิศรา ตันตสุทธิกุล และณฐมน เสมือนคิด. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาปรุงรส. การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 5 “ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ ่น”. 17 – 18 
กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 167 – 176. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 1 

2. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 2 

3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

4. วิชาเคมีอาหาร 2 

5. วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

6. วิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

7. วิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร 

8. วิชาการแปรรูปอาหาร 

9. วิชาอาหารและโภชนาการ 

10. วิชาการประกันคุณภาพอาหาร 

11. วิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 

12. วิชาการวางแผนและการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

13. วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
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14. วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ 

15. วิชาเครื่องดื่ม 

16. วิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สัตว์ปกีและผลิตภัณฑ์ 

17. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  25    นายเสกสรร  ชะนะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
2553 

ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

2546 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
เสกสรร ชะนะ, ศรัณย์ ณรงค์กูล และอรสา แนมใส. (2562). การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน

แบบบูรณาการเรื่องการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 914-923. 

ลัญฉกร นิลทรัตน์ , เสกสรร ชะนะ และศรัณย์ ณรงค์กูล. (2561). การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัต ิการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาร์ดูโน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุม
วิชาการทางการศึกษา. 13-14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 7 หน้า, 126-132. 

เสกสรร ชะนะ และศรัณย์ ณรงค์กูล. (2560). การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และจากพืช
พลังงานโดยชุดตรวจวัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LabVIEW. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10. 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
14 หน้า, 429-443. 

ลัญฉกร นิลทรัตน์, สมมารถ ข าเกลี้ยง, ศรัณย์ ณรงค์กูล, จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์ และเสกสรร ชะนะ. 
(2560). การพัฒนาอุปกรณ์วัดและจัดเก็บข้อมูลพลังงานรังสีแสงอาทิตย์บนการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการรูแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 29-30 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9 หน้า, 572-580. 

เสกสรร ชะนะ, ศรัณย์ ชูคดี และนิพนธ์ มณีโชติ. (2559). การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 7. 12–13 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 13 หน้า, 623-636. 
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Chana Sakesan, Hemthanon Chomkansak and Narongku Sarun. (2017). Study and Design to 
Waveguide Filter Using Inductive and Capacitive Irises for Satellite Communication 
System. The Proceedings of Suratthani Rajabhat University Conference 2017 (SRU 
International Conference 2017) Integrating Research into Practice : Chances and 
Advancement (IRPCA). December 14-15, 2017. Suratthani Rajabhat University. 6 page, 
pp 27-32. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  

2. วิชาโครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

3. วิชาวงจรดิจิตอล 

4. วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

5. วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า 

6. วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ 

7. วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

8. วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

9. วิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่  26    นางสาวสุวลี ชวูาณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กันตภณ มะหาหมัด, ศรัณย์ ชูคดี, พิเชษฐ์ จันทวี, ไพศาล คงเรือง และสุวลี ชูวาณิชย์. (2560). การพัฒนา

โปรแกรมตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้าและติดตามข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14. 7-8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน.  
8 หน้า, 2878-2885. 

สุวลี ชวูาณิชย์ และเกริกชัย ทองหนู. (2562). การประยุกช์ใช้ไอโอทีส าหรับระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแครง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4. 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 11 หน้า, 493-593. 

กันตภณ  มะหาหมัด, สลักจิตร นิลบวร, คฑาวุธ ถวัลยวิลาสวงศ, สุวลี ชูวาณิชย และวนิดา  เพ็ชรลมุล. 
(2562). ประสิทธิภาพของการใชระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในหองเรียน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั ้งที ่ 4 . 7-8 
กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 12 หน้า,  
1242-1253. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)   

1. วิชาการจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์  
2. วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
3. วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
4. วิชาฝึกปฏิบัติการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
5. วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม  
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6. วิชาสัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7. โครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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