
 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  
สาขาเกษตรนวัตกรรม (ต่อเนื่อง) 

          หลักสูตรใหม่ พ .ศ.  2565 
 
 
 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์



ก 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

ค าน า 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (ต่อเนื่อง)  มีเป้าหมายหลักของผู้เข้าศึกษาให้มี
ความรู้วิชาชีพด้านเกษตรนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในกระบวนการผลิตและ
การตลาด โดยเน้นทักษะปฏิบัติการเกษตร ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจบออกไปเป็นผู้ประกอบการมีความรู้  
มีทักษะปฏิบัติ มีความเชื่อมั่นในเป็นผู้ประกอบการอาชีพทางด้านเกษตร ลักษณะเนื้อหาวิชาที่สอนจึงเน้น
เรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรนวัตกรรม เนื่องจากในการผลิตเพ่ือการอุตสาหกรรมส่งออกและ
การให้บริการ ดังนั้นในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จะต้องมีนักการผลิตที่มีทักษะด้านการเกษตร 
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เน้นความส าคัญให้บัณฑิตท่ีจบออกมามีความมั่นใจเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหสัและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (ต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of AgricultureProgram in Innovative Agriculture  
 (Continue Program)  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรนวัตกรรม) 
ชื่อย่อ   : กษ.บ. (เกษตรนวัตกรรม) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Agriculture (Innovative Agriculture) 
 ชื่อย่อ   : B.Ag. (Innovative Agriculture) 

3. วิชาเอก - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน เข้าใจภาษาไทยอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565 เริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
6.2 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที ่6/2564   เมื่อวันที่   16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
6.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่  20  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ประกอบธุรกิจการทางการเกษตร 
8.2 เกษตรกรปราดเปรื่อง 
8.3 นักวิชาการเกษตร 
8.4 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
8.5 พนักงานขายอุปกรณ์ทางการเกษตร 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ  – นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายมงคล คงเสน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2562 
2551 
2548 

2 ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์ ไทยบุรี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการธุรกจิเกษตร) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

ส. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2556 
2552 
2547 

3 นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 
วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
กษ.บ. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ. (วนศาสตร์) 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. เกษตรศาสตร์ 

2563 
2545 
2550 
2559 
2555 
2552 
2536 

4 นางสาวสุนีย ์ตรีมณ ี อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

ม. เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2541 
2533 

5 นางสาวกาญจนี ทองเทพ อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

2553 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลง  
กฎ กติกาด้านการค้าและการลงทุนของโลก ท าให้ประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องปรับบทบาท และพัฒนา  
ขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้าจะมีความรุนแรงและมีการใช้มาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) มากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร
ต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กอปรกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค
น าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ และศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย จะท าให้ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) มีบทบาทและความส าคัญมากขึ้นทิศทางการพัฒนาในระดับโลกมี
แนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 
และความแปรปรวนของฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Product) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการ
ผลักดันการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of Things) เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เปิดโอกาสในการ
ผลิตและขายสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรในอนาคตจะเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะสูงและมี
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบและวิธีการท างานส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าวรวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 

นอกจากนั้น ภาคการเกษตรยังคงมีความส าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย เป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ โดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งยังคงมีศักยภาพในการพัฒนา และการเกษตรยัง
เป็นวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากนี้อีกหนึ่งบทบาทท่ีส าคัญของภาคการเกษตร คือเป็นแหล่งรองรับแรงงาน
จากภาคการผลิตอ่ืนๆ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก ท าให้
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกส าคัญของสินค้าเกษตรหลายชนิด แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะท าให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแล้วยัง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทยในภาพรวม นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมยังมีน้อย 
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สถานการณ์การผลิตในภาพรวมของภาคการเกษตร ผลิตภาพการผลิตยังอยู่ในระดับต่ า การใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตยังมีน้อย มีจุดอ่อน
ของการบริหารจัดการระบบน้ า มีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีการปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม พ้ืนที่ท าการเกษตรลดลงเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ซึ่งรวมถึงการเติบโตและขยายตัวของเมือง (Urbanization) อย่างไรก็
ตาม สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตทางการเกษตร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต 
และการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ ท าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
เกษตรกรมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกภาคเกษตร  
เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ในขณะที่การท างานในภาคเกษตรขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล รายได้ไม่แน่นอน และขาดสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ เกษตรกรยังสูญเสียที่ดินท า
กินและเปลี่ยนสถานะเป็นเกษตรกรรับจ้าง (ผู้เช่า) มากขึ้น การที่เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
นอกจากจะท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังส่งผลให้เกษตรกร ขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาการผลิตประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพการเกษตร นอกจากนั้น การเพ่ิมขึ้นของประชากรจะ
ส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเป็นโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าและบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรประเภทอาหาร ขณะเดียวกันสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงาน และเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุข 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้นับว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาภาคการเกษตร
ของประเทศไทย ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ดังนั้น เราจึงต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และการพัฒนาคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานพัฒนาด้านนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและ
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer และพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เป็น 
Smart Group 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่คนรุ่นหลังและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยที่การศึกษาจะช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปใน
ทิศทางท่ีพึงปรารถนา โครงสร้างของสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะสังคมชนบทหรือสังคม
เกษตรกรรมและสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้นสังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามสังคมส่วนใหญ่ของประเทศก็
ยังมีสภาพเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่ ค่านิยมในสังคมเป็นสิ่งที่คนในสังคมเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับหรือเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปในสังคมนั้นๆเนื่องจากการศึกษาเป็นตัวการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมค่านิยมชนิดไหนที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด ารงไว้หรือค่านิยมชนิดไหนควรสร้าง
ขึ้นมาใหม่เช่นค่านิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับความเฉื่อยชา การถือความสัมพันธ์ส่วนตัว การถือประโยชน์
ของตนเองและพวกพ้อง เป็นต้น ธรรมชาติของคนไทยในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ



5 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

สภาพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและค่านิยมนั้นๆ ท าให้คนไทยส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพ ยึดมั่นในตัว
บุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผลยกย่องบุคคลที่มีความรู้หรือได้รับการศึกษาสูงเคารพและคล้อยตามผู้
ได้รับวัยวุฒิสูงยกย่องผู้มี เงินและผู้มีอ านาจนิยมการเล่นพรรคเล่นพวกและมีลักษณะเฉื่อยชาไม่
กระตือรือร้น 

การศึกษาควรมีบทบาทในการชี้น าสังคมในอนาคตด้วยเพราะในอดีตที่ผ่านมาระบบการศึกษา
เช่นการตั้งรับตามการเปลี่ยนต่างๆเช่นกระแสการเจริญเติบโตของประเทศทางตะวันตกกระแสวิชาการ
ตะวันตกความต้องการและปัญหาสังคมจึงท าให้การศึกษาเป็นตัวตามฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ต้อง
วางเป้าหมายให้ดีนักพัฒนาหลักสูตรจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เป็นเครื่องชี้น าสังคมในอนาคตเช่น แผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น การศึกษาไทยจะได้มีบทบาททางสังคมอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้น ลักษณะสังคมตามความคาดหวังการเตรียมพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น เป็นเรื่องไม่คงที ่เรื่องของประเทศจะส่งผลกระทบการศึกษามีมากมาย เช่น
การเมืองเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งนี้ในต่างประเทศจึงตั้งคุณลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้าจะเป็นเช่นไรและคุณลักษณะของประชากรที่
มีคุณภาพมี ดังนี้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีสติปัญญา มีนิสัยรักการท างานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  การพัฒนา
หลักสูตรก็คือ จะต้องพิจารณาว่าจะจัดหลักสูตรอย่างไรรูปแบบใดจึงจะท าให้ประชากรมีคุณภาพดี 
นอกจากนี้ ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ส่วนวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์อันส าคัญที่จะ
แสดงให้ทราบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนในสังคมเดียวกันหรือเป็นคนชาติเดียวกัน 

ดังนั้น ในการจัดท าหลักสูตรนี้ ได้ค านึงถึงลักษณะธรรมชาติบุคลิกของคนในสังคม  
โดยพิจารณาว่าลักษณะใดควรไม่ควร เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางในการสร้างลักษณะสังคมในอนาคต  
การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นจะต้องศึกษาโครงสร้างของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มโครงสร้าง  
ในอนาคตเพ่ือที่จะได้ข้อมูลมาจัดหลักสูตรว่าจะจัดหลักสูตรอย่างไรเพ่ือยกระดับการพัฒนาสังคม
เกษตรกรรมและเตรียมพ้ืนฐานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามความ
จ าเป็น เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะน าไปสอนนักศึกษาจึงต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่
ออกและโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการจัดท าหลักสูตร
ต้องค านึงถึงข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันเสมอจึงจะท าให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการสังคมได้ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การวิเคราะห์ความต้องการใหม่ นอกจากนี้ ศาสนาและวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรทั้งนี้เพราะจุดประสงค์ส าคัญของหลักสูตรก็คือการท านุบ ารุงรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรม
ที่ดีงามไว้ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องค านึกถึงศาสนาและวัฒนธรรมความรู้หลักธรรมศาสนาต่างๆน ามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการ
นับถือศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุไว้ควรจะเป็นหลักธรรมของศาสนาต่างๆ ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมากเพราะเป็นหลักสูตรที่ต้องตอบสนองสังคมและ
พัฒนาไปพร้อมกันการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรอบคอบจะท าให้เราสามารถ
น าไปพัฒนาหลักสูตรที่ดีตามลักษณะดังต่อไปนี้ ตอบสนองความต้องการของสังคมสอดคล้องกับความเป็น
จริงในสังคม เน้นในเรื่องรักชาติรักประชาชน แก้ปัญหาให้กับสังคมมิใช่สร้างปัญหากับสังคม ปรับปรุงสังคม
ให้ดีขึ้น สร้างความส านึกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชี้น าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเพณี
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และค่านิยมต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในสังคม
และให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์ในสังคม 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประเทศในการ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการน าไปประกอบอาชีพได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรนั้น เราจะต้องเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกร
อัจฉริยะ (Smart Farmer และYoung Smart Farmer) เพ่ือที่จะเพ่ิมมูลค่าภาคการเกษตรของประเทศ ให้
มีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน มีคุณลักษณะของการเป็นนักคิด นักพัฒนา นักวิจัยนักการจัดการธุรกิจ
เกษตร นักส่งเสริมมีทักษะภาวะผู้น ามีจิตสาธารณะ มีทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหา สาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต 

ดังนั้น การจัดท าหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 
ในครั้งนี้จึงเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) พ  .ศ .  2561 สอดคล้องกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้น Out Come Base Education ตามลักษณะการประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN. University Network Quality Assurance: 
AUNQA) และโดยมีกรอบแนวคิดหลักดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจนบุคลากรและผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตรายวิชาควรได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน
เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

3) ออกแบบหลักสูตรครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทักษะเฉพาะทางของ
ศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไปเช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีมฯลฯ 

4) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจนสะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ สามารถสนองตอบความต้องการทางเศรษฐกิจของตัวผู้เรียน 
และประเทศชาติ เป็นสถาบันที่สร้างความเป็นเลิศในด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาชุมชนหลักสูตร
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการจัดท าหลักสูตรใหม่ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 5 ด้าน คือ 

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
2. ผลิตผลงานวิชาการงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 
4. ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารและการจัดการ 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
13.2 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรต้องไปเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมมนุษยศาสตร์และกลุ่มพลศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

8.5.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบุคลากรสายปฏิบัติการที่เป็นผู้น ามีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติสามารถ

ค้นคว้าและบูรณาการความรู้  มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ด้านเกษตรนวัตกรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาคน ชุมชน สังคม ประเทศชาติสู่การแข่งขัน  
ในระดับสากล 

 
1.2 ความส าคัญ 

จากที่ภาคการเกษตรมีความส าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  
เป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่รู้จัก และยอมรับในตลาดโลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกส าคัญ 
ของ สินค้าเกษตรหลายชนิด แต่ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดภัยธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดความแปรปรวนของฤดูกาลล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตทางการเกษตร ทั้งสิ้นอีกทั้งมีการแข่งขันทางกาค้ารุนแรงและมีการใช้มาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้นเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรจ าเป็นต้องยกระดับการผลิต 
ให้ ได้มาตรฐานโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ในยุค อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ งทุกอย่าง  
(Internet of Things) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดเพ่ือปรับเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditionalfarming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart farming) เกษตรนวัตกรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะช่วยในการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและเกษตรกร รุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer และYoung Smart Farmer และพัฒนา
องค์กรเกษตรกรให้เป็น Smart Group ต่อไป 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรหลักสูตรใหม ่ 
พ  .ศ .  2565 มุ่งเน้นผลิตเกษตรกรอัจฉริยะและผู้ประกอบการด้านการเกษตรรุ่นใหม่  ปรับเปลี่ยนแนวคิด
จากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยี (Smart farming) สามารถสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรได้ โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมเกษตร และการเป็น
ผู้ประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Internet of Things: 
IoTs) และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคน ชุมชน และผู้สนใจ ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน
ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดการด้านการเกษตรตั้งแต่ ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเพ่ือเป็นแหล่งรายได้
หลักของคนส่วนใหญ่เป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้สินค้าเกษตร
ของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลกกอปรกับเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based)  
 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนที่รู้ที่คาดหวัง 
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13.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
บัณฑิตที่ ส า เ ร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตร เกษตรศาสตรบัณฑิต  (ต่ อ เนื่ อง )         

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรมแล้วจะมีคุณธรรม ความรู้ จริยธรรม ทักษะ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนท างานเป็นทีมเพ่ือ

พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

2) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

3) มีทักษะในการปฎิบัติงาน พัฒนางานอาชีพทางด้านเกษตรนวัตกรรม 

4) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเกษตรนวัตกรรมในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สามารถศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ผลงานเกษตรนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานอาชีพทาง
การเกษตร 
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1.3.2 ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลการเรียนรู้

ทั่วไป 
(Generic LO) 

ผลการเรียนรู้
เฉพาะสาขา  

(Specific LO) 

*Cognitive Domain 
(Knowledge) (Bloom’s 
Taxonomy (Revised)  

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
PLO1 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเองและสังคม สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่น 
√  AP  √ 

PLO2 อธิบายทฤษฏีด้านเกษตรนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตพืช การผลติสตัว ์ธุรกิจ
เกษตร 

 √ U  √ 

PLO3 ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรนวตักรรม  √ AP √ √ 
PLO4 

 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพทางเกษตรนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

 √ AP √ √ 

PLO5 ใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารดา้นเกษตรนวัตกรรม √  AP √ √ 
PLO6 ผลิตและจัดการพืชและสตัว์ เชิงเกษตรนวัตกรรม  √ AN √ √ 
PLO7 

 
ประยุกต์ใช้เกษตรนวัตกรรมในการจัดการฟาร์มและการเป็นผู้ประกอบการ
เกษตร 

 √ AP √ √ 

PLO8 ผลิตผลงานวิจัยด้านเกษตรนวตักรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในชุมชน  √ C √ √ 
*ระบุโดยใช้สัญลักษณ์  (Bloom’s Taxonomy) ดังนี ้
 Remembering   แทนด้วยสัญลักษณ“์R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying  แทนด้วยสญัลักษณ์ “AP”     

Evaluating แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”     Creating   แทนด้วยสัญลักษณ ์“C” 
**ระบโุดยท าเครื่องหมาย ในช่อง Psychomotor Domain (Skills) และAffective Domain (Attitude) 
 
 
 



11 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PLO1: ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผดิชอบหน้าท่ีของตนเอง
และสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

                    

PLO2: อธิบายทฤษฏีด้านเกษตรนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิต
พืช การผลิตสัตว์ ธุรกิจเกษตร                     

PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรนวัตกรรม                     

PLO4: ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพทางเกษตรนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม     

     
  

 
 

    
    

PLO5: ใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารด้าน
เกษตรนวัตกรรม  

                  
  

PLO6: ผลิตและจดัการพืชและสัตว์ เชิงเกษตรนวัตกรรม                     
PLO7: ประยุกต์ใช้เกษตรนวัตกรรมในการจัดการฟาร์มและ
การเป็นผูป้ระกอบการเกษตร 

    
                

PLO8: ผลิตผลงานวิจัยด้านเกษตรนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาในชุมชน 

    
                

*วิเคราะหโ์ดยระบุเครื่องหมาย  ในช่องตาราง 
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1.3.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 
 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาศึกษา         

11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร U, At U   U, S, At    

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร U, At    U, S, At    

11-014-125 การพัฒนาและการจัดการตนเอง U, At        

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน U, At     An, S, At   

หมวดวิชาชีพเฉพาะ         

02-114-201 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับธุรกิจ
การเกษตร 

Ap, At      Ap, S, At C, S, At 

02-114-202 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร Ap, At U, At       

02-114-203 เคมีเพื่อการเกษตร Ap, At U, At       

02-114-207 ฟาร์มอัจฉริยะ Ap, At  Ap, S, At Ap, S, At   Ap, S, At  

02-114-204 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของ
พืช 

Ap, At     An, S, At   

02-114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของ
สัตว์เศรษฐกิจและสตัว์น้ า 

Ap, At     An, S, At   
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

02-114-208 นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพืชใน
โรงเรือน 

Ap, At     Ap, S, At Ap, S, At  

02-114-209 โครงงานเพื่อเกษตรนวตักรรม  Ap, At U, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At C, S, At 

02-114-224 การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน  Ap, At  Ap, S, At Ap, S, At   Ap, S, At  

02-114-212 แบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร Ap, At   Ap, S, At   Ap, S, At  

02-114-211 โลจสิติกส์และการจดัการโซ่อุปทานทาง
เกษตร 

Ap, At   Ap, S, At   Ap, S, At  

02-114-214 การเตรียมความพร้อมการฝึก
ประสบการณ์ด้านเกษตรนวัตกรรม   

Ap, At    Ap, S, At    

02-114-215 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร
ก้าวหน้า 

Ap, At U, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At C, S, At 

02-114-216 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร
นานาชาติ  

Ap, At U, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At C, S, At 

02-114-210 การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่ Ap, At   Ap, S, At  Ap, S, At   

02-114-212 มาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมายเกษตร Ap, At U, At  Ap, S, At  Ap, S, At   

02-114-217 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย ์ Ap, At U, At Ap, S, At   Ap, S, At Ap, S, At  

02-114-218 การคัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ด
พันธุ ์  

Ap, At U, At Ap, S, At Ap, S, At     
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

02-114-219 ธุรกิจการท าฟารม์สตัว์น้ าเศรษฐกิจ Ap, At U, At    An, S ,At Ap, S, At  

02-114-220 ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ Ap, At U, At    An, S ,At Ap, S, At  

02-114-221 พืชสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา Ap, At U, At  Ap, S, At  An, S ,At   

02-114-222 การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตร 

Ap, At   Ap, S, At  An, S ,At   

02-114-223 การออกแบบบรรจภุัณฑ ์ Ap, At      Ap, S, At  

02-114-224 เครื่องจักรกลเกษตร Ap, At  Ap, S, At Ap, S, At     

02-114-225 การวิเคราะห์พื้นท่ีและวางแผนพัฒนาการ
เกษตร 

Ap, At U, At Ap, S, At      

02-114-226 การผลิตจลุินทรียเ์ชิงพานิชย์ Ap, At  Ap, S, At    Ap, S, At  

02-114-227 เกษตรเชิงสร้างสรรค ์ Ap, At U, At  Ap, S, At     

02-114-228 การสื่อสารทางการเกษตร   Ap, At    Ap, S, At    

02-114-229 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ Ap, At   Ap, S, At   Ap, S, At  

หมายเหตุ* ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised)โดยระบุสัญญาลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่องPLOs 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
  Analyzing       แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”   Evaluating       แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
  ส าหรับ Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลกัษณ์ “S”Affective Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”
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2. แผนพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1) จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ในสถานการณ์จริงจาก
สถานประกอบการและชุมชน 
2) จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหลักสูตร สถานประกอบการ 
และชุมชน  
3) ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 
4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1) งบประมาณทีจ่ัดสรรด้านการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน 
2) จ านวนสถานประกอบการ 
ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน  
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอน 
4) ความพึงพอใจของของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

การพัฒนานักศึกษา   1) จัดเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเพ่ือ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2) สนับสนุนให้นักศึกษาออกฝึก
ประสบการวิชาชีพก้าวหน้า และฝึก
ประสบการวิชาชีพนานาชาติ 
3) จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้
นักศึกษาเรียนรู้และแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง   

1) จ านวนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพก้าวหน้า 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นานาชาติ 
2) จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ 
3) ความพึงพอใจของของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 
 

พัฒนาบุคลากรสายสอน
และวิจัย 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ 
อบรมด้านการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การ 
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการ
วิจัย วิชาชีพ และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
3) ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

1) จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน 
2) จ านวนอาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3) จ านวนผลงานทางวิชาการ 
วิจัยที่ด าเนินการหรือเผยแพร่ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  
ภาคการศึกษา ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2557 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 โดยก าหนดให้มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช -
นครินทร์ พ.ศ. 2557 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน  ถึง เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม  
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน  ถึง เดือนพฤษภาคม(ถ้ามี) 

 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2557  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการเกษตร 
2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาด้านการเกษตร 
2.2.3 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านอ่ืน ๆ **  
2.2.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีด้านอ่ืน ๆ ** 
2.2.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรี 
 2.2.6 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-
นครินทร์ 
            ** ต้องเรียนวิชาปรับพื้นจ านวน 15 หน่วยกิต 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไม่
เพียงพอ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการสอนเสริม โดยจัดหลักสูตรปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาไทยและด้านภาษาต่างประเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา
ให้เหมาะสมมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับผู้เรียน 
 2.4.2 ก าหนดตารางเวลาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาไทยและด้านภาษาต่างประเทศ 
 2.4.3 สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่  1 20 20 20 20 20 

ชั้นปีที่  2 - 20 20 20 20 

รวม  20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 20 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน 

360,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 

งบอุดหนุน 30,000.00  60,000.00  60,000.00   60,000.00  60,000.00 

รวมรายรับ 390,000.00 780,000.00 780.000.00 780,000.00 780,000.00 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบด าเนินการ      
    1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 139,000 207,000 213,000 221,000 229,000 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 80,000 160,000 160,000 160,000 160,000 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 219,000 367,000 373,000 381,000 389,000 
จ านวนนักศึกษา(คน) 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 10,950 9,175 9,325 9,525 9,725 
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2.7  ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2557 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร          73   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                 จ านวนไม่น้อยกว่า            55 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน         จ านวนไม่น้อยกว่า                   9    หน่วยกิต 
    - กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน        9 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                    46    หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา       37 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือก        9 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

 

  หมายเหตุ 
   1. จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)
ได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา ทั้ง นี้
จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาเพ่ิมเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   2. ในแต่ละภาคการศึกษาจัดให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 
120 ชั่วโมง 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์อาชีพ นักศึกษาสามารถเลือก รายวิชา 02-114-215 ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรก้าวหน้า เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ หรือ รายวิชา      
02-114-216 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรนานาชาติ เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 
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  3.1.3. รายวิชาในหมวดต่างๆ 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  จ านวน      6 หน่วยกิต 

 รายวิชา  ชื่อวิชา        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11-034-901  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3 (2-2-5) 
    (Thai  for Communication) 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (2-2-5) 
    (Spoken English for Communication) 
 
   1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน    3 หน่วยกิต 

 รายวิชา  ชื่อวิชา    จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11-014-125  การพัฒนาและการจัดการตนเอง      3 (3-0-6) 
    (Self-development and Management) 
 
   1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวน    3 หน่วยกิต 

 รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10-034-107  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
    (Mathematics in daily Life) 
 
  2) หมวดวิชาเฉพาะจ านวนไม่น้อยกว่า       55 หน่วยกิต 
   2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต 
    2.1.1) กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน     9 หน่วยกิต 

 รายวิชา  ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
02-114-201  คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจการเกษตร    3 (3-0-6) 
    (Mathematics and Statistics for Agribusiness) 
02-114-202  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร       3 (2-3-6) 
    (Biology for Agriculture ) 
02-114-203  เคมีเพ่ือการเกษตร       3 (2-3-6) 
    (Agriculturalfor Chemistry) 
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   2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน     46 หน่วยกิต 
    2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา จ านวน   37 หน่วยกิต 

 รายวิชา  ชื่อวิชา     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชาการผลิต        จ านวน 12 หน่วยกิต 
02-114-204  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช    6 (3-9-11) 
    (Production and Innovation Management of Plant) 
02-114-205  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ   6 (3-9-11) 
    และสัตว์น้ า  
    (Production and Innovative Management of Livestocks 
    and Aquatic Animals) 

     
    กลุ่มวิชานวัตกรรมการเกษตร       จ านวน 12 หน่วยกิต 

02-114-207  ฟาร์มอัจฉริยะ        3 (2-3-7) 
    (Smart Farm) 
02-114-208  นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพืชในโรงเรือน    3 (2-3-7) 
    (Agricultural Innovation and Plant Production in Greenhouse)  
02-114-209  โครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรม      3 (0-9-5) 
    (Projects for Innovative Agriculture) 
02-114-224  การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน     3 (2-3-6) 
    (Organic and Integrated Farming) 
กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ       จ านวน 6 หน่วยกิต 
02-114-211  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางเกษตร    3 (2-3-6) 
    (Logistics and Supply Chain Managementfor Agriculture) 
02-114-212  แบบจ าลองธุรกิจเกษตร       3 (2-3-6) 
    (Agribusiness Model Canvas) 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์อาชีพ        จ านวน 7 หน่วยกิต 
02-114-214  การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ด้านเกษตรนวัตกรรม 1 (0-3-6) 
    (Preparation for Work Experience in Innovative Agriculture) 
02-114-215  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรก้าวหน้า    6 (x-xx-x) 
    (Practice for experience in advance agriculture) 
02-114-216  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรนานาชาติ    6 (x-xx-x) 
    (Practice for experience in International agriculture) 
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    2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก จ านวน    9  หน่วยกิต 
รายวิชา  ชื่อวิชา    จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
02-114-210  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่       3 (2-3-6) 
    (Modern Business Managemen) 
02-114-212  มาตรฐานข้อบังคับ และกฎหมายเกษตร     3 (3-0-6) 
    (Standard, Regulation and Agricultural Laws) 
02-114-217  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์      3 (2-3-6) 
    (Commercial Plant Tissue Culture) 
02-114-218  การคัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์     3 (2-3-6) 
    (Plant Selection and Seed Production) 
02-114-219  ธุรกิจการท าฟาร์มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ      3 (2-3-6) 
    (Economic Aquaculture Farming Business) 
02-114-220  ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ      3 (2-3-6) 
    (Economic AnimalFarming Business) 
02-114-221  พืชสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา      3 (2-3-6) 
    (Medicinal and Drug Plants) 
02-114-222  การสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร    3 (2-3-6) 
    (Value Added of Agricultural Wastes) 
02-114-223  การออกแบบบรรจุภัณฑ์       3 (1-6-5) 
    (Packaging Design) 
02-114-224  เครื่องจักรกลเกษตร       3 (2-3-6) 
    (Agricultural Machinery)  
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรีจ านวน 6  หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือสถาบัน
อ่ืนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 รายวิชา  ชื่อวิชา       จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
02-114-301  การวิเคราะห์พ้ืนที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร    3 (2-3-6) 
    (Area Analysis and Agricultural Development Planning) 
02-114-302  การผลิตจุลินทรีย์เชิงพานิชย์      3 (2-3-6) 
    (Commercial Production of Microorganisms) 
02-114-303  เกษตรเชิงสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
    (Creative of Agricuture) 
02-114-304  การสื่อสารทางการเกษตร       3 (3-0-6) 
    (Agricultural Communication) 
02-114-305  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
    (Creative Entrepreneurs) 
**รายวิชาปรับพื้นฐานนักศึกษาเข้าเรียนที่ไม่ใช่สาขาด้านการเกษตร 
ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจ านวน15 หน่วยกิตรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 รายวิชา  ชื่อวิชา    จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
02-004-201  หลักการผลิตพืช        3 (2-3-6) 
    (Principles of Plant Production) 
02-004-203  หลักการผลิตสัตว์        3 (2-3-6) 
    (Principles of  Animal Production) 
02-004-204  การจัดการธุรกิจเกษตร       3 (3-0-6) 
    (Agribusiness Management) 
02-004-209  งานช่างและเครื่องจักรกลการเกษตร     3 (2-3-6) 
    (Farm Workshop and Mechanics) 
02-004-217  หลักการผลิตสัตว์น้ า       3 (2-3-6) 
    (Principles of Aquatic Animal Production) 
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การก าหนดรหัสวิชา 
 
        -        
 

 
      ล าดับวิชา 
 
 
 
 

      หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  =1 
      หมวดวิชาเฉพาะ   =2 
      หมวดวิชาเลือกเสรี   =3 

      หมวดวิทยานิพนธ์   =4 
       

     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  =1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.) =2 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง(ปวส.) =3 

     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต   =4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   =5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   =6 

     หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต   =7 
     

   
 
 

สาขาวิชาเรียนร่วม        =00 
สาขาวิชาผลิตพืช   =07 
สาขาวิชาผลิตสัตว ์   =08 

 สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร  =09 
 สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร =10 

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม  =11 
 
 

  วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส  =01 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธวิาส =02 

  วิทยาลยัการอาชีพตากใบ  =03 
คณะพยาบาลศาสตร์    =04 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์    =05 
  คณะเกษตรศาสตร์    =06 
  คณะวิทยาการจัดการ    =07 
  คณะแพทย์ศาสตร์   =08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  =09 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   =10 
  คณะศิลปศาสตร์   =11 
  บัณฑิตศึกษา   =12 

 
 
 
 

X X X X X X 
 

X X 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                         หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
11-014-125 การพัฒนาและการจัดการตนเอง  3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 

02-114-206 ฟาร์มอัจฉริยะ 3 (2-3-6) 
02-114-207 นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพืชในโรงเรือน 3 (2-3-6) 
02-114-212 แบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร 3 (2-3-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
02-004-XXX วิชาเลือกเสรี 3 (2-3-6) 

   
รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                           หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

02-114-201 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจการเกษตร 3 (3-0-6) 
02-114-202 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 3 (2-3-6) 
02-114-203 เคมีเพ่ือการเกษตร 3 (2-3-4) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
02-114-204 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช 6 (3-9-11) 
02-114-XXX ………………….. 3 (2-3-6) 

   
รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 

 

ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                          หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

02-114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 6 (3-6-11) 
02-114-209 การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน 3 (2-3-6) 
02-114-211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางเกษตร 3 (2-3-6) 
02-114-214 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ด้านเกษตรนวัตกรรม 1 (0-3-6) 
02-114-XXX …………………….. 3 (2-3-6) 
02-114-XXX …………………….. 3 (2-3-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3 (2-3-6) 

 
รวม 22 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                            หน่วยกิต  (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

02-114-208 โครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรม 3 (2-3-6) 
02-114-215 

หรือ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรก้าวหน้า 
 

6 (x-xx-x) 

02-114-216 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรนานาชาติ 6 (x-xx-x) 
รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 

11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3 (2-2-5) 
(Thai for Communication) 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการการฟัง พูด อ่าน เขียน น าเสนอ และอภิปรายภาษาไทย เพ่ือให้

สามารถสื่อสารร่วมกับผู้อ่ืนได้ในการเรียน อาชีพ และชีวิตประจ าวันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
Development of listening, speaking, reading, writing, presenting, and 

discussing skill in Thai for communication with others in learning, occupation, and 
everyday life under multicultural society. 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3 (2-2-5) 
(Spoken English for Communication)  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ และอภิปรายภาษาอังกฤษ เพ่ือให้

สามารถสื่อสารร่วมกับผู้อ่ืนได้ในการเรียน อาชีพ และชีวิตประจ าวันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and 

discussing skill in English for communication with others in learning, occupation, and 
everyday life under multicultural society. 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11-014-125 การพัฒนาและการจัดการตนเอง         3 (3-0-6) 
(Self-development and Management) 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการ

ภาวะทางอารมณ์ และการปรับตัวภายใต้ความหลากหลายของสังคมมนุษย์ เพ่ือท างานและอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นสุข 

Concepts and theories of self transformation,personalities development, 
managing of emotional state, and adaptation under the diversity of human society for for 
working and living with others under multicultural society happily. 
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3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3 (3-0-6) 
(Mathematics in Everyday Life) 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล ได้แก่ 

คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ หลักวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะ
เป็น สถิติและความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ ในการเรียนและอาชีพร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Mathematical methods that are fundamental to systematic and rational 
thinking including mathematics with nature, principles of mathematical thinking, set, 
relation, and math functions with problem solving and everyday decisions, basic concepts 
in mathematical models, probability, statistics and meaning, statistical methodology in 
studying and working with others under a multicultural society effectively. 

หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

02-114-201 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจการเกษตร         3 (3-0-6) 
Statistics for Agribusiness 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงิน ฟังก์ชัน และสมการ เมทริกซ์ ความ

น่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจการเกษตรโดยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางธุรกิจการเกษตรโดยสถิติเชิงอนุมาน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 

Basic mathematical knowledge, financial mathematics, functions and 
equations,matrix, probability, introduction to statistics, analysis of agribusiness data by 
descriptive statistics, analysis of agribusiness data by inferential statistics, use of 
application software for statistic analysis. 
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02-114-202 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร      3 (2-3-6) 
Biology for Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วิวัฒนาการความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ในอาณาจักรพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช  การเจริญและการสืบพันธุ์ของพืช    คุณสมบัติหน้าที่
เมตาบอลิซึมและปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆในพืช (คาร์โบไฮเดรตไขมัน
โปรตีนกรดนิวคลีอิกเอนไซม์วิตามินและฮอร์โมน) 

Evolution, diversity and ecology of living organism, diversity in plant 
kingdom, structures and functions of plant cell, plant growth and reproduction, 
properties, function,metabolism and factors controlling molecular metabolism in plant 
(carbohydrates, fats, proteins, nucleic acid, enzyme, vitamins and hormones). 

02-114-203 เคมีเพื่อการเกษตร      3 (2-3-6) 
Chemistry for Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นของปริมาณสารสัมพันธ์โครงสร้างอะตอม ทฤษฎีพันธะเคมีของธาตุในหมู่

หลักและแทรนซิชัน เคมีอินทรีย์เคมีสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ การจ าแนก
และเรียกชื่อสารประกอบที่มีกลุ่มฟังก์ชั่นเฉพาะ บทบาทความส าคัญของเคมีด้านการเกษตร ชนิดและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญ รวมถึงการเปลี่ยนรูปของโมเลกุลและสารประกอบอินทรีย์ด้าน
การเกษตร 

Introduction to stoichiometry, atomic structure, chemical boning theory, 
representative and transition metal elements, organic chemistry, environmental 
chemistry, chemical structures and properties of organic compounds, roles of chemistry 
in agriculture, types and mechanics of important chemical reactions including 
transformations of organic molecules and compounds in agriculture. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพ) 

1) กลุ่มวิชาการผลิต 

02-114-204 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช   6 (3-9-11) 
Plant Production and Innovative Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวโน้มของตลาดและนวัตกรรม การผลิตและผลิตภัณฑ์พืช การวางแผนการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตพืชรองรับตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การเก็บรักษา การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโลจิสติกส์
แผนธุรกิจการเกษตร การเงิน การบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น 

Trends of market and plant products, production planning, plant 
production technology to accommodate new markets and products, storage, processing 
for value-adding, logistic, agribusinessplan, finance, introduction to agribusiness 
management. 

02-114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า     6 (3-9-11) 
Production and Innovative Management of Livestock andAquatic Animal 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวโน้มของตลาดและนวัตกรรม การผลิต ผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า การ

วางแผนการผลิตเทคโนโลยี การผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ ารองรับตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่ การเก็บ
รักษาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโลจิสติกส์ แผนธุรกิจการเกษตร การเงิน การจัดการธุรกิจการเกษตร
เบื้องต้น 

Trends in new market and products of livestock and aquatic animal, 
production planning, livestock and aquatic animal production technology to 
accommodate new markets and products, storage, processing for value-adding, logistic, 
agribusiness plan,finance, introduction to agribusiness management. 

2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการเกษตร 

02-114-207 ฟาร์มอัจฉริยะ             3 (2-3-6) 
Smart Farm 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ หลักการของวงจรไฟฟ้า หลักการ

ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เครื่องรับรู้ตรวจจับ เครื่องควบคุมที่โปรแกรม การพัฒนาวงจรควบคุมในการผลิตทาง
การเกษตร และใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ 

Development and trends in smart farm technology, principles of electric 
circuits, principles of interfacing devices, detection sensors and programmable controllers, 
development of control circuits in farm production and use smart farm technology. 
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02-114-208 นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพืชในโรงเรือน         3 (2-3-6) 
Agricultural Innovation and Plant Production  in Greenhouse 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของการควบคุมสภาพแวดล้อมพืชเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพประสิทธิภาพและผลก าไร

ประโยชน์ของการท าฟาร์มในโรงเรือนโดยใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ  เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า
ครอบคลุมการรับรู้ระยะไกล ระบบต าแหน่งพิกัดบนพ้ืนโลก การจัดการน้ าการจัดการธาตุอาหาร ศัตรูพืช
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 

Importance of controlling crop micro-environment for increased 
productivity, efficiency and profitability, advantages of greenhouse farming using decision 
aid tools and technologies of precision agriculture including use of remote sensing and 
GPS mapping, application of site specific water, nutrient and pest management, case 
studies and emerging trends. 

02-114-208 โครงงานเกษตรนวัตกรรม     3 (0-9-5) 
Project Agricultural Innovation 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การด าเนินการทดลองวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ

วิจารณ์ผลและการเขียนรายงานของหัวข้อวิจัยทางด้านเกษตรนวัตกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย 

Writing a research proposal, conducting laboratory research, analyzing 
thedata and result discussion, and writing a report of the research topic in agricultural 
innovation under supervision of a research advisor. 

02-114-224 การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน    3 (3-0-6) 
Organic and Integrated Farming 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ประวัติและความส าคัญของเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

การผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์ ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประวัติและความส าคัญของ
เกษตรผสมผสาน ประเภทของเกษตรผสมผสาน การผสมผสานระหว่างพืชกับพืช การผสมผสานระหว่าง
ปศุสัตว์กับปศุสัตว์ การผสมผสานระหว่างพืชกับปศุสัตว์ การผสมผสานระหว่างสัตว์น้ ากับสัตว์น้ า การ
ผสมผสานระหว่างพืชกับสัตว์น้ า การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และวนเกษตร 

History and importance of organic farming, organic crop, livestock and 
aquatic animal production, regulation and organic agriculture certification, history and 
importance of integrated farming, type of integrated farming, integrating crop, integrating 
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livestock, integrating crop and livestock, integrating aquaculture, integrating crop and 
aquaculture, new theory integrated farming and agroforestry 

3) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ 

02-114-211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร                  3 (3-0-6) 
Logistics and Supply Chain Management  for Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของโลจิสติกส์ต่อธุรกิจ กระบวนการวางแผนและควบคุมการจัดหาวัตถุดิบ

การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุน การขนส่ง การจัด การห่วงโซ่อุปทาน กระบวน การจัดซื้อ       
การผลิต การจัดเก็บการจัดจ าหน่าย การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

Importance of logistics to business, planning and control of operations, 
flow of raw materials, managing inventory, cost management, transportation supply chain 
management, procurement, manufacturing ,storage, distribution, transportation 
andInformation technology  for Agriculture. 

02-114-212 แบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร              3 (2-3-6) 
Agribusiness Model Canvas 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจ การวิเคราะห์คุณค่าของธุรกิจ การจัดกลุ่มลูกค้า

และพฤติกรรม การน าเสนอคุณค่าช่องทา งการเข้าถึงลูกค้า การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ปัจจัยที่
ขับเคลื่อนธุรกิจ คู่ค้าด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ กิจกรรมหลักทรัพยากรหลักรายได้ หลักโครงสร้างค่าใช้จ่ายเป็น
ต้นกรณีศึกษาแบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร 

Concepts on business model canvas, business value analysis, customer 
segments and behavior, value proposition, customer channels, customer relationships, 
factors of a business-driven, including key partners, key activities, key resources, revenue 
streams, cost structure, case studies on Agribusiness  for  model canvas. 
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4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์อาชีพ 

02-114-214 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเกษตรนวัตกรรม         1 (0-3-0) 
Preparation for Cooperative Education in Innovative Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงาน 

เกี่ยวกับจดหมายน าประวัติประสบการณ์ เอกสารอ้างอิงและหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ท างานและทักษะด้านเกษตรนวัตกรรมที่จ าเป็นในการฝึกงานส าหรับสหกิจ
ศึกษา จรรยาบรรณในการท างาน ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ 

The philosophy and goal of cooperative education; preparation of the 
necessary paperwork to apply for jobs including effective cover letter, resume, 
reference,and letter of recommendation; the development of basic interpersonal 
communication skills expected in the workplace and innovative agriculture skills required 
to be successful in the cooperative program; work ethic, workplace safety, and human 
relation. 

 

02-114-215 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรก้าวหน้า         6 (x-xx-x) 
Professional experiences agricultural advances  
เงื่อนไขของรายวิชา: ต้องผ่านการ 02-114-214 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

ด้านเกษตรนวัตกรรม 
การท างานหรือฝึกปฏิบัติงานในภาครัฐหรือองค์กรเอกชนในประเทศ ที่มีการด าเนินงาน

เกี่ยวกับเกษตรนวัตกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดท ารายงานการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร
ก้าวหน้าและรายงานโครงการวิจัยด้านเกษตรนวัตกรรมที่ท าร่วมกับหน่วยงาน พร้อมน าเสนอ 

Practical apprenticeship in domestic governmental or non-governmental 
organizations whose work procedures are related to  Innovative Agriculture , requiring at 
least 16 weeks , with pre-requisite PreperationProfessional experiences agricultural 
advances, writing up Cooperative Education and research reports in Innovative Agriculture 
in corporation with the organizations and presentation. 
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02-114-216 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรนานาชาติ 6 (x-xx-x) 
International professional experiences in agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านการ 02-114-214 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

ด้านเกษตรนวัตกรรม 
การท างานหรือฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนต่างประเทศที่มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ

เกษตรนวัตกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน จัดท ารายงานการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร
นานาชาติและรายงานโครงการวิจัยด้านเกษตรนวัตกรรมที่ท าร่วมกับหน่วยงาน พร้อมน าเสนอ 

Practical apprenticeship in domestic and/or international non-
governmental organizations whose work procedures are related to  Innovative Agriculture, 
requiring at least 16 weeks ,  with pre-requisite Preperation International professional 
experiences in agriculture, writing up Cooperative Education and research reports in 
Innovative Agriculture in corporation with the organizations and presentation. 

 

5) กลุ่มวิชาเลือก 

02-114-210 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                     3 (2-3-6) 
Modern Business Management 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญประเภทของธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตรของไทย การจัดการธุรกิจเกษตร ระบบ

ธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชีและการจัดการทางการเงิน แผนธุรกิจเกษตร
กฎหมายธุรกิจ วิเคราะห์กรณีตัวอย่างทางด้านธุรกิจเกษตร โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาด
ย่อม การตลาดออนไลน์ การท าตลาดผ่านเนื้อหา การสร้างแบรนด์ส าหรับตลาดดิจิตอล และการศึกษาดู
งานสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จในด้านธุรกิจทางพืชสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 

Importance, types of agribusiness, Thai agribusiness, agribusiness 
management,agribusiness system, production management, marketing management, 
accounting and financial management, agribusiness plan, business law. case study on 
agribusiness analysis of SME agribusiness project and study tourson the successful crops, 
livestock and aquatic animal business. 
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02-114-217 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย์          3 (2-3-6) 
Commercial Plant Tissue Culture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการขั้นตอนและการวาง

แผนการขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อเทคนิค และวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ส าคัญบางชนิดในเชิงพาณิชย์
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ
การผลิตพืชบางชนิดให้ปลอดเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชที่ต้านทานโรคในสภาพปลอดเชื้อ 
การอนุรักษ์สายพนัธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ 

Importance and factors affecting plant tissue culture, principle, stages and 
planning of micropropagation, techniques and methods of commercial micropropagation 
of some economic plant, planning and management of tissue culture business, in vitro 
crop improvement, virus and microplasma free plant production, in vitro disease resistant 
plant production, in vitro plant preservation. 

02-114-218 การคัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์          3 (2-3-6) 
Plant Selection and Seed Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและผสมข้าม ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชผสม

ตัวเองและผสมข้าม การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้ การรับรองคุณภาพและกฎหมายเมล็ดพันธุ์ 

Breeding procedures for self and cross pollinated crops, practicum in 
breeding procedures for self and cross pollinated crops, seed storage, testing and 
qualitycontrol, seed multiplication under certification scheme and seed law. 

02-114-219 ธุรกิจการท าฟาร์มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ           3 (2-3-6) 
Economic Aquaculture Farming Business 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความหลากหลายและการจ าแนกประเภทของสัตว์น้ า การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า การ

จัดการฟาร์มสัตว์น้ าชนิดต่างๆส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์  การแปรรูปการเพ่ิมมูลค่า กฎระเบียบและ
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า ระบบห่วงโซ่อุทานการตลาดและหลักการท าธุรกิจของสัตว์น้ า 

Diversity and classification of aquaculture , utilization of Aquaculture , 
aquaculture farmingmanagement, edible insects farming for food and feed, natural 
enemies aquaculture  farming, aquaculture farming for aquaculture farming use, products 
processing, value added, legal framework and farm standardization, supply chain, 
marketing and aquaculture business. 
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02-114-220 ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ           3 (2-3-6) 
Economic Animals Farming Business 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์  พฤติกรรม อาหารและ

การให้อาหาร การเลี้ยงขยายพันธุ์  การจัดการสุขภาพและการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต 
การเพ่ิมมูลค่าของสัตว์เศรษฐกิจ 

Important of economic animals business, Breeds and breeding, behaviors, 
feed andfeeding, raising and reproducing managements, health and sanitation, marketing, 
product management, value-added of economic animals. 

02-114-221 พืชสมุนไพรและพืชท่ีใช้เป็นยา            3 (2-3-6) 
Medicinal and Drug Plants 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ประวัติแหล่งก าเนิดลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การจัดจ าแนกและอนุกรมวิธานพืช

สมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา สรรพคุณและการใช้ประโยชน์
และสารส าคัญในพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา 

History, origin, botanical characteristics, classification and taxonomy, 
cultural practice technology, chemical compound, and utilization of medicinaland drug 
plant. 

02-114-222 การสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร          3 (2-3-6) 
Value Added of Agricultural Wastes 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ชนิดลักษณะ คุณสมบัติปริมาณ คุณภาพของเศษเหลือจากการผลิตและอุตสาหกรรม

ทางการเกษตร การเก็บรวมรวม การขนส่งและการก าจัดเศษเหลือทางการเกษตรในปัจจุบัน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร
กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาและการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของเศษเหลือทาง
การเกษตร 

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. 
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02-114-223 การออกแบบบรรจุภัณฑ์                       3 (1-6-5) 
Packaging Design 
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์การสื่อข้อมูลระหว่างบรรจุภัณฑ์

กับผู้ขนส่งผู้ขายและผู้บริโภค วัสดุวิศวกรรมเพ่ือการรับน้ าหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในลักษณะอนุรักษ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์รูปร่างเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 
ข้อบังคับและกฎหมายส าคัญส าหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ออกแบบและท าหุ่นจ าลองบรรจุภัณฑ์
ส าหรับ การขนส่งผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กโดยประยุกต์จากเทคโนโลยีศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น 

Importance of packaging and package design Information communication 
between package and transporter, seller and consumer Material-engineering to support 
weights and measurements of the product; Package design with consideration to 
environment conservation; Special feature package for distinguished products; Important 
rules and laws for package design; Create the design and model of package for 
transportation of small products. 

02-114-224 เครื่องจักรกลเกษตร             3 (2-3-6) 
Agricultural Machinery 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลส าหรับการเตรียมดิน  การปลูกระบบ

ชลประทานการใส่ปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช การติดตามสุขภาพพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ข้อควรระวังในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษต รการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการบ ารุงรักษา 

Utility of farm tools, equipment and machineries for land preparation, 
planting, irrigation systems, fertilization, pest management,monitoring of plant health, 
harvest and post-harvest operations; safety precautions in their use; basic trouble 
shooting and maintenance. 

02-114-212 มาตรฐานข้อบังคับและกฎหมายเกษตร          3 (3-0-6) 
Standard, Regulation and Agricultural Law 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกณฑ์ก าหนดทั่วไปต่างๆที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยสินค้าเกษตร และอาหารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคและระบบการตรวจสอบรับรอง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก 

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standard, and 
standard setting for agricultural products related to food safety and health as atool to 
food standard control and promotion of agricultural products to meetquality standard of 
the trade competition and onsumer protection, andaccreditation of certification bodies in 
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accordance with international standard under the World Trade Organization (WTO) and 
the civil aviation for agriculture regulation. 

6) หมวดวิชาเลือกเสรี 

02-114-301 การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร          3 (2-3-6) 
Area Analysis and Agricultural Development Planning 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การอภิปรายและการประยุกต์ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรในแต่ละ

ท้องที่ การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิทางด้าน
กายภาพชีวภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การฝึกปฏิบัติภาคสนามวิเคราะห์และพัฒนาแผนพัฒนาทางด้าน
การเกษตรส าหรับชุมชน 

 
Discussion and application of the steps in planning for agricultura 

ldevelopment in a particular area, target area selection, secondary and primary data 
collection of physical, biological  and socio-economic factors and their analysis, case 
study with field practicum to analyze and develop an agricultural development plan for 
a village. 

02-114-302 การผลิตจุลินทรีย์เชิงพานิชย์            3 (2-3-6) 
Commercial Production of Microorganisms 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ประวัติและบทบาทของจุลินทรีย์ทางการเกษตร นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่าง

จุลินทรีย์และพืช การแยกและการเลี้ยงจุลินทรีย์ การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ การพัฒนาและ
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเทคโนโลยี  การผลิตจุลินทรีย์และกรณีศึกษา การ
ผลิตและการใช้ประโยชน์ 

History and roles of benefit microorganisms in agriculture, ecology, 
interaction between microorganisms and plants, isolation and cultivation of 
microorganisms, efficacy test of microorganisms, development and application of 
microorganisms to improve plant productivity, technology for microbial production and 
case study of production and utilization. 

02-114-303 เกษตรเชิงสร้างสรรค์             3 (3-0-6) 
Creative of Agricuture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดและความส าคัญของเกษตรเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้างเกษตรเชิงสร้างสรรค์

เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพลังงานและสังคมเมืองสีเขียว
การออกแบบและการน าเสนอโครงการ การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 

Concept and significance of creative agriculture, applications of creative 
agriculture in food production, landscape and environmental management, ecotourism, 
green energy and green cities; design and presentation of a creative agriculture project. 

02-114-304 การสื่อสารทางการเกษตร           3 (3-0-6) 
Agricultural Communication 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของการสื่อสารในทางการเกษตร เทคนิคการสื่อสารการรับฟังเพ่ือรวบรวม

ข้อมูล  การอ่านเพ่ือรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์และการตั้งค าถามจากการฟัง การอ่านการประมวล
ข้อมูลสารสนเทศเป็นองค์ความรู้ การสื่อสารผ่านการพูด การสื่อสารผ่านการเขียน การสื่อสารผ่านการผลิต
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารกับบุคลิกภาพ 

The significance and components of the art of agricultural communication, 
communication techniques, listening for gathering information, reading for gathering 
information, think critically and creative questioning, managing information into 
knowledge, communication skill through speech, communication skill through writing, 
communication skill through media and information technology, effective 
communication, communication and personality. 

02-114-305 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์             3 (3-0-6) 
Creative Entrepreneurs 
คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ
การสร้างแบรนด์และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การช าระภาษีและการประเมินผลประกอบการ 

Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate 
socialresponsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment 
fund,business plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business 
evaluation. 

**กลุ่มรายวิชาปรับพื้นส าหรับนักศึกษาเข้าเรียน ที่ไม่ใช่สาขาด้านการเกษตร 

ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาปรับพื้นจ านวน 15 หน่วยกิต รายวิชาดังต่อไปนี้ 
02-004-201 หลักการผลิตพืช 3 (2-3-4) 

(Principles of Plant Production) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :ไม่มี 
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การจ าแนกชนิดของพืช ถิ่นก า เนิดและวิวัฒนาการของพืช แหล่งปลูกที่ส า คัญ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช การคัดเลือกพันธุ์ปลูก เทคนิคการปลูก การจัดระบบการปลูกพืช 
การเขตกรรม การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตพืช 

Plant identification, origin, plant evolution, important production site and 
appropriate environment; selection of varieties, planting techniques, cultivation, 
harvesting, production problems. 

02-004-203 หลักการผลิตสัตว ์            3 (2-3-4) 
(Principles of Animal Production) 
พ้ืนฐานการเลี้ยงสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ และสัตว์ปีกการ

จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันควบคุมโรค
สัตว์ 

Basic animal husbandry of important economic livestock, i.e., swine, cattle 
and poultry. Animals and their housings management including animal feeds and feeding, 
breeding, improvement, disease prevention and control. 

02-004-204 การจัดการธุรกิจเกษตร            3 (3-0-6) 
(Agribusiness Management) 
แนวคิดทางธุรกิจการเกษตร บทบาทและความส าคัญโครงสร้างของระบบธุรกิจ

การเกษตร กระบวนการจัดการงานทางธุรกิจการเกษตร การจัดองค์กรและภาวะผู้น าในองค์กรจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
กระบวนการวางแผนธุรกิจและงบประมาณ กรณีศึกษา 

Concept of agribusiness, role and importance, structure of 
agribusinesssystem, agribusiness management process, organization management and 
leadership, ethics and corporate social responsibility(CSR) for agribusiness entrepreneurs, 
problem analysis and decision making, business plan procedure and budgeting. Case 
studies. 

02-004-209 งานช่างและเครื่องจักรกลการเกษตร 3 (2-3-4) 
(Farm Workshop and Mechanics) 
งานช่างที่จ าเป็นทางด้านการผลิตพืชและสัตว์ ได้แก่ การติดตั้ง การใช้งาน และการ

บ ารุงรักษา ระบบให้น้ าและการระบายน้ าในแปลงปลูกพืช งานไฟฟ้า งานปูน งานโลหะ และงานไม้   
การพิจารณาเลือกใช้และการฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่างๆ เพ่ือการผลิตพืชและสัตว์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน รวมทั้งวิธีการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่าง ๆ 

Necessary farm shop practices, irrigation and drainage systems installation 
and maintenance, electricity, concrete, metal, and wood works, appropriate application 
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of agricultural machineries and practicing for crops and animals production purposes and 
maintenance of farm tractors and other agricultural machineries. 

02-004-217 หลักการผลิตสัตว์น้ า              3(2-3-4) 
(Principles of Aquatic Animal  Production) 
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบการผลิตสัตว์น้ าในเชิงธุรกิจ การสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 

การจัดการเรื่องน้ าส าหรับสัตว์น้ า คุณภาพน้ าและดินในการเลี้ยงสัตว์น้ า อาหารและการให้อาหาร หลัก
พันธุศาสตร์สัตว์น้ า การจัดการแพลงก์ตอนและสาหร่าย การเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง หอย กบ ตะพาบน้ า และ
จระเข ้

Principles of aquaculture; business in aquatic animals production; soil and 
water management, aquatic animal nutrition’s, genetics in aquatic animals, plankton and 
algae management; cultures of fish, shrimps, mollusks, frogs, soft-shelled turtles, and 
crocodiles. 
 

3.2. ชื่อสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ  – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน(ช.ม./สปัดาห์)/ปี
การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 
1 นายมงคล คงเสน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

10 10 10 10 

2 ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์ 
 ไทยบุรี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ม (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 
ศศ.ม. (การจัดการธุรกจิ
เกษตร) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 
 

ส. บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 
 
ส. เทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า เ จ้ า คุณทหา ร
ลาดกระบัง  

12 12 12 12 

3 นายอภิสิทธิ์ ไชยลาภ อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) 
วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
กษ.บ. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ. (วนศาสตร์) 

ม. สงขลานครินทร์ 
 
ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. เกษตรศาสตร์ 

15 15 15 15 

4 นางสาวสุนีย์ ตรีมณี อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์) 

ม. เกษตรศาสตร์ 
ม. ราชมงคล 

8 8 8 8 

5 นางสาวกาญจนี  
ทองเทพ 

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

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

10 10 10 10 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน (ช.ม./สัปดาห์)/ปี
การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 
1. นายบัญชา รัตนีท ู ผู้ช่วย

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

ม. เกษตรศาสตร์ 
ม. สงขลานครินทร์ 

5 5 5 5 

2 นายอนุชาติ บุรีรัตน ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (ส่งเสริมเกษตร) 
กษ.ม. (ส่งเสริมเกษตร) 

ม. แม่โจ ้
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 

5 5 5 5 

3 นางสาวทัศนีย์ รัดใว ้ อาจารย ์ วท.ม. (พืชศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

ม. แม่โจ ้
ม. แม่โจ ้

5 5 5 5 

4. 
 

นางสาวอรพรรณ  
พูนทอง 

อาจารย ์ วท.ม. (พืชศาสตร์) 
วท.บ. (พืชศาสตร์) 

ม. สงขลานครินทร์ 
ม. ราชมงคล 

8 8 8 8 

5 ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ์ 
ตระกูลสรณคมน์ 

อาจารย ์ คอ .ม.  (เครื่องกล) 
คอ .บ.  (เครื่องกล) 

ม. พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 
ม. พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

4 4 4 4 

6 นางจิตร เกื้อช่วย อาจารย ์ กษ.ม. (ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร) 
วทบ. (พืชศาสตร) 

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม. ราชมงคล 

5 5 5 5 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระการสอน (ช.ม./สัปดาห์)/ปี
การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 
7 นางสาววาฟาอ์ 

หาญฌรงค์ 
อาจารย ์ บธ.ม  (การจัดการธุรกจิ

เกษตร) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม. สงขลานครินทร์ 
 
ม. ทักษิณ 

5 5 5 5 

8 นางสาวรอฮานา   
อาดาม 

อาจารย ์ วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี ) 

ม. ทักษิณ 
ม. ราชภัฎยะลา 

5 5 5 5 

9 นางอังคณา 
ประกอบการคดี 

อาจารย ์ ศษ.ม. (หลักสูตร
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (บรรณารักษ์
ศาสตร์) 

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
ม. ทักษิณ 
 

4 4 4 4 

10 นายสุพรรณบัฐ    
ทวีธรรม 

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

ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
ม. นราธิวาสราช
นครินทร์ 

5 5 5 5 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

เนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างาน
จริงและบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาเหล่านี้ โดยมีการประเมินผลรายวิชาเป็นระดับคะแนน
ดังนั้นในหลักสูตรจึงได้จัดให้มีฝึกงานทางวิชาชีพออก  2 กลุ่ม ให้นักศึกษาเลือกเรียน คือ 

กลุ่มที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรก้าวหน้า ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการภายในประเทศ 

กลุ่มท่ี 2 ฝึกงานทางวิชาชีพด้านเกษตรนวัตกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรนานาชาติ
ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในต่างประเทศ  
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
  4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทางเกษตรนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมด้านทางเกษตรนวัตกรรม 
  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 
ปีการศึกษาท่ี 2 ในภาคการศึกษาปลาย  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1  ภาคการศึกษา (15 สัปดาห์) 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาในการท าโครงงาน ในรายวิชา
โครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรม ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านเกษตร
นวัตกรรมภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในสาขาวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท าโครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และการน าเสนอ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1. การเตรียมการโดยการปฐมนิเทศ  
2. การแนะน าอาจารย์พิเศษ  
3. จัดให้มีพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่นักศึกษา 
4. การก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
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5. จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรม 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
     กระบวนประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานเพ่ือเกษตรนวัตกรรมหรือโครงงาน

ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้และเขียนรานงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัดสอบ การน าเสนอ การประเมินผล
โดยคณะกรรมการโครงงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรมได้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพิเศษขึ้นดังนี้ 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

1) สามารถปฎิบัติงานด้านเกษตรนวัตกรรม 1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดย
เน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียนในวิชาเรียนการฝึกงาน การให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงาน การจัดท าโครงการ
เกษตรนวัตกรรมภายใต้การฝึกประสบการณ์
อาชีพ 
3) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มีการสอนแบบ
สาธิตแล้วเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
4) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  e-Learning   
5) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยจาก
การค้นคว้าทางเว็บไซต์ เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้น
ให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมูล  
6) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้
สืบค้นข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในหัวข้อการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และอภิปราย
ซักถาม 
7) การฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรนวัตกรรมหลังเลิก
เรียน 

2) สามารถผลิตและจัดการพืชและสัตว์เชิงเกษตร
นวัตกรรม 

1) จัดให้มีรายวิชาโครงการ เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการมี
การสืบค้นวางแผน และจัดท าโครงร่างงานพัฒนา
นักศึกษาให้มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
2) ก าหนดให้มีรายวิชาการผลิตพืชและสัตว์ในเชิง
เกษตรนวัตกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
3) สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตร 1) ก าหนดให้มีรายวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 46

หน่วยกิต 
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียนในวิชาเรียนด้านการจัดการฟาร์มและ
การเป็นผู้ประกอบการ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การฝึกงานการจัดท าโครงการธุรกิจ 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
4) เน้นการจัดท าโครงงานจ าลองธุรกิจเกษตร 
แนะเกษตรนวัตกรรมนเ พ่ือให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรต่อไป  

4) ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบหน้าที่ของ
ตนเองและสังคม สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้ 

1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องให้มีใน
ด้านการมีความซื่อสัตย์ อดทน  
2) ก าหนดให้ในแต่ละรายวิชามีกติกาสร้างความ
รับผิดชอบ ได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและ ท างานเป็นกลุ่ม การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การวางตัวในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในระหว่างการเรียน 
3)  ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ
จุดมุ่งหมายในสิ่งที่ท าให้ชัดเจนและวางแผนเพ่ือ
ลงมือท าอย่างตั้งใจและกระตือรือร้น 
4) สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ให้รักและ
ศรัทธาในสิ่งที่ท า มองเห็นถึงข้อดี จุดแข็งของ
ตนเอง แล้วน ามาเป็นพลังในการท าสิ่งต่างๆ และ
ให้ก าลังใจตนเองอยู่ เสมอเพ่ือให้การท างาน
ประสบความส าเร็จ 
5) สอนให้ปฏิบัติตามบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
โดยการน าแบบอย่างของผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ด้วยความเพียร มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความ
ขยันหมั่นเพียร 
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2.  ผลการพัฒนาการเรียนรู้ 5 ด้านตาม TQF/มคอ.1  
2.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ(TQF: Thailand Qualification 

Framework) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 

(TQF: Thailand Qualification Framework) 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีจิตส านึก และตระหนักในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ  
    2) มีวินัย กฎระเบยีบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กร และสังคม 
    3) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีค่านิยมเพิ่ม เคารพและตระหนักในคุณค่าของ
การเกษตร หรือทรัพยากรเกษตรที่มีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก 

 
PLO1: ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผดิชอบหน้าท่ีของตนเองและสังคม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 

2.1.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันด้านการเกษตรอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถ
น าไปใช้ได้ 
   2) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสามารถน ามาบูรณาการร่วมกับ
ความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม   

 
PLO2: อธิบายทฤษฏีด้านเกษตรนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตพืช การผลิตสตัว์ 
ธุรกิจเกษตร 
 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้านการเกษตร หรือทรัพยากรเกษตร 

หรือทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทกัษะด้านการเกษตร ในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้อง 
4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อ

การเปลีย่นแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่

PLO2: อธิบายทฤษฏีด้านเกษตรนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตพืช การผลิตสตัว์ 
ธุรกิจเกษตร 
PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรนวัตกรรม 
PLO4: ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพทางเกษตรนวัตกรรม เพื่อการพฒันา
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
PLO7: ประยุกต์ใช้เกษตรนวัตกรรมในการจัดการฟาร์มและการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 
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ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 

2.1.4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผู้น า 
3) มีความรับผดิชอบต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
4) มีจิตส านึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

PLO1: ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผดิชอบหน้าท่ีของตนเองและสังคม สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
PLO5: ใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารด้านเกษตรนวตักรรม 
PLO7: ประยุกต์ใช้เกษตรนวัตกรรมในการจัดการฟาร์มและการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 
PLO8: ผลิตผลงานวิจัยด้านเกษตรนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแกป้ัญหาใน
ชุมชน 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถแก้ปัญหาโดยใช้คณติศาสตร์สารสนเทศ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ  แก้ปัญหาที่เกีย่วข้อง
อย่างสร้างสรรค ์

  2) มีความรูด้้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นในระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 
  3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพูด และการเขียน 

   4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนองานอย่างเหมาะสม 

 
PLO5: ใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารด้านเกษตรนวตักรรม 
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2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ(TQF: Thailand Feamework) 
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีจิตส านึก และตระหนักใน
การปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวชิาการ และวิชาชีพ  
    2) มีวินัย กฎระเบยีบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กร 
และสังคม 
    3) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
มีค่านิยมเพิ่ม เคารพและตระหนักในคุณค่าของการเกษตร 
หรือทรัพยากรเกษตรที่มตี่อประเทศชาติ และสังคมโลก 
 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลกูฝังความ ซื่อสตัวย์ และมี
ระเบียบวินยั 
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสตูร โดยเน้นการท างานเป็น
กลุ่ม ความมีวินัย การตรงต่อเวลา  
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนใน
วิชาเรียนการฝึกงาน การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกการ
จัดท าโครงงานประสบการณ์อาชีพ  
(3) เรียนรู้จากการร่วมท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร การเข้าร่วมท า
กิจกรรมในช้ันเรยีน และนอกช้ันเรียนเพื่อให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ อาจารย์และบุคคลภายนอก  

วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(Authentic assessment) 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา การตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ความซื่อสตัย์ สุจริตในการท างาน การเรียน และการสอบ 
(3) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารยผ์ู้สอน  
(4) ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิของโครงงานการฝึก
ประสบการณ์อาชีพ  
 

2.2.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันด้าน
การเกษตรอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถ
น าไปใช้ได้ 
   2) มีความรู้และเข้าใจในศาสตรอ์ื่นๆ เช่น มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และสามารถน ามาบรูณาการร่วมกับความรู้
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม   

ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรยีนเป็นหลัก 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลักสูตร ได้แก ่การ
บรรยาย อภิปราย การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้การให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การท าโครงงาน  
(2) การฝึกปฏิบัต ิการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์อาชีพ  

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรยีน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินผลรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบตั ิการท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน การท า
รายงาน และการสอบสัมภาษณ ์ 
(2) ประเมินจากการฝึกงาน การฝกึประสบการณ์อาชีพ  
(3) การสอบออก (exit exam)  
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ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาติ (TQF) 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาด้านการเกษตร หรอืทรัพยากรเกษตร หรือ
ทรัพยากรธรรมชาตไิด้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทกัษะด้านการเกษตร 
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิได้
ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่
 

ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นทักษะด้าน
วิชาชีพของผู้เรียนเป็นหลัก 
(1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มกีารสอนแบบสาธิตแล้วเน้นให้
ผู้เรยีนลงมือปฏบิัต ิ
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสตูร เน้นการท างานเป็นกลุม่  
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนใน
วิชาเรียนการฝึกงาน การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงาน
การจัดท าโครงการธรุกิจภายใต้การฝึกประสบการณ์อาชีพ  
(4) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงาน การน าเสนอในรปูแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายใน
ช้ันเรียน และอภิปรายซักถาม 
(5) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
 

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานปฏิบัติโครงการ 
(4) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม 
(5) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(6) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิข์องโครงงานการฝึก
ประสบการณ์อาชพี  
(7) การสอบออก (exit exam)  

2.2.4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการท างานกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวฒันธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผู้น า 

 
 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง และการแก้ปัญหา โดยเน้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
(3) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ การเลอืกใช้เคร่ืองมอืทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ผลงานจาก
โครงการที่น าเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

3) มีความรับผดิชอบต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ทั้งของ
ตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
  4) มีจิตส านึกความรบัผิดชอบดา้นความปลอดภัยในการ
ท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 

(4) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมยัจากการค้นคว้าทาง
เวบไซท ์เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมลู  
(5) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคลให้สืบค้นข้อมลูผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวข้องในหัวข้อการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในช้ันเรยีน และอภิปรายซักถาม 
(6) จัดการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพ
ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (Problem base learning) การวิจัยเป็น
พื้นฐาน (Research based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน (Project base learning)  การจัดการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped classroom ) ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห ์และตั้งสมมตุิฐานในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์หรือ
สมมตุิฐานนั้น โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ในการด าเนินงานและ
น าเสนอผล อภิปราย ตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์และนักศึกษาในช้ันเรียน  
 (7) เน้นการฝึกปฏิบัต ิและการฝกึประสบการณ์อาชีพ ในการท า
โครงงานด้านเกษตรนวัตกรรม 
 
 

(4) ประเมินผลรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหัด การนาเสนอผลงาน การทา
รายงาน และการสอบสัมภาษณ์  
(5) ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิของโครงการภายใตฝ้ึก
ประสบการณ์อาชีพ  
(6) การสอบออก (exit exam)  
(7) ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถแก้ปัญหาโดยใช้คณติศาสตร์สารสนเทศ หรือ
น าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ  แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

  2) มีความรูด้้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น
ในระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 

  3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพูด 
และการเขียน 

   4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนองานอย่างเหมาะสม 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
(2) จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เลือกใช้
สารสนเทศ และฝกึทกัษะการน าเสนอด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษา วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง และการแก้ปัญหา 

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ การเลอืกใช้เคร่ืองมอืทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ผลงานจาก
โครงการที่น าเสนอ 
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2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO) 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้(PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

PLO1: ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผดิชอบหน้าท่ีของ
ตนเองและสังคม สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่น 

(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสตูร โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม  
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนในวิชาเรียน
การฝึกงาน การให้ศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง การฝึกการจัดท าโครงงาน
ประสบการณ์อาชีพ  
(3) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(4) การมอบหมายงานเป็นในหัวข้อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมลู การ
เขียนรายงาน การน าเสนอในช้ันเรียน และอภิปรายซักถาม  
(5) เรียนรู้จากการร่วมท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร การเข้าร่วมท ากิจกรรมใน
ช้ันเรียน และนอกช้ันเรียนเพื่อใหน้ักศึกษามีปฏิสมัพันธ์กับนักศึกษาคน
อื่นๆ อาจารย์และบุคคลภายนอก  

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรยีน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริง(Authentic assessment) 
 (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารยผ์ู้สอน  
(3) ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิของโครงงานการฝึก
ประสบการณ์อาชีพ  
(4) การสอบออก (exit exam)  
 

PLO2: อธิบายทฤษฏีด้านเกษตรนวัตกรรมที่ใช้ใน
การผลิตพืช การผลิตสัตว์ ธุรกิจเกษตร 
 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลักสูตร ได้แก ่การบรรยาย 
อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เขียนรายงาน การท าโครงงาน  
(2) การฝึกปฏิบัต ิการฝึกงาน และการฝึกประสบการณ์อาชีพ  

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรยีน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรูต้าม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินผลรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบตั ิการท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน การท า
รายงาน และการสอบสัมภาษณ ์ 
(2) ประเมินจากการฝึกงาน การฝกึประสบการณ์อาชีพ  
(3) การสอบออก (exit exam)  
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้(PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
PLO3: ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรนวัตกรรม (1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มกีารสอนแบบสาธิตแล้วเน้นให้ผูเ้รยีนลง

มือปฏิบัต ิ
(1) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานปฏิบัติโครงการ 
(4) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม  

PLO4: ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชพีทางเกษตร
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง ชมุชน และสังคม 

(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุม่  
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในวิชาเรียนการ
ฝึกงาน การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝกึงานการจัดท าโครงการธรุกิจ
ภายใต้การฝกึประสบการณ์อาชพี  
(3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(4) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล การเขยีน
รายงาน การน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และ
อภิปรายซักถาม  

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน  
(3) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิข์องโครงงานการฝึก
ประสบการณ์อาชพี  
(4) การสอบออก (exit exam)  

PLO5: ใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารด้านเกษตรนวัตกรรม 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 
(2) จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เลือกใช้สารสนเทศ และ
ฝึกทกัษะการน าเสนอด้วยวธิีการทีห่ลากหลาย 
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง สถานการณ์จริง และการแก้ปัญหา 

การวัดผลและประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self 
assessment) และวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 
(1) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ การเลอืกใช้เคร่ืองมอืทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ผลงานจาก
โครงการที่น าเสนอ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้(PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

PLO6: ผลิตและจัดการพืชและสัตว ์เชิงเกษตร
นวัตกรรม 

(1) สอนและอบรมการมีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงเวลาทั้งงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายและการเข้าชั้นเรียนตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ 

(2) สอนคุณธรรม และจริยธรรมสอดแทรกในบทเรียน เช่นความซ่ือสัตย์
การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

(3 ) การเป็นแบบอย่างที่ดี ของครู-อาจารย์ 
 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
(5) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับค ายก
ย่อง /รางวัล ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภายนอก  

PLO7: ประยุกต์ใช้เกษตรนวัตกรรมในการจัดการ
ฟาร์มและการเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนในวิชา
เรียนดา้นการจดัการฟาร์มและการเป็นผู้ประกอบการ การให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงานการจัดท าโครงการธุรกิจ 
(3) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(4) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมยัจากการค้นคว้าทางเวบ
ไซท ์เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นกัศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้นข้อมูล  
(5) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคลให้สืบค้นข้อมลูผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวข้องในหัวข้อการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การนาเสนอในรูปแบบเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมภายในช้ันเรียน และอภปิรายซักถาม  
 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารยผ์ู้สอน  
(3) ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาด้านการจัดการฟาร์ม
และการเป็นผู้ประกอบการ 
(4) การสอบออก (exit exam)  
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้(PLO/SubPLO) กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
PLO8: ผลิตผลงานวิจัยด้านเกษตรนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการแก้ปญัหาในชุมชน 

(1) จัดการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพปัญหา
เป็นพื้นฐาน (Problem base learning) การวิจัยเป็นพื้นฐาน 
(Research based learning) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project base learning)  การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรยีนกลับ
ด้าน ( Flipped classroom ) ให้นักศึกษาได้วิเคราะห ์และตั้งสมมตุิฐาน
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทยห์รือสมมุติฐานน้ัน โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่มๆ ในการด าเนินงานและน าเสนอผล อภิปราย ตอบข้อซักถาม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในช้ันเรียน  
(2) จัดการเรียน การสอนการโดยเน้นศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
สัมมนา  
(3) เน้นการฝึกปฏิบัต ิและการฝึกประสบการณ์อาชีพ ในการท าโครงงาน
ด้านเกษตรนวัตกรรม  

(1) ประเมินผลรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัต ิ
การทาแบบฝึกหดั การนาเสนอผลงาน การทารายงาน และการ
สอบสัมภาษณ ์ 
(2) ประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิของโครงการภายใตฝ้ึก
ประสบการณ์อาชีพ  
(3) การสอบออก (exit exam)  
(4) ประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑติ  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ได้อย่างมี
ความสุขและประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมอาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  
  (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและ 
สังคม  
  (2) เขา้ใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร  
  (3) รับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณคา่และศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย์  
  (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน

ตรงเวลา การแตง่กายถูต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและ ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนให,นักศึกษาเข้า ร่วมใน
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชู 
นักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ  

 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได,แก่  
 (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการเขา้ร่วมกิจกรรม  
 (2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 (3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 (4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
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2. ด้านความรู้  
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษา ซึ่งประกอบกันข้ึนเป็นองคค์วามรู้ที่จะ 

พัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง 
ต่อไปนี้ 

 (1) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 (3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 
 (4)มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลก 
การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่ เรียนทั้ง

การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร  
 
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้การบูรณาการการเรียนการ

สอน กับการท างาน )Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ความรู้ใน การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  

 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
 (1) การทดสอบย่อย  
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
 (3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า  
 (4) งานที่ได้มอบหมาย  
 (5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (6) แฟ้มสะสมผลงาน 
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3. ดา้นทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษา

ต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการสอนต้อง
เน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก,ปัญหาดัวยตนเอง 
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายไดด้้วยตนเอง 

 (2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเปน็ระบบ 
 (3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษาและน าไปใช้ได้เหมาะสม 
 (4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน สามารถ

แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปน็จริง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิด

และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่เหมาะสมกับ
สถานการณท์ี่ก าหนดให้  

 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การท างาน (Work-Integrated Learning) มุง่เน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนว
ทางแกไ้ขให้ถูกต้อง  

 
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
 (1) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
 (2) การเลือกใช,วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
 (3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึก

ประสบการณเ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เขา้กับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว 
มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

 (1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างานเป็น
ทีม และรูจ้ักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  
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 (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหา และมี

ความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่ม ทั้งใน

และนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือคน้คว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ้ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 (5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถวางตนได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
 (1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
 (2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับการิ
เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 



60 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

 (2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

 (3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอด
ข้อมูลขา่วสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเขา้ใจ 

 (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งขอ้มูลในศาสตร์ที่ศึกษา และน าเสนอ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงาน
ต่างๆ  

 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการ
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 (1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
 (2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาขอ้มูลและการน าเสนอผลงานอย่าง

เป็นระบบ 
 (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่ละ

กลุม่ 
 
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
 (1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
 (2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาขอ้มูลและน าเสนอผลงาน

อย่างเปน็ระบบและทันสมัย 
 (3) มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม

สากล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
3.1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก   o  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                             
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อสาร   

                    

11-014-125 การพัฒนาและการจัดการ
ตนเอง  

                    

10-034-107 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน                                                 
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 3.2 หมวดรายวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพเลือก 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   o  ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 หมวดวิชาเฉพาะ    

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   

02-114-201 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับธุรกิจ การเกษตร      o    o     o      

02-114-202 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร o      o     o   o   o  o 

02-114-203 เคมีเพื่อการเกษตร o      o     o   o   o  o 

02-114-204 การผลติและการจดัการเชิงนวัตกรรมของพืช    o  o   o   o  o o o o  o  

02-114-205 การผลติและการจดัการเชิงนวัตกรรมของสัตว ์
เศรษฐกิจและสตัว์น้ า 

   o  o   o   o  o o o o  o  

02-114-207 ฟาร์มอัจฉริยะ             o     o o  
02-114-208 นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพืชในโรงเรือน             o     o o  
02-114-209 โครงงานเพื่อเกษตรนวัตกรรม  o             o o  o   
02-114-224 การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน o  o  o o o  o o           
02-114-210 การจัดการธุรกจิสมยัใหม ่  o   o  o o   o    o o   o  

02-114-211 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานทางเกษตร o o     o   o o      o    

02-114-214 การเตรียมความพรอ้มการฝึกประสบการณ์ด้าน
เกษตรนวัตกรรม 

    o o               
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ตารางสรุปผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

1  ( ) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านีก และตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2  (  ) มีวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และ
สังคม 

3 ( ) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีค่านิยม
เพิ่ม เคารพและตระหนักในคุณค่าของการเกษตร หรือ
ทรัพยากรเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและสังคมโลก  

4 ( ) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในแต่ละสถานการณ์สามารถ
ท างานเป็นหมู่ คณะสามารถแก้ไขข้อแย้งตามตามล าดับ
ความส าคัญเคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1  ( )  มีความรู้ ในหลักการและทฤษฎีที่ สัมพันธ์กันด้าน
การเกษตรอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถ
น าไปใช้ได้   

2  ( ) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ เช่น มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และสามารถน ามาบูรณการร่วมกับความรู้ใน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3 ( ) มีความรู้ สามารถติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

4  ( ) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้ง
ข้อก าหนดทางวิ ชาการ  ซึ่ งมี การปรับ เปลี่ ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1 ( ) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
2  ( ) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร เ ก ษต ร  ห รื อ ท รั พ ย า ก ร เ ก ษต ร ห รื อ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
3  ( ) สามารถประยุกต์ความรู้  และทักษะด้านการเกษตรในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

4 ( ) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง   
 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ( ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 ( ) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม

องค์กรที่ไปปฏิบัติงานด้านวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผู้น า 
3 ( ) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4  ( )  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

1  ( ) สามารถแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์สารสนเทศ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
2 ( ) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นในระดับเพียงพอต่อการสื่อสาร 
3 ( ) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการพูด และการเขียน 
4 ( ) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนองานอย่างเหมาะสม 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านีก และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และวิชาชีพ 
 (2)  ) มีวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 
 (3) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งมีค่านิยมเพ่ิม เคารพและตระหนักใน
คุณค่าของการเกษตร หรือทรัพยากรเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและสังคมโลก  
 (4) ) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามในแต่ละสถานการณ์สามารถท างานเป็นหมู่ คณะสามารถ
แก้ไขข้อแย้งตามตามล าดับความส าคัญเคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

 1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) ปลูกฝังใหIผูIเรียนมีวินัย มีสัมมาคารวะ ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนIนใหIผูIเรียนค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เคารพสิทธิและ
รับฟงัความคิดเห็นของผูIอ่ืน รวมทั้งเคารพคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (4) สอดแทรกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 

 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยใชIแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก แบบประเมิน หรือ
แบบสัมภาษณ์  
  (2) การประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยใหIบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
 
2. ความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันด้านการเกษตรอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
และสามารถน าไปใช้ได้   

2 ( ) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์อ่ืนๆ เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสามารถน ามาบูรณ
การร่วมกับความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3 ( ) มีความรู้ สามารถติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
4 ( ) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 (5) แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การเกษตรนวัตกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวขIอง รวมทั้งรู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) โดยวิธีการสอนที่

หลากหลาย เช่น การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม 
(Collaborative Team Learning) การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) กรณีศึกษา (Case 
Study) 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ประสบความส าเร็จด้าน
การเกษตร  

(3) จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Leaning) เช่น 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การลงมือปฏิบัติจริง 
 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา 
(2) ประเมินจากการน าเสนอและรายงานจากการศึกษาค้นคว้าในแต่ละรายวิชา 
(3) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงงาน 
(5) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้านการเกษตร หรือ
ทรัพยากรเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
 (3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะด้านการเกษตรในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
 (4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
 (1) จัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (Problem 
base learning) การวิจัยเป็นพื้นฐาน (Research based learning) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
(Project base learning)  การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped classroom ) ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐานในการแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบโจทย์หรือสมมุติฐานนั้น โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่มๆ ในการด าเนินงานและน าเสนอผล อภิปราย ตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์
และนักศึกษาในชั้นเรียน 
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 (2) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ประสบความส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการ 
 (3) จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้จากประสบการณBจริง (Experiential Leaning) เช่น 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การลงมือปฏิบัติจริง 
 (4) จัดการเรียนการสอนแบบทักษะการคิด (Thinking Skill Learning) โดยนักศึกษาน าความรู้
ไปประยุกตใ์ช้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก็ไขปญัหาทางด้านเกษตรนวัตกรรม โดย

ใช้การน าเสนอ การระดมสมอง และสามารถเชื่อมโยงความรู้  
(2) ประเมินจากรายงานจากการศึกษาค้นคว้าในแตล่ะรายวิชา 
(3) ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(2) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
(3) การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถปรับตัวและมีส่วนรวมในการท างาน รวมทั้งมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
(4) มีส่วนช่วยและการแกไ้ขสถานการณ์ในกลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) จัดการเรียนการสอนรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) โดยวิธีการสอน ที่
หลากหลาย เช่น การสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การสอนแบบร่วมกันท างานเป็นทีม 
(Collaborative Team Learning) การสอนแบบการบูรณาการ (Integrate Learning) กรณีศึกษา (Case 
Study) 

(2) จัดการเรียนการสอนโดยใหIผูIเรียนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผูIประสบความส าเร็จ 
ด้านการบริหารจัดการ  

(3) จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูIจากประสบการณ์จริง (Experiential Leaning) เช่น 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การลงมือปฏิบัติจริง 

(4) จัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน (Committee Work Method) 
(5) เรียนรู้จากการร่วมท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน และนอกชั้น

เรียนเพ่ือให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ อาจารย์และบุคคลภายนอก  
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 4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนหรือ

นอกชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(3) ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ไขสถานการณ์ในกลุ่ม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข แปลผล และน าเสนอข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะการประยุกต์ใชIเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
(4) สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการน าเสนอได้

อย่างหลากหลายและเหมาะสม 
 

 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และน าเสนอ
ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหา และเทคโนโลยีสารสนเทศในการมอบหมายงานแต่ละรายวิชา 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
(3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนสอนแต่ละรายวิชา 
 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และน าเสนอขอ้มูลหรือแก้ไขปัญหา  
(2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
(3) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
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                   3.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 
      กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับ  

ชั้นปี ชื่อวิชา/รหัสวิชา 
จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ชั้นปีที่ 1 ภาคกาคศึกษาต้น 
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3 U, At      An, S, At   
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 U, At  U   U, S, At    
11-014-125 การพัฒนาและการจัดการตนเอง 3 U, At         
02-114-207 ฟาร์มอัจฉริยะ 3 Ap, At   Ap, S, At Ap, S, At   Ap, S, At  
02-114-208 นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตพชืในโรงเรือน 3 Ap, At      An, S, At Ap, S, At  
02-114-212 แบบจ าลองธุรกิจเกษตร 3 Ap, At    Ap, S, At   Ap, S, At  
02-114-XXX วิชาเลือกเสรี 3 Ap, At    Ap, S, At     
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 U, At     U, S, At    
02-114-201 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจการเกษตร 3 Ap, At       Ap, S, At Ap, S, At 
02-114-202 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 3 Ap, At  U, At        
02-114-203 เคมีเพื่อการเกษตร 3 Ap, At  U, At        
02-114-204 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช 6 Ap, At      An, S, At   
02-114-XXX  วิชาเลือก  Ap, At    Ap, S, At     
02-114-XXX  วิชาเลือก  Ap, At    Ap, S, At     
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ชั้นปี ชื่อวิชา/รหัสวิชา 
จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

PLO2 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
02-114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์
เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 

6 Ap, At    An, S, At    

02-114-224 การเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน 3 Ap, At  Ap, S, At Ap, S, At   Ap, S, At  
02-114-211 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางเกษตร 3 Ap, At   Ap, S, At   Ap, S, At  
02-114-214 การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ดา้น
เกษตรนวัตกรรม 

1 Ap, At    Ap, S, At    

02-114-XXX วิชาเลือก 3 Ap, At   Ap, S, At     
02-114-XXX วิชาเลือก 3 Ap, At   Ap, S, At     
XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3 Ap, At   Ap, S, At   Ap, S, At  
ชั้นปทีี2่ ภาคการศึกษาปลาย 
02-114-209 โครงงานเพื่อเกษตรนวัตกรรม 3 Ap, At U,At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At An, S, At Ap, S, At C, S, At 
02-114-215 ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการเกษตรก้าวหน้า
หรือ 

6 Ap, At U,At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At An, S, At Ap, S, At C, S, At 

02-114-216 ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการเกษตรนานาชาติ 6 Ap, At U,At Ap, S, At Ap, S, At Ap, S, At An, S, At Ap, S, At C, S, At 
หมายเหตุ* ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy 
  Remembering แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”   Understanding แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”  Applying แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
  Analyzing       แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”  Evaluatingแทนด้วยสัญลักษณ์ “E”  Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C”  
                              **ระบโุดยท าเครื่องหมาย ในช่อง Psychomotor Domain (Skills) และ Affective Domain (Attitude) 
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3.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน  (Year Learning Outcomes:       
YLOs) 
 

ชั้นปี รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1 

 
 
 

มีความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรและนวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็น
ทีม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทักษะใน
การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ชั้นปีที่ 2 
 
 
 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเกษตรนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ทักษะการปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรนวัตกรรม สามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพด้านเกษตรปราดเปรื่อง ธุรกิจเกษตร สร้างสรรค์ผลงานด้าน
เกษตรนวัตกรรมเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
     การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ . 2557 (ข้อ 23) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพท างานตรงสาขา 
 2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ ส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1, 2 
 3)  การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

3) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
  5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดได้เป็นรูปธรรม เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลและ
วิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสามัครในองค์การที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรและมีผลระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  2.00 
 3.2  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ .ศ . 2557(ข้อ 29) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2 ชี้แจงและแนะน ารายวิชาในหลักสูตรพร้อมทั้งมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน า

และเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย การสร้างและการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาประมวลรายวิชาแผนการเรียนการสอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้การประเมิน
ประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของเทคนิคการจัดการเรียนรู้การประยุกต์จิตวิทยาการเรียนรู้ 

2.1.3 การเพ่ิมพูนทักษะการสร้างการเลือกใช้การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของสื่อการ
เรียนรู้การวัดผลการตัดสินผลการประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้การจัดการสอบการวิเคราะห์
ข้อสอบหลังสอบเสร็จการสะท้อนผลการเรียนรู้แก่นักศึกษาการพัฒนานักศึกษาตามพัฒนาการการเรียนรู้
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา/หลักสูตร 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมการประชุมวิชาการทางวิชาการวิชาชีพการวิจัย
การสร้างผลงานทางวิชาการการพัฒนานักศึกษาและการด ารงชีวิต 
        2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยการสร้างต าราหนังสือสิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบได้เท่ากับ
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุนการวิจัยการสร้างต าราสื่อการศึกษาให้แรงจูงใจในการ
เผยแพร่งานวิจัย 
        2.2.3 สนับสนุนให้น าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมการเป็นวิทยากรร่วมกิจกรรมบริการวิชาสู่ชุมชน สังคม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
   1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า  ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
   1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
   พัฒนาระบบการรับฟังข้อคิดเห็นของบัณฑิตผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งานเพื่อให้มีข้อมูลคุณภาพของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 
     1.1 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
    1.2 อาจารย์ทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office hour) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
    1.3 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษาในส่วนของกิจกรรม
นักศึกษาและการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษา 
    1.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
4. อาจารย์ 
   4.1 วางแผนระยะยาวด้านกรอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   4.2 ก าหนดอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร 
   4.3 อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการอบรม เรื่องระเบียบปฏิบัติงานต่างๆเทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผลตลอดจนการวิจัย 
   4.4 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานดังน้ี 
        4.4.1 มีโครงการการอบรมผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มเกี่ยวกับการใช้งาน
เครื่องมือใหม่ๆเพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 
       4.4.2 บุคลากรสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาของรายวิชาท่ีรับผิดชอบและจะต้อง
สามารถบริการให้คณาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะ
ทางเช่นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

   5.1 การมอบหมายภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาถึงความช านาญคุณวุฒิผลงานวิจัย
หรือประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆและภาระงานด้านอื่นๆเช่นวิจัยบริการวิชาการและ
บริหาร 
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   5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนท่ียังไม่มีประสบการณ์สอนในรายวิชานั้นๆเข้าไป
เรียนรู้จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์อาวุโสก่อนเกษียณอายุราชการหรือให้มีอาจารย์พี่เลี้ยง 

    5.3 หลักสูตรจัดให้ประชุมสะท้อนผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาโดยจัดท าในระดับสาขา
วิชาเอกและในระดับหลักสูตรเพื่อเป็นการก ากับและติดตามผลการจัดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ. 5) และใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน (มคอ.3) ในภาคการศึกษาถัดไป 
      5.4 หลักสูตรมีการก ากับดูแลให้ผูส้อนทุกรายวิชาจัดท าและส่งมคอ. 3 และมคอ.4 ล่วงหน้าก่อนเปิด
ภาคการศึกษาตามกรอบ TQF ซึ่งประมวลการสอนจะต้องทันสมัยในด้านเนื้อหามีกิจกรรมการเรียนการ
สอนการวัดและประเมินผลเหมาะสมแจ้งมคอ. 3 และ4 ให้นักศึกษารับทราบและมีการก ากับให้
ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชาโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบว่ามีมคอ.3 ปรากฏในระบบ
ออนไลน์และรายงานผลว่ามีรายวิชาใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการและมีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
     5.5 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการสอนหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรม
การเรียนการสอนแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning, RBL) 
      5.6 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยตามศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการปรับรายละเอียดวิชา 
(มคอ.3 และมคอ.4)  
      5.7 พิจารณาเพิ่มรายวิชาหรือรายวิชาเลือกที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจ าเป็นกับนักศึกษา 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
   6.1 การบริหารงบประมาณ 
        การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนท่ีจ าเป็น  )รายได้เสริมจากสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และงานฟาร์มอื่นๆ ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส(  
   6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
        หลักสูตรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมี
อยู่แล้ว ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
       1) ห้องบรรยายขนาดความจุ 40 ท่ีนั่งจ านวน 30 ห้อง  
       2) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 2 ห้องความจุ 40 ท่ีนั่งต่อห้อง  
       3) ห้องปฏิบัติการทางการผลิตพืช โรงเรือนและแปลงปลูกพืช 
           (1) ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 1 ห้อง 
           (2) ห้องปฏิบัติการจุลวิทยาทางผลิตพืช 1 ห้อง  
           (3) โรงเรือนขยายพันธุ์พืชจ านวน 1หลัง 
           (4) สวนยางพารา 200 ไร่ 

(5) แปลงปลูกยางพาราเล็ก 50 ไร่ 
(6) แปลงปลูกปาล์มน้ ามัน  50ไร่ 
(7) แปลงปลูกมะพร้าว40 ไร่ 
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4) ห้องปฏิบัติการทางการผลิตสัตว์ และโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 
(1) ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 1 ห้อง 
(2) ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาทางสัตว์ 1 ห้อง 
(3) ห้องปฏิบัติการฟักไข่จ านวน 1 หลัง ตู้ฟักไข่จ านวน 5 ตู้ๆละ 500 ฟอง 
 เครื่องคัดไข่จ านวน 1  เครื่อง 
(4) โรงเรือนเล้ียงแพะจ านวน 2 หลัง แพะจ านวน 40 ตัว 
(5) โรงเรือนเล้ียงไก่ไข่จ านวน 2 หลัง ไก่ไข่จ านวน 2,00 ตัว 
(6) โรงเรือนเล้ียงไก่พื้นเมืองจ านวน 2 หลัง ไก่พื้นเมืองจ านวน 200 ตัว 
(7) โรงเรือนเล้ียงไก่เนื้อจ านวน 3 หลัง ไก่เนื้อจ านวน 3,000 ตัว 
(8) โรงเรือนเล้ียงโคเนื้อจ านวน 2หลัง โคเนื้อจ านวน 50ตัว 
(9) แปลงพืชอาหารสัตว์ )หญ้าซิกแนลเลื้อย( 100 ไร่ 
(10) แปลงพืชอาหารสัตว์  10 ไร่    
(11) โรงเรือนเพาะฟักสัตว์น้ าจ านวน 1 หลังลูกปลาจ านวน 10,000 ตัว 

5) อาคารช่างกลเกษตรประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 
(1) รถแทรกเตอร์จ าวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์การเกษตร 
(2) ห้องอุปกรณ์ช่างเชื่อม 1 ห้อง 
(3) ห้องอุปกรณ์ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร 1 ห้อง    

6) ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง จ านวน 1 ห้องขนาดความจุ 40 ท่ีนั่ง 
7) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 ชุด รวม 80 ชุด 
8) อุปกรณ์การสอน คอมพิวเตอร์10 ชุด โปรเจคเตอร์ 10 ชุด     
9) ห้องสมุด  

           ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ และ
โสตทัศนวัสดุ 
          (1) หนังสือต าราและสื่อส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฉบับภาษาไทย จ านวน 5,000 ฉบับ 
 (2) หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฉบับอังกฤษ จ านวน 400 ฉบับ 
 (3) วารสารต่างๆ ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 100 ฉบับ 
 (4) จุลสารและแผ่นพับอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (5) โสต/สื่ออิเล็คตรอนิกส์ 
 (6) ฐานข้อมูลวิชาการระหว่างองค์กรเพื่อการสืบค้น 
          (7) การบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด 
  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส าคัญของสาขาวิชาทางเทคโนโลยีการเกษตรคือเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การ
ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการวิธีการใช้ งานท่ีถูกต้อง
และมีทักษะในการใช้งานจริงรวมท้ังการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการ
สอนส าเร็จรูปเช่นวิดีทัศน์วิชาการโปรแกรมการค านวณรวมถึงสื่อประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผู้สอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินการหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ4.ก่อนการเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3  อย่างน้อยร้อยละ25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีระหนึ่งครั้ง 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

 
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ท่ี 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้ท้ังหมดในแต่ละปี   
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกภาคการศึกษา และการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการจากกับกลุ่มบุคคล 4  กลุ่มซ่ึงจะท าการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรดังนี้ 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 และจะต้องออกปฏิบัติงานในรายวิชา
ฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นเวลา 1 ภาคซึ่งขณะที่นักศึกษาฝึกงาน อาจารย์จะไป
นิเทศนักศึกษา เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้ มีความ
รับผิดชอบ และยังมีจุดด้อยในด้านใด  

2.2 ประเมินจากบัณฑิตติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก 
2.4 ประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยการก าหนดตัวบ่งชี้

หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภ ายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดโดยคณะกรรมการประเมิน
ไมน่้อยกว่า 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันไม่น้อยกว่า 1คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา  
ว่าบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยสอบถามข้อมูลจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโดย
การกอกแบบสอบถาม และสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและหรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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ภาคผนวก  ก 
สรุปข้อวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุม  
เรื่อง  การวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตร  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วันพุทธ ที่ 18 สิงหาคม  2564 เวลา 09.30-12.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม 
  

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรเสน    ศรีริกานนท์ 
2.  อาจารย์สุนีย์      ตรีมณ ี
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล    คงเสน 
4.  อาจารย์ทัศนีย์     รัดไว้ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก    ลิ้มเจริญ 

 6.  ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง    เตชะโต 
 7.  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ 
 8.  นายกัสมัน      ยะมาแล 
 9.  นางสายหยุด      เพ็ชรสุข 

10.น.สพ.สามารถ        อ่อนสองชั้น 
11.ดร.จรวด      มัทธวรัตน ์
12.นายอนุสรณ์      ขวัญคงบุญ 
13.อาจารย์ประจักษ์     เทพคุณ 

 14.อาจารย์อรพรรณ     พูนทอง  
 15.อาจารย์กาญจนี     ทองเทพ  
 16.นางสาวจุฬาลักษณ์     ทรัพย์สิน 
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

1. ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ     ตระกูลสรณคมณ์ 
2. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์     หมวกรอง 
3. อาจารย์เภาซี     สาและ 
4. ว่าที่ ร.ต.นฤทธิ์     ไทยบุรี 
5. อาจารย์สุพรรณบัฐ     ทวีธรรม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน ศรีริกานนท์  
กล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกล่าวเปิดการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 

2.  อาจารย์สุนีย์  ตรีมณี 
 ผู้ด าเนินการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 



83 
 

 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมปองเตชะโต     
 3.1 การเขียนชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง เกษตรศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่เกษตรศาสตร์บัณฑิต  
ชื่อภาษาไทยไม่ต้องมีวงเล็บ 
จะใช่ Innovative Agriculture หรือ Agricultural Innovation หรือ Agriculture Innovation ควรใช่ค าที่ 
2 มากว่า เช่นเดียวกับภาษาไทยในเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายของค า เช่นเกษตรนวัตกรรม นวัตกรรมเกษตร 
ในความเห็นของผมเห็นควรใช้ นวัตกรรมเกษตรให่เหมือนกันตลอดเล่ม 

3.2 ใส่อาชีพที่ชัดเจน 
3.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน บอกให้ชัดเจนด้วย 
3.4 ตรวจสอบระบบการเรียนเป็นแบบทวิภาค หรือไตรภาค เพราะมีภาคฤดูร้อนที่เป็นบังคับ

ด้วย 
3.5 ตรวจสอบรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรในหน้า 3 ซึ่งมีหลายวิชาที่ในหลักสูตรนี้มี และเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ล้อกับสถานการณ์ดังกล่าว 
3.6 ให้ค าจ ากัดความหมายของเกษตรอัจฉริยะในข้อ 12 ว่าหลักสูตรนี้จะอยู่ในระดับใดเพื่อให้

เด็กที่จบออกไปท าได้ตอบ ELO ของหลักสูตร 
3.7 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ในข้อ 12.2 ปรับเขียน 1-5 ให้เป็นสาขาเกษตร

นวัตกรรมหรือนวัตกรรมเกษตรด้วย 
3.8 หมวดท่ี 2 ปรับการเขียนก ากับภาษาอังกฤษ Program Learning Outcomes ให้ถูกต้อง 

และเขียนเพิ่มเติมพันธกิจข้อ 1.6 ท่ีเป็นเกษตรและนวัตกรรมให้ครบถ้วน 
3.9 ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องับ PLO ด้วย 
3.10 ในรายชื่อวิชานั้นมีท้ัง Gen Ed และ วิชาเฉพาะ ไม่แน่ใจว่ามีการปรับแก้ไขได้หรือไม่ในส่วน

แรก เช่น Mathematics in Everyday Lift กับ Digital Technology in Daily Life ควรให้เหมือนกัน 
3.11 ตรวจสอบการเขียนท่ีถูกต้องการวงเล็บชื่อวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนด้วยตัวอักษร

พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ชื่อวิชาควรต้องปรับให้ถูกต้องและเหมาะสม จะได้อธิบายรายวิชาได้ตรงไม่สเปะสปะ 
เช่น รายวิชา: การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช ควรปรับเป็น การผลิตพืชและการจัดการเชิง
นวัตกรรม เพราะวามหมายจะผิดกันและไม่ใช่วิชาท่ีควรอยู่ในหลักสูตรนี้ รายวิชาอื่นๆ ก็ได้ปรับแก้ในตัวเล่ม
แล้ว เมื่อปรับแก้ไขแล้วควรแก้ให้ครบทุกที่ท้ังในหมวดวิชา แผนการศึกษาและค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น 

3.12 ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนานาชาตินั้น ควรจะมีเขียนในตัวเล่มว่ามี MoU กับ
ต่างประเทศ เช่นอิสราเอลอย่างท่ีน าเสนอ และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการฝึกงาน/สหกิจ จะได้
เห็นถึงความเป็นไปได้ และจุดเด่นของหลักสูตรนี้ 
13. ต้องปรับหมวดวิชาให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรในหน้า 3 โดยหมวดเลือกเสรีควรไปอยู่ในหมวดกลุ่มวิชาการผลิต ส่วนรายวิชาท่ีจะให้
นักศึกษาออกไปเป็นนักส่งเสริมควรมีปรากฎด้วยเช่นกัน 

3.14 ในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้อง 
และดูการ mapping ว่าจะเป็นแบบเดิมหรือ แบบ ELO ใหม่ท่ีต้อง map กับ PLO แล้วบางรายวิชาใส่ความ
รับผิดชอบหลัก รอง ให้ตรงกับชื่อวิชา เช่นวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ
ก็ควรมีทักษะทางทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.15 หมวดท่ี 6 การเขียนแต่ละหัวข้อท่ีเป็นการพัฒนาควรใส่กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมให้เห็นเป็น
ประจักษ์ เช่นมีการอบรมการเขียนบทความเพื่อให้อาจารย์ได้เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การน าองค์ความรู้ท่ี
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ได้จากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนในช่วงใหนโดยอาจารย์และนักศึกษาในรูปของการจัดงานสัมมนาทาง
วิชาการ นิทรรศการ เป็นต้น 

3.16 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรในบางหัวข้อ เช่น ข้อท่ี 1 ควรมีการประเมินจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ด้วยเสมอ และหากเป็นใคร ระบุได้ก็จะดี เช่นศูย์พิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เป็นต้น ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิมในส่วนของห้องปฏิบัติการจุลวิทยาทางผลิตพืช 1 ห้อง 
หมายถึงอะไร เขียนหน่วยให้ชัดเจน หลักสิบ ร้อย พัน หรือหมื่น 

3.17 หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของการประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนควรเพิ่มหัวข้อความเข้าใจในเนื้อหาท่ีอาจารย์ได้สอนเข้าไปด้วยเพราะ
เป็นหัวใจส าคัญ 

3.18 ค าอธิบายรายวิชา ต้องปรับชื่อวิชาให้ถูกต้องตามท่ีเสนอแนะ แล้วเขียนให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเขียนไว้ข้างต้น เว้นวรรคให้ถูกต้อง (เพราะมีหลายท่ีท่ีผิด) จากนั้นเขียนภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน ในส่วนของการเขียนภาษาอังกฤษใช้เครื่องหมายวรรคตอน , และ ; ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการ
เขียนท่ีถูกต้อง ผมได้ตรวจให้บางส่วน ด้วยเวลาจ ากัดควรให้อาจารย์ท่ีเก่งทางภาษาช่วยดูให้อีกรอบครับ 

3.19 ด้วยหน่วยกิตท่ีอาจสูงไปหน่อย เรียนมากกว่าปฏิบัติ ดังน้ันควรรวมวิชาในลักษณะอินติเกรท
เป็นชุดวิชา แล้วสอนโดยหลายสาขารวมกัน เช่นชุดวิชาการผลิตพืชกับโรงเรือนอัจฉริยะ จ านวน 5 หน่วยกิต 
สอนร่วมกันระหว่างเกษตรกับวิศวะแล้วมีการออกไปฝึกปฏิบัติ (work integrate learning: WIL) กับ
หน่วยงานภายนอก จากนั้นก็ใช้รายวิชานี้เป็นการให้คนภายนอกท่ีเป็นเกษตรกร/ผู้สนใจเข้ามาศึกษาร่วมด้วย 
เก็บค่าลงทะเบียนตามเกณฑ์ เป็นต้น ในส่วนของวิชาอื่นก็ด าเนินการเช่นเดียวกัน ในอนาคตหรือหลักสูตรใหม่
ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา และใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ 
ข้อสังเกต 
หลักสูตรนี้ปรับปรุงตาม ELO หรือไม่ หากใช่ตรวจสอบวิธีการเขียนโดยเฉพาะ 
-Curriculum mapping จะไม่มีแต่เป็นการ map กับ PLO แทน 
-ค าอธิบายรายวิชาก็ต้องใส่ ELO ให้เห็นด้วย ต่อท้ายจากค าอธิบายรายวิชา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บูรณะ 
 4.1  ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม/นักคิด ให้ชัดเจนในด้านของการท าเกษตร 
 4.2 ควรพิจารณารายวิชาการจัดการเรือนกระจก ว่าเหมาะส าหรับการใช้ในประเทศไทยหรือไม่/
รายวิชาท่ีเหมาะสมเกี่ยวข้อง 
 4.3 หลักสูตรต้องตอบโจทก์ของชุมชน และปัญหาของจังหวัดนราธิวาส การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในด้านการเกษตรและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
5. นายกัสมัน  ยะมาแล 
 5.1 ควรให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อม/
โอกาสในการเป็นนักส่งเสริมเกษตร 
 5.2 ควรรับนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนด้วย 
6. นางสายหยุด เพช็รสุข  
 6.1 เน้นให้นักศึกษาเป็นประกอบการ สามารถประกอบอาชีพเป็นของตนเอง 
 6.2 เน้นงานและส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมเกษตร 
 6.3 ดพิ่มความรู้หรือรายวิชาให้ครบรอบด้านโดยเฉพาะด้านธุรกิจเกษตร/การตลาด 
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7. น.สพ.สามารถ  อ่อนสองชั้น 
 7.1 หลักสูตรน่าสนใจ มีการเพิ่มรายวิชาที่เหมาะกับยุคสมัย ณ ปัจจุบัน เพื่อการท าการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันยุค ทันสมัย การท าเกษตรสมัยใหม่ 
 7.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีเทคนิค มคีวามเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ 
8. ดร.จรวด  มัทธนวรัตน์ 
 8.1  ควรมีความชัดเจนในค าว่า “เกษตร และนวัตกรรม” ว่าจะเป็นหลักสูตรท่ีเน้นไปในทิศทาง
ใดไม่ว่าจะด้าน การผลิต/การใช้เครื่องมือ 
 8.2 มีวามเป็นไปได้หรือไม่ในการรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนอาจจะมาจากสาขาอื่นๆ /เฉพาะสาย
ตรงเท่านั้น 
9. คุณอนุสรณ์ ขวัญคงบุญ 
 
 9.1 หลักสูตรควรเปิดกว้างให้นักศึกษามีแนวคิดนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ ให้คิดนอกกรอบ น า
ปัญหามาเป็นแนวคิดในการแกป้ัญหา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ แนวคิด นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
 9.2 สนับสนุนในนักศึกษาคิดค้น ประดิษฐ์ เครื่องมือใหม่ๆ 
 9.3 เน้นให้กล้าคิด กล้าท า 
 9.4 นักศึกษาสามารถมองสินค้าเกษตรและทิศทางในการขายสินค้าเกษตรว่าสินค้าชนิดใด
สามารถจ าหน่ายได้ง่าย 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  ตุ้มหิรัญ 
 10.1 ปัจจุบันมรการแข่งขันระบบการศึกษามากขึ้น เพราะฉะนั้นจะต้องเขียนหลักสูตรให้ตอบ
โจทก์ 
 10.2 มีการสร้างอัตลักษณ์ของลักสูตร 

10.3 ให้มองและให้ความส าคัญท้ังทางด้านปฏิบัติการ/หลักการ 
10.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีการริเริ่มสร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆ 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  
   
 
 
ลงชื่อ   ลงชื่อ 
               (อาจารย์กาญจนี  ทองเทพ)   (อาจารย์สุนีย์  ตรีมณี) 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเสน  ศรีริกานนท์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก  ข 
ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายมงคล  คงเสน 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mongkon Khongsen 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา:  

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

 

3. ประวัติการท างาน 
 ปี พ.ศ. 2551 –2563  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
 ปี พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและนโยบาย 
4. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
           สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรี สุนีย์ ตรีมณี และสุทธิรัตน์       

ขาวปากรอ, 2561.การศึกษาการระบาดของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของ
แพะเนื้อในอ าเภอระแงะเจาะไอร้องยี่งอและรือเสาะของจังหวัดนราธิวาสประชุมวิชาการ
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วันที่  21 
มิถุนายน 2561  หน้า 9 – 16 

สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน สาวิณี ตาเห และ มารือตี พีเย๊าะ, 2561. ผลการใช้ยาถ่ายพยาธิ  
เลวา  มิโซลไอเวอเมกตินและอัลเบนดาโซลในการก าจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของ
แพะแก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561). มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 29-30 มกราคม 
2561 หน้า 622- 627  

สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรี และ สุนีย์ ตรีมณี, 2562. แนว
ทางการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 11 ฉบับที ่1 มกราคม– เมษายน 2562 หน้า 149-161   

สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน ประจักษ์ เทพคุณ จ านง จุลเอียด และ ฮาลีหม๊ะ ดือราโอ๊ะ, 2562. 
แนวทางการส่งเสริมการบริโภคเนื้อแพะในจังหวัดนราธิวาสแก่นเกษตร47 ฉบับพิเศษ1 : 
(2562). มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่28-29 มกราคม2562 หน้า999 – 1008 
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Khongsen, M.,Toomhirun, C., Khlibtong, J.,&Sopannarath, P., 2019. The Extension  
Model of Betong Chicken Production for Businessin Three Southern Border 
ProvincesHumanities,Social Sciences and artsVeridian E-Journal, 
SilpakornUniversity ISSN Volume 12 Number 4  July –August 2019 p 686-
709 

5.รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
02- 004- 203 หลักการผลิตสัตว์ 
02-114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 
02- 114-220 ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 
02- 114-222 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 
02- 114-227 เกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
02- 114-228 การสื่อสารทางการเกษตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ว่าที่ ร.ต. ณฤทธิ์  ไทยบุรี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Narid Thaiburi 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท   
รัฐประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2556 

ปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการธุรกิจ
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

ปริญญาตรี  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สัตวศาสตร์ สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

 

3.ประวัติการท างาน 
ปีพ.ศ.2550 – 2558 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
ปีพ.ศ. 2558– ปัจจุบันหัวหน้างานฟาร์มโคเนื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
ปี พ.ศ. 2563– ปัจจุบันหัวหน้างานวิจัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 

4.ผลงานวิชาการ /ผลงาน วิจัย 
วาฟาฮ์ หาญณรงค์ ณรงค์ ทองจินดา และ ณฤทธิ์ ไทยบุรี, 2560.การศึกษาพ่ึงพาตนเองด้าน 

อาหารของเกษตรกรชาวสวนยางต าบลบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
   ประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
   วันที่ 18 ตุลาคม 2560 น. 1865 -1877  

สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรี สุนีย์ ตรีมณ ีและ สุทธิรัตน์ 
ขาวปากรอ, 2561. การศึกษาการระบาดของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารขอ 
แพะเนื้อใน อ าเภอระแงะ เจาะไอร้อง ยี่งอและ รือเสาะของจังหวัดนราธิวาส. ประชุม
วิชาการ วิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 น. 9 – 16  

                  สุนีย์ ตรีมณี และณฤทธิ์ ไทยบุรี, 2561. สมรรถนะการผลิตไข่และสหสัมพันธ์ปรากฏของไก่
พ้ืนเมือง สายพันธุ์ เบตง และเหลืองหางขาว. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  7         
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรีและสุนีย์ ตรีมณี, 2562. แนวทางการ
ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ปีที่11 ฉบับที1่ มกราคม– เมษายน2562 น.149-161 
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ณฤทธิ์ ไทยบุรี วาฟาฮ์ หาญณรงค์และสุนีย์ตรี มณี,2561.แนวทางการพัฒนากลุ่มสหกรณ์โคเนื้อ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที5่ ปี 2560 น.115-130 

ณฤทธิ์ ไทยบุรี, ภัทราวดี ศรีมีเทียน, สุนีย์ ตรีมณี, สมนึก ลิ้มเจริญและ จ านงค์ จลเอียด,2563. 
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปูด าในจังหวัดนราธิวาสพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารแก่น
เกษตร, 48  

          (ฉบับพิเศษ 1),713-718.   
ณฤทธิ์ ไทยบุร,ี สุนีย์ ตรีมณี, สมนึก ลิ้มเจริญและ ประจักร เทพคุณ, 2563.วิ เคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยฝูงและแบบขังคอกของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– 
สิงหาคม 2562 น277-288 

 
5. รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 02- 004- 203 หลักการผลิตสัตว์ 
 02- 114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 
  02- 114- 210 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
  02- 114- 211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางเกษตร 
  02- 114- 213 แบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร 
 02- 114-220 ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 
 02- 114- 229 พืชสมุนไพรและพืชที่ใช้เป็นยา 
  02- 114- 229 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายอภิสิทธิ์  ไชยลาภ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Apisith Chailap 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา:   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การจัดการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2563 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เกษตรศาสตรบัณฑิต 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  

 
วนศาสตร์ 
ธุรกิจเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2536 
2552 
2555 
2559 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 
 
3. ประวัติการท างาน 

ปี พ .ศ.     ต าแหน่ง 
เม.ย.2536 - มี.ค 2537 ต าหน่งวิศวกรประจ าฝ่ายผลิต บริษัทกระดาษธนธาร จ ากัด 

จังหวัดสมุทรปราการ  
เม.ย.2537 - มี.ค 2538 ต าแหน่งพนักงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัฑณ์ บริษัทเอเชีย

พลายวู๊ด จ ากัด จังหวัดยะลา 
เม.ย.2538 - มี.ค 2539  ทหารกองประจ าการ จ. สงขลา 
เม.ย.2539 - ก.ค 2540 ต าหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต บริษัทเทพพัฒนากระดาษ จ ากัด  

จ.ปทุมธานี 
ส.ค.2540 – ก.ค 2548  ต าแหน่งพนักงานสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

จ.สงขลา 
ส .ค. 2548 – เม .ย 2550  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
พ .ค. 2550 – ปัจจุบัน   อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จ.นราธิวาส 
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4. ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

Chailap, A., Nissapa, A. and Somboonsuke, B. 2017. Association of 
Macroeconomic Indicators with Violence Incidents in Narathiwat 
Province of Southern Thailand-Responses for Adaptive Agricultural 
Management. International Conference on Sustainable Agriculture, 
Chiangmai, Thailand, 28 p. 

Chailap, A. andNissapa. 2020. Adaptation Strategies of Farmers Towards 
Impacts of  Violent Incident in the Three Southern Border Provinces 
of Thailand. Human Behavior, Development and Society 21(3): 19-29. 

อภิสิทธิ์ ไชยลาภและ อยุทธ์ นิสสภา. (2564). การปรับตัวของเกษตรกรเพ่ือรับมือกับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส. แก่นเกษตร ฉบับ
เพ่ิมเติม1 (2564): 730-737. 

 
5.รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

02- 114- 201 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจการเกษตร 
02- 114- 207 ฟาร์มอัจฉริยะ 

  02- 114- 210 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
  02- 114- 211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางเกษตร 
  02- 114- 213 แบบจ าลองทางธุรกิจเกษตร 
  02- 114- 229 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
     ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวสุนีย์ ตรีมณี 
     ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss SuneeTrimanee 
     ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
2 ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท  
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต   

เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533 

 

3. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. 2541-2554    นักวิชาการสัตวบาล ระดับ 4 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  จ. 

สระบุรี กรมปศุสัตว์ 
ปี พ.ศ.2554-2560     นักวิชาการสัตวบาล ช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ยะลา 

จ.ยะลา กรมปศุสัตว์ 
        ปี พ.ศ. 2560-2563    อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 
 

4. ผลงานวิชาการ /ผลงาน วิจัย  
 สุนีย์ ตรีมณี. 2560. สภาพการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองของเกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะ

ไอร้อง จังหวัดนราธิวาส. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ครั้ง
ที ่6 18 ตุลาคม 2560  

 สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรี สุนีย์ ตรีมณี และ สุทธิรัตน์              
ขาวปากรอ. 2561. การศึกษาการระบาดของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร
ของแพะเนื้อในอ าเภอระแงะ เจาะไอร้อง ยี่งอ และ รือเสาะ ของจังหวัดนราธิวาส
ประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2561. มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์, 21 มิถุนายน 2561 น.9–16 
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 ณฤทธิ์ ไทยบุรี วาฟาฮ์ หาญณรงค์ และ สุนีย์ ตรีมณี. 2561. แนวทางการพัฒนากลุ่ม
สหกรณ์โคเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังครั้งท่ี 5  ปี 2560 น.115-130   

 สุนีย์ ตรีมณี และ ณฤทธิ์ ไทยบุรี. 2561. สมรรถนะการผลิตไข่และสหสัมพันธ์ปรากฏของไก่
พ้ืนเมืองสายพันธุ์เบตงและเหลืองหางขาว. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  7 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 21 มิถุนายน 2561 

 สมนึก ลิ้มเจริญ มงคล คงเสน อนุชาติ บุรีรัตน์ ณฤทธิ์ ไทยบุรี และ สุนีย์ ตรีมณี. 2562.  
แนวทางการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม– เมษายน 2562 น. 
149-161 

 ณฤทธิ์ ไทยบรี ภัทราวดี ศรีมีเทียน สุนีย์ ตรีมณี สมนึก ลิ้มเจริญและ จ านงค์ จุลเอียด.2563.
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปูด าในจังหวัดนราธิวาส. วารสารแก่นเกษตร, 48 
(ฉบับพิเศษ 1) น. 713-718.   

 ณฤทธิ์ ไทยบุรี สุนีย์ ตรีมณี สมนึก ลิ้มเจริญ และ ประจักษ์ เทพคุณ. 2563. วิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อปล่อยฝูงและแบบขังคอกของเกษตรกรในจังหวัด
นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่  12 ฉบับที่  2 
พฤษภาคม– สิงหาคม 2562 น. 277-288 

5.รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
02- 004- 203 หลักการผลิตสัตว์ 
02- 114-205 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า 
02- 114-220 ธุรกิจท าฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 
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ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
1.ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวกาญจนี  ทองเทพ 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MissKanjaneeTongtape 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
2. ประวัติการศึกษา    

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปี พ .ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท  
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต   

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

3. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ.2548-2551 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปี พ.ศ.2552-2554 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

4. ผลงานวิชาการ /ผลงาน วิจัย 
กาญจนี ทองเทพ, สมปอง เตชะโต และสุรีรัตน์ เย็นช้อน. 2562. ผลของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตและชนิดชิ้นส่วนพืชต่อการชักน าแคลลัสของยางพารา (Hevea brasiliensis 
Muell. Arg.) ที่ทนทานต่อโรครากขาวในหลอดทดลอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลา
นครินทร์, 6 (4) : 32-37 

 
5. รายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
  02-004-201 หลักการผลิตพืช 
  02-004-204 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช 
  02-114-217 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์ 
 02-114-218 การคัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ที ่ 1893/ 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565) 

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

  ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
โดยด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉะนั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2565) ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาในการวางแผนให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 

 1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี  ประธานกรรมการ 
 1.2  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
 1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน  ศรีริกานนท์ กรรมการ 
 1.4  อาจารย์มารีย๊ะ   ปุเต๊ะ  กรรมการ 
 1.5  อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  กรรมการและเลขานุการ 
  

  2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรอง
และให้ค าปรึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม ประกอบด้วย 
 2.1  ผูช้่วยศาสตราจารย์สุรเสน  ศรีริกานนท์ ประธานกรรมการ 
 2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล คงเสน  กรรมการ 
 2.3  อาจารย์ทัศนีย์   รัดไว้  กรรมการ 
 2.4  ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ  ตระกูลสรณคมน์ กรรมการ 
 2.5  นายพีรศักดิ์   เพ็ชรพรหม กรรมการ 
 2.6  นางฮาฟีซา   เมาะมิง  กรรมการ 
 2.7  ผูช้่วยศาสตราจารย์บัญชา  รัตนีทู  กรรมการ 
 2.8  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ลิ้มเจริญ  กรรมการ 
 2.9  อาจารย์เภาซี   สาและ  กรรมการ 
 2.10 ผูช้่วยศาสตราจารย์ อนุชาติ บุรีรัตน์  กรรมการ 
 2.11  อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ไชยลาภ  กรรมการ 
 2.12  อาจารย์มาหะมะตอยี  ละเลง  กรรมการ 
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 2.13 อาจารย์จิตร   เกื้อช่วย  กรรมการ 
 2.14 อาจารย์รอฮานา  อาดาม  กรรมการ 
 2.15 ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์   ไทยบุรี  กรรมการ 
 2.16 อาจารย์อังคณา   ประกอบการคดี กรรมการ 
 2.17 อาจารย์วาฟาอ์   หาญณรงค์ กรรมการ  
 2.18 อาจารย์ธีรัตน์   ภู่เบญญาพงศ์ กรรมการ 
 2.19 อาจารย์อรพรรณ  พูนทอง  กรรมการ 
 2.20 อาจารย์กาญจนี   ทองเทพ  กรรมการ 
 2.21 อาจารย์ธีรภัทร   วังศิริกุล  กรรมการ 
 2.22 อาจารย์สุพรรณบัฐ  ทวีธรรม  กรรมการ 
 2.23 อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  กรรมการและเลขานุการ 
      

  3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย 
 3.1  อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  ประธานกรรมการ 
 3.2  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล คงเสน  กรรมการ 
 3.3  อาจารย์ทัศนย์   รัดไว้  กรรมการ  
 3.4  อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ไชยลาภ  กรรมการ 
 3.5  อาจารย์กาญจนี   ทองเทพ  กรรมการและเลขานุการ  
 3.6  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      

  4. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่  ก ากับดูแลยานพาหนะในการจัดส่งและรับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 4.1  ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ  ตระกูลสรณคมน์ ประธานกรรมการ 
 4.2  นายเสกสันต ์   หน่อโท๊ะ กรรมการ 
 4.3  นายวินิจ   พลอยพันธ์ กรรมการ 
 4.4  นายเอกวิทย์   สุจิระพงศ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการ   
 

  5. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และด าเนินการตามระเบียบ         
ของทางราชการ ประกอบด้วย 
 5.1  อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ไชยลาภ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวปริยา   จินดา  กรรมการ 
 5.3  นายเอกวิทย์   สุจิระพงศ์พันธ์ กรรมการ  
 5.4  นายทวิช   แดงแต้  กรรมการและเลขานุการ 
 

  6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เก็บรักษาเงิน และควบคุมการเปิดจ่ายตาม
ระเบียบ ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวสินี   สุขใส  ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวอุบล   อุณุมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
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  7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ ติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผล  การด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 7.1  อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวอัมพร   ไตรรัตน์  กรรมการ 
 7.3  นางนูร์ซาวียะห์   บูล๊ะ  กรรมการ 
 7.4  นางสาวยารอดะ   ยูนุ๊  กรรมการ 
 7.5  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ 
  

    ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ           
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2564 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสคุนธ์ แสงมณี) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพ.ศ. 2557 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

ที่  1370/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม 

หลักสูตร พ.ศ.2565 
……………………………………………………………………………… 

  ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะ
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดย
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
ประกอบด้วย 
 

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการวางแผน ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
 1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณ ี ประธานกรรมการ 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์ กรรมการ 
 1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ  เทพพรหม กรรมการ 
 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สะแลแม กรรมการ 
 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  ศรีชู  กรรมการ 
 1.6 อาจารย์พิษิฏฐ์   สุรวัลลภ  กรรมการ 
 1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก ากับติดตาม ประเมินผล และประสานงานให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน  ศรีริกานนท์ ประธานกรรมการ 
 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ จุลเอียด  กรรมการ 
 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล คงเสน  กรรมการ 
 2.4 อาจารย์ทัศนีย์   รัดไว้  กรรมการ 
 2.5 ว่าที่ รต.ชาญยุทธ   ตระกูลสรณคมน์ กรรมการ 
 2.6 อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  กรรมการและเลขานุการ 
 



102 
 

 

  3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) มี
หน้าที่พิจารณา และกลั่นกรองหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการจากภายในวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ประกอบด้วย 
 3.1 ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.2 รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.4 อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.5 นายกัสมัน   ยะมาแล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.6 นางสายหยุด   เพ็ชรสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.7 น.สพ. สามารถ   อ่อนสองชั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.8 ดร.จรวด    มัทธวรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.9 นายอนุสรณ ์   ขวัญคงบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ จุลเอียด  กรรมการ 
 3.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล คงเสน  กรรมการ 
 3.12 อาจารย์ทัศนีย์   รัดไว้  กรรมการ 
 3.13 ว่าที่ รต.ชาญยุทธ  ตระกูลสรณคมน์ กรรมการ 
 3.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ลิ้มเจริญ  กรรมการ 
 3.15 อาจารย์เภาซี    สาและ  กรรมการ 
 3.16 อาจารย์รอฮานา  อาดาม  กรรมการ 
 3.17 อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์  ไชยลาภ  กรรมการ 
 3.18 ว่าที่ ร.ต.ณฤทธิ์   ไทยบุรี  กรรมการ 
 3.19 อาจารย์สุพรรณบัฐ  ทวีธรรม  กรรมการ 

 3.20 อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  กรรมการและเลขานุการ  
 3.21 อาจารย์กาญจณี  ทองเทพ  กรรมการและเลขานุการ  
 3.22 อาจารย์อรพรรณ  พูนทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ ประกอบด้วย 

 4.1 ว่าที่ รต.ชาญยุทธ   ตระกูลสรณคมน์ ประธานกรรมการ 
 4.2 อาจารย์ ดร. อภิสิทธิ์  ไชยลาภ  กรรมการ 
 4.3 นางสาวสินี   สุขใส  กรรมการ 
 4.4 นางสาวอุบล   อณุมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการติดตามและสรุปผลโครงการ มีหน้าที่จัดท าแบบประเมิน ประเมินผล 
และรายงานผลการประเมิน ประกอบกด้วย 

 5.1 อาจารย์สุนีย์   ตรีมณี  ประธานกรรมการ 
 5.2 อาจารย์อรพรรณ   พูนทอง  กรรมการ 
 5.3 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ  
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ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
สั่ง ณ วันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณ)ี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
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