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คำนำ
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป พุทธศักราช 2562 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะใหH
ความสำคัญกับความตHองการของผูHใชHผูHสำเร็จ ควบคูOกับทักษะการเรียนรูHในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรูHโดยไดHปรับปรุงเนื้ อหาหลักสูตรใหH สอดคลHองกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหOงชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด\ 4.0 เนHนจุดเดOนดHานกระบวนการ
ทางความคิดของสมองสOวนหนHา ภาษา วิทยาศาสตร\ และการใชHเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูH เพื่อมุOงเนHนใหH
นักศึกษารูHจริงในสิ่งที่ทำเชื่อมโยงกิจกรรมในหHองเรียนสูOการปฏิบัติ คณะผูHจัดทำหวังเปaนอยOางยิ่งวOาหลักสูตร
ฉบับนี้ที่จัดทำขึ้นจะชOวยเสริมสรHางคุณลักษณะอันพึงประสงค\ใหHกับสังคมและประเทศชาติ ตOอไป
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สารบัญ

เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข*อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. จำนวนหนOวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4 รูปแบบของหลักสูตร
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6. ความพรHอมในการเผยแพรOหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7. อาชีพที่สามารถประกอบไดHหลังสำเร็จการศึกษา
8. อาจารย\ผูHรับผิดชอบหลักสูตร
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10. สถานการณ\ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปaนตHองนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11. ผลกระทบจาก ขHอ 11.1 และ 11.2 ตOอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขHองกับ
พันธกิจของสถาบัน
12. ความสัมพันธ\ (ถHามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปhดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค\ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย\ผูHสอน
4. องค\ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ\ภาคสนาม (การฝjกงาน)
5. ขHอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถHามี)
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เรื่อง
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู*กลยุทธPการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูHในแตOละดHาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูHจากหลักสูตรสูO
รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑPในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ\ในการใหHระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ\การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาผู*สอน
1. การเตรียมการสำหรับผูHสอนใหมO
2. การพัฒนาความรูHและทักษะใหHแกOผูHสอน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. ผูHสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูHเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูH
7. ตัวบOงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
หลักสูตรใหม[ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนตราด
เกษตรและการแปรรูป
หมวดที่ 1 ข*อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
Associate Program in Agriculture and Product Processing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย[อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย[อ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
อ.(เกษตรและการแปรรูป)
Associate Degree in Agriculture and Product Processing
A.(Agriculture and Product Processing)

3. จำนวนหน[วยกิตที่เรียน
จำนวนหนOวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมOนHอยกวOา 90 หนOวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปà ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหOงชาติ
4.2 ภาษาที่ใช*
ภาษาไทย
4.3 การรับเข*าศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาตO า งประเทศที่ ส ามารถฟä ง พู ด อO า น เขี ย น และเขH า ใจภาษาไทย
และใหHเปaนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขHอบังคับ ดังตOอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ\มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วOาดHวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวOาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการรับนักศึกษาพิการเขHาศึกษาในระดับต่ำกวOาปริญญา
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พ.ศ.2561

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไมOมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมOมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561
5. ระเบี ย บสภาสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน วO า ดH ว ยหลั ก เกณฑ\ ก ารพิ จ ารณาผูH ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย\
อยOางแทHจริง พ.ศ.2558
6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวOาดHวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560
4.4 ความร[วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน[วยงานอื่น
ไมOมี
4.5 การให*ปริญญาแก[ผู*สำเร็จการศึกษา
ใหHอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรใหมO พ.ศ. 2562
5.2 เปhดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปàการศึกษา 2562
5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหHความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
6. ความพร*อมในการเผยแพร[หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรอนุ ป ริญ ญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป มี ความพรHอมเผยแพรOคุณ ภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหOงชาติ ในปà พ.ศ. 2563
7. อาชีพที่สามารถประกอบได*หลังสำเร็จการศึกษา
7.1 ผูHชOวยนักวิจัยดHานเกษตรและการแปรรูป
7.2 เจHาหนHาทีส่ OงเสริมการขายสินคHาเกษตรและการแปรรูป
7.3 เจHาหนHาที่สOงเสริมการเกษตรในหนOวยงานของรัฐและเอกชน
7.4 เจHาของกิจการดHานเกษตรและการแปรรูป
7.5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวขHองกับเกษตรและการแปรรูป
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8. อาจารยPผู*รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชาชน
3 4016 00090 xx x

นางสาวกรกนก ปานอำพันธ6

1 2305 00003 xx x

นายสุวิทย6 ถาวรวงษ6

3 1005 03458 xxx

นางดารารัตน6 นิยมรัตนา

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ.
พืชศาสตร6
วท.ม.
การจัดการทรัพยากร
วท.บ.
พืชสวน
วท.ม.
วท.บ.

สำเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
สถาบันอาศรมศิลปN
มหาวิทยาลัยแมQโจS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร6การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

ปC
2551
2552
2548
2555
2550
2554
2547

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราด
10. สถานการณPภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปfนต*องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
จังหวัดตราด สOวนมากมีสภาพเปaนพื้นที่ปåาไมH พื้นที่เกาะ ที่ราบชายฝäçงทะเล และพื้นทะเล บริเวณพื้นที่นี้
ประกอบดHวยหมูOเกาะนHอยใหญO ตOาง ๆ 52 เกาะ มีปåาชายเลนอยOางหนาแนOน เปaนแหลOงเลี้ยงสัตว\น้ำและแหลOง
ทOองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีอากาศไมOรHอนจัด หรือหนาวจนเกินไป แตOมีฝนตก
ชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและ มีภูเขาโอบลHอม ประชากรสOวนใหญO ทำอาชีพเกษตรกรรม และการประมง
ชายฝäçง เพื่อเปaนการพัฒนาตรงตามประเด็นยุทธศาสตร\ของจังหวัดตราด (ประเด็นยุทธศาสตร\ที่2) สOงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินคHาเกษตรและสินคHาชุมชนใหHไดHคุณภาพมาตรฐานเพื่อใหHเกษตรกรและชุมชนมีรายไดHเพิ่มขึ้น
ภายใตHหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตที่สำคัญ พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตราด มีจำนวน 661,515 ไรO คิดเปaนรHอยละ 37.55 ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 25,447 ครัวเรือน มีกลุOมและสถาบันเกษตรกร กลุOมแมOบHานเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน กลุOมอาชีพสOงเสริมอาชีพ พืชเกษตรกรรมและการแปรรูปการเกษตรสามารถสรHางรายไดHใหHกับ
จังหวัด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดHแกO ยางพารา ปาล\ม เงาะ มังคุด ทุเรียน สับปะรด ลองกอง ปäจจุบันมีสถานการณ\
การผลิตผลไมHโดยรวมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีเกษตรกรประกอบอาชีพปศุสัตว\ แตOปäจจุบันเกษตรกรสOวนใหญO ยังขาด
ความรูHและทักษะในการทำการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ คือ Smart farmer
ชุมชนจึงมีความตHองการศึกษาและเรียนรูHเรื่องการเกษตรและการแปรูปการเกษตร เพื่ อเพิ่ มมูลคOาผลลิตทาง
การเกษตร และสOงเสริมอาชีพของชาวจังหวัดตราดใหHมีคุณภาพตOอไปอีกดHวย
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11.ผลกระทบจาก ข*อ 10 ต[อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข*องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ\ภายนอกมีความสำคัญเปaนอยOางยิ่ง เกษตรกรสOวนใหญOยังขาดความรูHและทักษะ
ในการทำการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะ คือ Smart farmer จำเปaนตHองพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่ มีศักยภาพและสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ\ ตOาง ๆ ไมOวOาจะเปa นความ
เจริญกHาวหนHาทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมถึงการดำเนินงานใหHสอดคลHองกับประเด็น
ยุทธศาสตร\ของจังหวัดตราด (ประเด็นยุทธศาสตร\ที่2) สOงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคHาเกษตรและสินคHาชุมชน
ใหHไดHคุณภาพมาตรฐานเพื่อใหHเกษตรกรและชุมชนมีรายไดHเพิ่มขึ้นภายใตHหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนตราด จึงไดHตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตOาง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทางการเกษตรและการแปรรูปอาหาร และรองรับการแขOงขันในระบบการคHาเสรีที่จะเขHามามี
บทบาท อันจะสOงผลกระทบตOอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ ดHวยการผลิตบุคลากรทางเกษตรและการแปรรูปที่
มีความพรHอมที่จะปฏิบัติงานในหนOวยงานภาครัฐและเอกชน
11.2 ความเกี่ยวข*องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตราด
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหH ส อดคลH อ งกั บ หลั ก การ พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ที่ เนH น การจั ด การศึ ก ษา
เพื่อตอบสนองความตHองการของบุคคลในชุมชน ทั้งดHานวิชาการและวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มีความรูHความสามารถ
ในการนำเทคโนโลยี ก ารเกษตรและการแปรรูป รวมถึ งเทคโนโลยี อั จ ฉริย ะ คื อ Smart farmer และมี ทั ก ษะ
คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานรOวมกับผูHอื่นไดHเปaนอยOางดี เพื่อพัฒนาชุมชนของตนใหHมีความเขHมแข็ง และนำ
ความรูHที่ไดHรับเปaนแนวทางในการแสวงหาความรูHไดHตลอดชีวิต
12. ความสัมพันธPกับหลักสูตรอื่นที่เปgดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ[มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปgดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาศึกษาทั่วไป ไดHแกO กลุOมวิชาภาษา กลุOมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ และกลุOมวิชา
วิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกเรียนไดHจากหลักสูตรอนุปริญญาที่เปhดสอนในวิทยาลัยชุมชน
12.2 กลุ[มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปgดสอนให*ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต*องมาเรียน
-ไมOม-ี
12.3 การบริหารจัดการ
อาจารย\ ผูH รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รตH อ งประสานงานกั บ อาจารย\ ผูH แ ทนจากสาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วขH อ ง
ดHานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคลHองกับมาตรฐานผลการเรียนรูH สาขาวิชาเกษตร
และการแปรรูป
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หมวดที่ 2
ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคPของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สรHางคุณคOาชีวิต
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
สถานการณ\ปäจจุบันของจังหวัดตราด มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น แตOเกษตรกรสOวนใหญOยังขาด
ความรูHและทักษะในการทำการเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปของวิทยาลัยชุมชน
ตราด สรHางโอกาสทางการศึกษาใหHสมาชิกชุมชนไดHพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใชHใน
การเกษตรและการแปรรูป เพื่อเพิ่มคุณคOาผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งดHานเศรษฐกิจ
และสังคม
1.3 วัตถุประสงคPของหลักสูตร
เพื่อใหHผูHเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรูHความเขHาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีการแปรรูป
2) มีทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3) มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต\ใชHในการบริหารจัดการ
4) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ตOอชุมชนและสังคม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาหลักสูตรอนุ ปริญ ญา สาขาวิชา
เกษตรและการแปรรู ป ใหH มี ม าตรฐาน
ตามที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด
พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหH ส อดคลH อ งกั บ ความ
ตH อ งการและการเปลี่ ย นแปลงทาง
การเกษตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ

กลยุทธP
พัฒนาหลักสูตรใหHสอดคลHองกับ
ยุทธศาสตร\จังหวัดและความตHองการ
ของชุมชน

หลักฐาน/ตัวบ[งชี้
- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
- รายงานการศึกษาความตHองการ
ของชุมชน

ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ - รายงานผลการประเมิน
ตH อ งการของผูH ที่ มี สO ว นเกี่ ย วขH อ ง เชO น ความพึ ง พอใจในการใชH ผูH ส ำเร็ จ
ชุมชน ทHองถิ่น และสถานประกอบการ การศึกษาของผูHประกอบการ
- ความพึงพอใจของผูHประกอบการ
ในดHานความรูH ทักษะ
ความสามารถในการทำงานของ
ผูHสำเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปaนระบบทวิภาค โดย 1 ปàการศึกษาแบOงออกเปaน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมOนHอยกวOา 15 สัปดาห\
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน
- ไมOมี –
1.3 การเทียบเคียงหน[วยกิตในระบบทวิภาค
- ไมOมี –
2. การดำเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชHเวลาการศึกษาไดHไมOเกิน 6 ปàการศึกษา และสำเร็จการศึกษาไดH
ไมOกOอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา
เปaนผูHสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทOา และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ใหHเปaนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วOาดHวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวOา
ปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2.3 ปiญหาของนักศึกษาแรกเข*า
- พื้นฐานความรูHดHานคณิตศาสตร\ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร\ และคอมพิวเตอร\
ต่ำกวOามาตรฐานและแตกตOางกันมาก
- มีการวOางเวHนจากการศึกษาในระบบมาเปaนระยะเวลานาน
2.4 กลยุทธPในการดำเนินการเพื่อแก*ไขปiญหา ข*อ 2.3
จัดสอบวัดความรูHพื้นฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร\ รายวิชาคณิตศาสตร\ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร\ หากสอบไมOผOานเกณฑ\ตามที่วิทยาลัยกำหนด จะตHอง
เขHาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไมOผOาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู*สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปj
จำนวนนักศึกษาแตOละปàการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
ชั้นปàที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปàที่ 2
30
30
30
ชั้นปàที่ 3
30
30
รวม
30
60
90
90
คาดวOาจะจบการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ
ค*าตอบแทนผู4สอน
ค*าวัสดุ (30 คน x 400 บาท)
ค*าสาธารณูปโภค
(30 คน x 150 บาท)
ค*าบำรุงสถานที่และอุปกรณN
ค*าตอบแทนผู4ประสานงานและ
นักการดูแลสถานที่
รวม
ค*าใช4จ*ายต*อหัวนักศึกษา

2566
30
30
30
90
30

1/2562
80,000
12,000
4,500

2/2562
80,000
12,000
4,500

ภาคการศึกษา
1/2563
2/2563
80,000
80,000
12,000
12,000
4,500
4,500

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

1/2564
80,000
12,000
4,500

2/2564
80,000
12,000
4,500

2.7 ระบบการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียนและหรือจัดการเรียนรูHผOานสื่อดิจิทัล การฝjกประสบการณ\ วิชาชีพ
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปและการศึกษาดูงาน
2.8 การเทียบโอนหน[วยกิต
เปaนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วOาดHวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา
พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยPผู*สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน[วยกิต
หนOวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมOนHอยกวOา 90 หนOวยกิต
3.1.2 โครงสร*างของหลักสูตร
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โครงสรH า งหลั ก สู ต ร แบO งเปa น หมวดวิ ช าที่ ส อดคลH อ งกั บ ที่ ก ำหนดไวH ในเกณฑ\ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมOนHอยกวOา
30
หนOวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมOนHอยกวOา
57
หนOวยกิต
2.1 กลุOมวิชาพื้นฐาน
จำนวน
18
หนOวยกิต
2.2 กลุOมวิชาเฉพาะดHาน
จำนวน
39
หนOวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จำนวน
24
หนOวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จำนวน
12
หนOวยกิต
2.2.3 วิชาการฝjกงาน
จำนวน
3
หนOวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมOนHอยกวOา
3
หนOวยกิต

กำหนด ดังนี้

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปaนไปตามหลักเกณฑ\ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศท XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุOมวิชา
01 กลุOมวิชาภาษา
02 กลุOมวิชามนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\
03 กลุOมวิชาวิทยาศาสตร\ คณิตศาสตร\ และเทคโนโลยี
อักษรยOอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑ\กำหนดรหัสวิชา ดังนี้
กป XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลำดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
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3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร*างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม[น*อยกว[า
30 หน[วยกิต
กลุ[มวิชาภาษา
ไม[น*อยกว[า 9 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปäญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปäญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบHาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP
ไม[น*อยกว[า 9 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชHชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตOอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผOนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี ไม[น*อยกว[า 6 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต (ท-ป-ศ)
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ศท 0301
GE 0301
ศท 0302
GE 0302
ศท 0303
GE 0303
ศท 0304
GE 0304
ศท 0305
GE 0305

การเขHาใจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Literacy
การคิดสรHางสรรค\และการแกHปäญหา
3 (2-2-5)
Creative Thinking and Problem Solving
วิทยาศาสตร\และสิ่งแวดลHอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
Science and Environment for Life
โปรแกรมคอมพิวเตอร\สำเร็จรูป
3 (2-2-5)
Computer Program
คณิตศาสตร\ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
Mathematics in Daily Life

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาบังคับ
จำนวน 24 หน[วยกิต
กลุ[มวิชาภาษา
จำนวน 9 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปäญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP
จำนวน 9 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชHชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตOอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี จำนวน 6 หน[วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน[วยกิต (ท-ป-ศ)
ศท 0301
การเขHาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
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ศท 0302
GE 0302

การคิดสรHางสรรค\และการแกHปäญหา
3 (2-2-5)
Creative Thinking and Problem Solving

วิชาเลือก
จำนวน 6 หน[วยกิต
ใหHเลือกเรียนรายวิชาจากกลุOมวิชาภาษา มนุษยศาสตร\และสังคมศาสตร\ วิทยาศาสตร\คณิตศาสตร\
และเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐาน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
กป 0801
AP 0801
กป 0802
AP 0802
กป 0803
AP 0803
กป 0804
AP 0804
กป 0805
AP 0805
กป 0806
AP 0806

หน[วยกิต
18 หน[วยกิต
จำนวนหน[วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค*นคว*าด*วยตนเอง)
หลักการปลูกพืช
3 (3-0-6)
Principles of Plant Production
การประมงทั่วไป
3 (3-0-6)
General Fisheries
การจัดการดินและน้ำ
3 (3-0-6)
Soil and Water System Management for Agriculture
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมO
3 (3-0-6)
Modern Agricultural Technology
เกษตรทฤษฎีใหมOตามแนวพระราชดำริ
3 (3-0-6)
Royal Theory for Agriculture
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตHน
3 (3-0-6)
Introduction to Agro-Industry

(2) วิชาเฉพาะด*าน
(2.1) วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
กป 0807
AP 0807
กป 0808
AP 0808

ไม[น*อยกว[า
57
จำนวน

จำนวน
ไม[น*อยกว[า

39 หน[วยกิต
24 หน[วยกิต
จำนวนหน[วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค*นคว*าด*วยตนเอง)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
Post-Harvest Technology
การจัดการไมHผลทHองถิ่น
3 (2-2-5)
Local Fruit Management
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กป 0809
AP 0809
กป 0810
AP 0810
กป 0811
AP 0811
กป 0812
AP 0812
กป 0813
AP 0813
กป 0814
AP 0814

หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Process Technology
การพัฒนาผลิตภัณฑ\อาหาร
Food Product Development
ธุรกิจเกษตรเบื้องตHน
Introduction to Agribusiness
การประกอบการธุรกิจชุมชน
Community Enterprise
มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
Food Standard and Ethics

3 (2-2-5)

รหัสรายวิชา

(2.2) วิชาเลือก
ชื่อรายวิชา

กลุ[มเกษตร
กป 0815
AP 0815
กป 0816
AP 0816
กป 0817
AP 0817
กป 0818
AP 0818
กป 0819
AP 0819
กป 0820
AP 0820
กป 0821
AP 0821
กป 0822
AP 0822

พืชเศรษฐกิจทHองถิ่น
3 (2-2-5)
Economic Local Plant
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
3 (2-2-5)
Technology of Pest Eliminating Management
สัมมนาทางการเกษตรและการแปรรูป
3 (2-2-5)
Seminar on Agriculture and Product Processing
การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย
3 (2-2-5)
Safe Vegetable Gardening
เทคนิคการปรับปรุงและขยายพันธุ\พืช
3 (2-2-5)
Techniques in Plant Breeding
การอนุรักษ\พันธุ\พืชทHองถิ่น
3 (2-2-5)
Local Plant Conservation
การปลูกไมHดอกไมHประดับ
3 (2-2-5)
Ornamental Plants
การผลิตปาล\มน้ำมัน
3 (2-2-5)
Oil Palm Production

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

จำนวน

12
หน[วยกิต
จำนวนหน[วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค*นคว*าด*วยตนเอง)
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กลุ[มสัตวP
กป 0823
AP 0823
กป 0824
AP 0824
กลุ[มแปรรูป
กป 0825
AP 0825
กป 0826
AP 0826
กป 0827
AP 0827
กลุ[มธุรกิจ
กป 0828
AP 0828
กป 0829
AP 0829

การเพาะเลี้ยงสัตว\น้ำ
Aquaculture
การแปรรูปสัตว\น้ำ
Aquaculture and Processing

3 (2-2-5)

การผลิตและแปรรูปไมHผล
Pomology and Processing
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Processing of Agriculture Products
การผลิตและแปรรูปยางพารา
Para-rubber Production and Processing

3 (2-2-5)

การขนสOงและการกระจายสินคHา
Logistics
การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing

3 (2-2-5)

(2.3) วิชาการฝpกงาน
รหัสวิชา
กป 0830
AP 0830

การฝjกประสบการณ\
Field Experience

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

3 (3-0-6)

จำนวน
ชื่อวิชา

3 (2-2-5)

3 หน[วยกิต
น (ชั่วโมง)
3 (320 ชั่วโมง)

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม[น*อยกว[า 3 หน[วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตOาง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตOางสาขาวิชาก็ไดH หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ โดยไมOซ้ำซHอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลHว สOวนรายวิชาที่
หลั ก สู ต รระบุ ไมO ใหH นั บ หนO ว ยกิ ต ในการขอจบหลั ก สู ต รจะเลื อ กเรี ย นเปa น วิ ช าเลื อ กเสรี ไมO ไดH โดยมี ห นO ว ยกิ ต
ไมOนHอยกวOา 3 หนOวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
จำนวนหน*วยกิต
ปYที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ปYที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปYที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน*วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หน*วยกิต
2.1 กลุ*มวิชาพื้นฐาน 18 หน*วยกิต
2.2 กลุ*มวิชาเฉพาะด4าน 39 หน*วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 24 หน*วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 12 หน*วยกิต
2.2.3 วิชาการฝfกงาน 3 หน*วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน*วยกิต

6

6

6

6

3

3

30

6

6

3

-

3

-

18

3
-

3
-

3
3
-

6
3
-

6
3
-

3
3
3
3

24
12
3
3

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
ปjที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปäญญา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิชาพื้นฐาน
กป 0801 หลักการปลูกพืช
วิชาพื้นฐาน
กป 0802 การประมงทั่วไป
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0809 หลักการแปรรูป
รวม
ปjที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาทั่วไป
ศท 0302 การคิดสรHางสรรค\และการแกHปäญหา
วิชาพื้นฐาน
กป 0803 การจัดการดินและน้ำ
วิชาพื้นฐาน
กป 0804 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมO
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0808 การจัดการไมHผลทHองถิ่น
รวม

หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
15 (12-6-27)
หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
15 (12-6-22)
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ปjที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชHชีวิต
ศึกษาทั่วไป
ศท 0301 การเขHาใจดิจทิ ัล
วิชาพื้นฐาน
กป 0805 เกษตรทฤษฎีใหมOตามแนวพระราชดำริ
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0810 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
วิชาเฉพาะด4าน – เลือก กป 08xx xxx
รวม

หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

ปjที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศึกษาทั่วไป
ศท xxxx xxxxxxx
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0811 การพัฒนาผลิตภัณฑ\อาหาร
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0812 ธุรกิจเกษตรเบื้องตHน
วิชาเฉพาะด4าน – เลือก กป 08xx xxx
รวม

หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

ปjที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตOอสังคม
วิชาพื้นฐาน
กป 0806 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตHน
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0807 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0813 การประกอบการธุรกิจชุมชน
วิชาเฉพาะด4าน – เลือก กป 08xx xxx
รวม

หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)
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ปjที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศท xxxx xxxxxxxxx
วิชาเฉพาะด4าน – บังคับ กป 0814 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
วิชาเฉพาะด4าน – เลือก กป 08xx xxx
วิชาเลือกเสรี
กป ...xx
xxx
วิชาเฉพาะด4าน - ฝfกงาน กป 0830 การฝjกประสบการณ\
รวม

หน[วยกิต(ท-ป-ศ)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (320 ชั่วโมง)
15 (x-x-x)

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ[มวิชาภาษา
ศท 0101
GE 0101

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปiญญา
Thai for Intellectual Development

3 (2-2-5)

การพัฒนาทักษะการใชHภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟäง การพูด การอOาน และการเขียน ทักษะ
การรับสาร การจับใจความสำคัญจากการอOานและการฟäง การมีวิจารณญาน วิเคราะห\ ตีความและประเมินคOา
การฟäงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ทักษะการสOงสาร การพูด การพูดตOอสาธารณะ การนำเสนอความคิดและผลงาน
การเขียน การเขียนยOอหนHา การเขียนรายงาน ความมีสุนทรียภาพทางภาษา การใชHภาษาไทยในการแสวงหา
ความรูH และสรHางสรรค\
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟäง พูด อOาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนHนคำศัพท\ โครงสรHางพื้นฐานทางไวยกรณ\ สำนวน
และวัฒนธรรมของเจHาของภาษา เพื่อติดตOอสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ศท 0103
GE 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3 (2-2-5)

ทั กษะการฟä ง พู ด อOาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนH นคำศัพ ท\ สำนวน โครงสรHางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจHาของภาษา เพื่อติดตOอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ตHองผOานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากOอน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หนHา 17

ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Development of Speaking and Writing Skills

3 (2-2-5)

ความสำคั ญ ของทั ก ษะการสื่ อ สาร การพู ด อยO า งเปa น ทางการ การเลO า เรื่ อ งเพื่ อ สรH า งแรงบั น ดาลใจ
การนำเสนอความคิดเห็นอยOางเปaนระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษา
คHนควHาและการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝjกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
GE 0105

ปiญญาจากวรรณกรรม
Wisdom through Literature

3 (2-2-5)

วรรณกรรม คุณคOา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอOาน การคิดวิเคราะห\ ประเมินคOา โลกทัศน\
คOานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย\กับผลงานสรHางสรรค\ดHานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท 0106
GE 0106

ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
English through Recreation

3 (2-2-5)

ฝjกทักษะการฟäงและการพูด โดยใชHกิจกรรรมนันทนาการเปaนสื่อชOวยในการถOายทอดความหมาย การนำ
คำศัพท\ สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดHถูกตHอง
ศท 0107
GE 0107

ภาษาประเทศเพื่อนบ*าน
Neighboring Countries Language

3 (2-2-5)

ทักษะการฟäง พูด อOาน และเขียนภาษากัมพู ชา (Cambodian Language) คำศัพท\ การสนทนา และ
สำนวนที่ใชHสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเขHาใจ ในวัฒนธรรมเจHาของภาษา
กลุ[มวิชามนุษยศาสตรPและสังคมศาสตรP
ศท 0201
GE 0201

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3 (2-2-5)

บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ศึกษาประวัติศาสตร\ ภูมิศาสตร\ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลHอม วัฒนธรรม ประเพณีทHองถิ่น ความเปaนชุมชนและความเขHมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน เครื่องมือ
สำหรับปฏิบัติการเรียนรูHชุมชนในภาคสนาม จุดเดOน-จุดดHอยของจังหวัด ปäญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และ
การมีสOวนรOวม ในการพัฒนาชุมชน
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ศท 0202
GE 0202

ศิลปะและทักษะการใช*ชีวิต
Arts and Skills for Self Development

3 (2-2-5)

การวางจุดมุOงหมายและการจัดการชีวิต ปäญ ญาทางอารมณ\ หลักธรรมคำสอนทางศาสนธรรมที่ใชHใน
การดำเนิ น ชี วิ ต ภาวะผูH น ำ การรูH จั ก ใชH เงิ น การพั ฒ นาตนและการเห็ น คุ ณ คO า แหO งตน สุ น ทรี ย ภาพของชี วิ ต
การเรี ย นรูH บุ ค คล ในชุ ม ชนที่ เ ปa น แบบอยO า งการดำเนิ น ชี วิ ต และดำรงชี วิ ต อยO า งมี ค วามสุ ข ทO า มกลาง
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน\
ศท 0203
GE 0203

พลเมืองกับความรับผิดชอบต[อสังคม
Civics and Social Responsibility

3 (2-2-5)

ความเปaนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนHาที่ความรับผิดชอบตOอตนเองและสังคม คุณคOาและ
เอกลักษณ\ที่ดีงามอยOางไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีสOวนรOวมในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนา
คุณภาพชีวิต วิเคราะห\ปäญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกHปäญหาในสังคมอยOางมีคุณธรรม
และจริยธรรม การจัดทำโครงการในบทบาทหนHาที่ของพลเมืองที่รับผิดชอบตOอสังคม
ศท 0204
GE 0204

พลังของแผ[นดิน
Vitality of the Land

3 (2-2-5)

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือ
การจัดทำโครงงาน การพัฒนาชุมชนตามแผนยุทธศาสตร\ ภายใตHหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และการศึกษาดู
งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
กลุ[มวิชาวิทยาศาสตรP คณิตศาสตรPและเทคโนโลยี
ศท 0301
GE 0301

การเข*าใจดิจิทัล
Digital Literacy

3 (2-2-5)

ความเขHาใจและการใชHเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน\ สังคมออนไลน\
การเรียนรูHและการสืบคHนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห\และรูHเทOาทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบ ความ
ปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับการใชHสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และฝjกปฏิบัติการใชH
โปรแกรมคอมพิวเตอร\ในชีวิตประจำวัน โปรแกรมสำนักงาน
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ศท 0302
GE 0302

การคิดสร*างสรรคPและการแก*ปiญหา
Creative Thinking and Problem Solving

3 (2-2-5)

ความหมาย ความสำคัญของการคิด การพัฒนาการคิดของมนุษย\ การคิดสรHางสรรค\ เทคนิค เครื่องมือ
และกระบวนการคิ ด สรH า งสรรค\ การฝj ก คิ ด สรH า งสรรค\ วิ ธี ก ารแกH ปä ญ หา กระบวนการฝj ก การคิ ด แกH ปä ญ หา
ตรรกศาสตร\และการใหHเหตุผล
ศท 0303
GE 0303

วิทยาศาสตรPและสิ่งแวดล*อมเพื่อชีวิต
Science and Environment for Life

3 (2-2-5)

กระบวนการคิ ด และการแกH ปä ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร\ มนุ ษ ย\ แ ละสิ่ งแวดลH อ ม ผลกระทบจากปä ญ หา
สิ่งแวดลHอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรHอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลHอม การอนุรักษ\สิ่งแวดลHอมอยOางยั่งยืน
ศท 0304
GE 0304

โปรแกรมคอมพิวเตอรPสำเร็จรูป
Computer Program

3 (2-2-5)

โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ในการทำงาน การใชH ง านและบำรุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร\ ฝj ก โปรแกรมประมวล
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ\และจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลดHวยกราฟ การ
จัดการฐานขHอมูลเบื้องตHน การสรHางการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย
ศท 0305
GE 0305

คณิตศาสตรPในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Daily Life

3 (2-2-5)

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร\ การใหHเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตOางๆ การ
หาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสOวนและรHอยละ การคำนวณภาษี กำไร คOาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสOวนลด ขั้นตอน
ในการสำรวจขHอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขHอมูล การวิเคราะห\ขHอมูลและการนำเสนอขHอมูลเบื้องตHน ความนOาจะเปaน
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตHน
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หมวดวิชาเฉพาะ
กป 0801
AP 0801

หลักการปลูกพืช
Principles of Plant Production

3 (3-0-6)

ความสำคัญของการผลิตพืช หลักการจัดการกOอนและหลังปลูกพืช ปäจจัยที่จำเปaนสำหรับ การเจริญเติบโต
ของพืช การวางแผนการผลิต วิธีการปลูก ดูแลรักษา การป§องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พันธุ\และการปรับปรุง
พันธุ\เบื้องตHน การเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตพืช การปฏิบัติทางการผลิตพืชที่ดีตามระบบมาตรฐาน สภาวะตลาด
ของพืชเศรษฐกิจและพืชผลในทHองถิ่น มีการนำเทคโนโลยีมาใชHในการปลูกพืชอยOางเหมาะสม
กป 0802
AP 0802

การประมงทั่วไป
General Fisheries

3 (3-0-6)

ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงที่มีตOอการพัฒนาประเทศ โครงสรHาง อุตสาหกรรมประมง ความรูH
เบื้ อ งตH น เกี่ ย วกั บ แหลO งน้ ำ สั ต ว\ น้ ำ และพื ช น้ ำ การนำเทคโนโลยี ม าใชH ในการประมง การเพาะเลี้ ย งสั ต ว\ น้ ำ
การแปรรูปสัตว\น้ำ และการตลาดสัตว\น้ำ หลักคิดในการจัดการประมงและองค\กรที่เกี่ยวขHองกับการจัดการประมง
อนุสัญญา ขHอตกลง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขHองกับการจัดการประมง การประมงโลกและประเทศไทย
กป 0803
AP 0803

การจัดการดินและน้ำ
Soil and Water System Management for Agriculture

3 (3-0-6)

การกำเนิดดิน สมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ความสัมพันธ\และกลไกการใชH
ธาตุอาหารสำหรับพืช ปุ•ยและการใชHปุ•ย ดินที่มีปäญหาและการปรับปรุงดิน หลักการเกษตรและชลประทาน
ความสัมพันธ\ระหวOางดิน น้ำ พืช ความถี่และรอบเวรในการใหHน้ำแกOพืช การจัดการและควบคุมระบบน้ำใหH
เหมาะสมกับพื้นที่ฟาร\มเกษตรแบบตOางๆ การดูแลรักษา การวิเคราะห\ปäญหาและแนวทางแกHไขเบื้องตHนเกี่ยวกับ
ดินและน้ำโดยใชHเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
กป 0804
AP 0804

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม[
Modern Agricultural Technology

3 (3-0-6)

เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร การเลือกใชHงานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ\ในงานชOางเกษตร
เครื่องทุOนแรงในฟาร\ม ความปลอดภัยในงานดHานการเกษตร การปฏิบัติงานชOางในฟาร\ม ความสำคัญของระบบ
สารสนเทศที่ มี ตO อ การเกษตร ฐานขH อ มู ล ที่ จ ำเปa น ตO อ การเกษตร การนำสารสนเทศไปใชH ในการสO งเสริม และ
พัฒนาการเกษตร การวิเคราะห\ผลและรายงานเผยแพรOขHอมูลสารสนเทศทางการเกษตร การผลิตและออกแบบ
สื่อมัลติมีเดียทางสOงเสริมการเกษตร
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กป 0805
AP 0805

เกษตรทฤษฎีใหม[ตามแนวพระราชดำริ
Royal Theory for Agriculture

3 (3-0-6)

ความหมายความสำคั ญ หลั ก การของหลั ก เกษตรทฤษฎี ใหมO โครงการพระราชดำริ ที่ เกี่ ย วขH อ งกั บ
การเกษตร ผลกระทบตOอทรัพยากรธรรมชาติตOอระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชน การวางแผนดำเนินการ
จัดการเกษตรทฤษฎีใหมOตามแนวพระราชดำริ และการแกHไขปäญหา
กป 0806
AP 0806

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต*น
Introduction to Agro-Industry

3 (3-0-6)

ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทของวัตถุดิบทางการเกษตร คุณภาพของวัตถุดิบที่มีผลตOอ
การแป รรู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ\ อุ ต สาห กรรม การเกษ ตร บ รรจุ ภั ณ ฑ\ และการเก็ บ รั ก ษ า ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ\อุตสาหกรรมเกษตร ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ\ หลักการตลาด และการนำเทคโนโลยีมาใชHในการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร
กป 0807
AP 0807

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology

3 (2-2-5)

ความสำคัญของการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่สำคัญของผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว ปäจจัยที่มีอิทธิพลตOอคุณภาพและอายุของผลผลิต การนำเทคโนโลยีมาใชHในการบริหารจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรหลังการผลิต การป§องกันกำจัดศัตรูพืช
หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหOอและการขนสOง
กป 0808
AP 0808

การจัดการไม*ผลท*องถิ่น
Fruit Local Management

3 (2-2-5)

กิจการและระบบการผลิตในสวนผลไมH การวางแผนและการตัดสินใจในการผลิตไมHผล หลักการจัดสวนไมH
ผลในทHองถิ่น การจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตยOอยตOางๆในสวนไมHผล การวิเคราะห\เชิงเศรษฐศาสตร\ใน
การผลิตไมHผล การศึกษานอกสถานที่
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กป 0809
AP 0809

หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing

3 (2-2-5)

หลักการของกระบวนการแปรรูป และถนอมอาหาร โดยการใชHอุณหภูมิต่ำและสูง การควบคุมวอเตอร\
แอกทิวิตี การทำใหHปลอดเชื้อ และการทำแหHง
กป 0810
AP 0810

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Process Technology

3 (2-2-5)

เทคโนโลยีของกระบวนการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ\อาหาร ผลิตภัณฑ\
หมักดอง ผลิตภัณฑ\จากธัญชาติ เนื้อ ประมง นม ไขมัน ผลิตภัณฑ\เครื่องดื่ม และของหวาน
กป 0811
AP 0811

การพัฒนาผลิตภัณฑPอาหาร
Food Product Development

3 (2-2-5)

การพัฒนาผลิตภัณฑ\อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหมO หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ\ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ\ พฤติกรรมและความตHองการของผูHบริโภค การสรHางและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ\ใหมO การพัฒนา
ผลิตภัณฑ\ตHนแบบ และการทดสอบผลิตภัณฑ\กับผูHบริโภค
กป 0812
AP 0812

ธุรกิจเกษตรเบื้องต*น
Introduction to Agribusiness

3 (2-2-5)

ความหมายและความสำคัญ ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตOาง ๆ หลักการจัดการธุรกิจเกษตร การ
บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน การจัดทำเอกสารธุรกิจประเภทตOางๆ หนHาที่
และระบบการตลาดเกษตร การวิเคราะห\การตลาดเกษตรของทHองถิ่นและประเทศเพื่อนบHาน ปäญหาการตลาด
เกษตรและแนวทางการแกHไข จริยธรรมของนักธุรกิจเกษตร
กป 0813
AP 0813

การประกอบธุรกิจชุมชน
Community Enterprise

3 (2-2-5)

ความหมายความสำคัญ รูปแบบและองค\ประกอบที่ใชHในการประกอบการธุรกิจชุมชน ไดHแกO การจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน บัญชี และปäจจัยที่มีผลตOอความสำเร็จของผูHประกอบการธุรกิจ
ชุมชน ปäจจัยดHานสิ่งแวดลHอม เศรษฐกิจและชุมชนที่เหมาะสมตOอการประกอบธุรกิจ การประเมินสถานการณ\ตOอ
การประกอบธุรกิจชุมชน จริยธรรมของผูHประกอบการที่มีตOอชุมชนและสังคมโดยรวม
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กป 0814
AP 0814

มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
Food Standard and Ethics

3 (2-2-5)

การจัดตั้งมาตรฐานของอาหาร มาตรฐานอาหาร กฎหมายและขHอบังคับของประเทศไทยและนานาชาติ
กฎหมายของการแสดงฉลากอาหาร องค\กรที่เกี่ยวขHองกับมาตรฐานอาหาร จริยธรรมนักวิทยาศาสตร\การอาหาร

กลุ[มเกษตร
กป 0815
AP 0815

พืชเศรษฐกิจท*องถิ่น
Economic Local Plant

3 (2-2-5)

พื ชเศรษฐกิจหลักที่ สำคัญ ของทH องถิ่น แหลOงปลูก พั นธุ\ สภาพแวดลHอมที่ เหมาะสม ปä จจัยที่ สOงผลตOอ
การเจริญเติบโตของพืช การดูแลรักษา การป§องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การสOงเสริมพืชเศรษฐกิจเพื่อการคHา
กป 0816
AP 0816

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Technology of Pest Eliminating Management

3 (2-2-5)

การจำแนกศัตรูพืชในกลุOมตOางๆที่สำคัญ ไดHแกO แมลงศัตรู สัตว\ศัตรู โรคพืชและวัชพืช นิเวศวิทยาของ
ศัตรูพื ช ปä จจัยที่ มีอิทธิพ ลตOอการระบาด การวินิจฉัยสาเหตุ การประเมินระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ
หลักและวิธีการป§องกันกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบตOอระบบนิเวศ ตลอดจนการใชHเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ\
ควบคุม ป§องกันและกำจัดศัตรูพืช
กป 0817
AP 0817

สัมมนาทางการเกษตรและการแปรรูป
Seminar on Agriculture and Product Processing

3 (2-2-5)

กรณีศึกษาหรือวิเคราะห\ขHอมูลดHานการเกษตรและการแปรรูป การสืบคHนและทบทวนเอกสารทางวิชาการ
ดHานเกษตรและการแปรรูป ตลอดจนนำเสนอวิทยาการใหมOๆที่เกี่ยวขHองกับการเกษตรและการแปรรูป
กป 0818
AP 0818

การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย
Safe Vegetable Gardening

3 (2-2-5)

หลักการและเทคนิคตOางๆในการปลูกพืชผักสวนครัว การคัดเลือกเมล็ดพันธุ\เพื่อใหHมีคุณภาพที่ดีตHานทาน
โรคและแมลง ทนความแหHงแลHง การเพาะตHนกลHา สภาพแวดลHอมที่เหมาะสม การเตรียมดิน การปลูก การดูแล
รักษา การป§องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การใชHประโยชน\ และการตลาด
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กป 0819
AP 0819

เทคนิคการปรับปรุงและขยายพันธุPพืช
Techniques in Plant Breeding

3 (2-2-5)

หลั ก การและเทคนิ ค ตO า งๆ ที่ ใ ชH ใ นการปรั บ ปรุ ง พื ช เชO น การผสมพั น ธุ\ พื ช การคั ด เลื อ กพั น ธุ\ พื ช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การคัดเลือกพันธุ\พืชเพื่อใหHมีคุณ ภาพที่ดี ตHานทานโรคและแมลง ทนความแหHงแลHง
การใชHเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) ในการปรับปรุงพันธุ\ การนำเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมมาใชHใน
การปรับปรุงพันธุ\พืช
กป 0820
การอนุรักษPพันธุPพืชท*องถิ่น
3 (2-2-5)
AP 0820
Local Plant Conservation
หลักพื้นฐานและแนวคิดการอนุรักษ\พันธุ\พืชทHองถิ่นเพื่อผลิตผลที่ยั่งยืน สาเหตุ กลไกและปäจจัยที่มีผลตOอ
การขยายพันธุ\ของพืชทHองถิ่น ความเสียหายและผลกระทบตOอการอนุรักษ\และขยายพันธุ\พืชทHองถิ่น การศึกษา
นอกสถานที่
กป 0821
AP 0821

การปลูกไม*ดอกไม*ประดับ
Ornamental Plants

3 (2-2-5)

หลักการผลิตไมHดอกไมHประดับ การเจริญเติบโตของไมHดอกไมHประดับ การจำแนกและแบOงชนิดของไมH
ดอกไมHประดับ วิธีการดูแลรักษาไมHดอกไมHประดับ พันธุ\ไมHดอกไมHประดับชนิดตOางๆ การผลิตเมล็ดพันธุ\ไมHดอกไมH
ประดับ ธาตุอาหารและปุ•ยสำหรับไมHดอกไมHประดับ และการป§องกันกำจัดศัตรูพืช ความสำคัญและประโยชน\ของ
ไมHดอกไมHประดับ
กป 0822
AP 0822

การผลิตปาลPมน้ำมัน
Oil Palm Production

3 (2-2-5)

ความเปaนมาและความสำคัญของปาล\มน้ำมัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร\ สรีระวิทยาและระบบการเก็บ
ปาล\มน้ำมัน การขยายพันธุ\และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขHอง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษา โรคพืชและ
แมลง ศัตรูทั้งการใชHสารเคมีและวิธีทางชีวภาพ การหาคOาน้ำมันของปาล\ม การใชHประโยชน\ของพื้นที่ระหวOางแถว
ปาล\มน้ำมัน องค\กรและหนOวยงานที่เกี่ยวขHองกับปาล\มน้ำมันทั้งในประเทศและทHองถิ่น
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กลุ[มสัตวP
กป 0823
AP 0823

การเพาะเลี้ยงสัตวPน้ำ
Aquaculture

3 (2-2-5)

สัตว\น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญในทHองถิ่นและในประเทศไทย ปäจจัยที่เกี่ยวขHองกับการผลิตสัตว\น้ำ การเริ่มตHน
กิจการประมง ศึกษาและฝjกปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายพันธุ\สัตว\น้ำ การสรHางบOอปลา และระบบเลี้ยงสัตว\น้ำใน
กระชัง การเลี้ยงสัตว\น้ำ อาหารและการใหHอาหารสัตว\น้ำ สัตว\น้ำในระบบเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสาน
การจดบั น ทึ กขHอมู ล การรักษาคุ ณ ภาพผลผลิตสัตว\น้ ำ อุ ป สงค\ และอุ ป ทานการผลิตสัตว\น้ ำในทH องถิ่น และใน
ประเทศ การขนสOง การตลาด และการจำหนOายสัตว\น้ำในทHองถิ่นและในประเทศ
กป 0824
AP 0824

การแปรรูปสัตวPน้ำ
Aquaculture and Processing

3 (2-2-5)

หลักการแปรรูปสัตว\น้ำ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรูปสัตว\น้ำ ผลิตภัณฑ\จากสัตว\น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ\ บรรจุภัณฑ\ และกฎหมายที่เกี่ยวขHอง
กลุ[มแปรรูป
กป 0825
AP 0825

การผลิตและการแปรรูปไม*ผล
Pomology and Processing

3 (2-2-5)

ชนิดและประเภทของผลไมH ความสำคัญของไมHผลที่มีการผลิตในทHองถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร\ สภาพ
ดิ น ฟ§ าอากาศ และภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศ ที่ เหมาะสมกั บ การปลู ก ไมH ผ ล ปä จจั ย ตO างๆ ที่ มี อิ ท ธิพ ลตO อ การ
เจริญ เติบโตของไมHผล การผลิดอกและติดผล ศึกษาและฝjกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการทำสวนไมHผล การ
ขยายพันธุ\ การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและรักษาไมHผล การแปรรูป การบรรจุหีบหOอและการขนสOง
การตลาดและการจำหนOายไมHผล องค\กรและหนOวยงานที่เกี่ยวขHองดHานไมHผลทั้งในประเทศและทHองถิ่น
กป 0826
AP 0826

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Processing of Agriculture Products

3 (2-2-5)

ความสำคัญ ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบและ
ผลิตภั ณ ฑ\ คุณ ภาพและการเสื่อมคุณ ภาพของผลผลิตเกษตร การเก็บ รักษาผลผลิตกOอนและหลังการแปรรูป
เครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ\ การพัฒนาผลิตภัณฑ\และบรรจุภัณฑ\ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวขHอง
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กป 0827
AP 0827

การผลิตและการแปรรูปยางพารา
Para-Rubber Production and Processing

3 (2-2-5)

ความเปaนมาและความสำคัญของยางพารา ลักษณะทางพฤกษศาสตร\ สรีระวิทยาและระบบการกรีด
ยางพารา การขยายพันธุ\และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขHอง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษา โรคพืชและแมลง
ศัตรูทั้งการใชHสารเคมีและวิธีทางชีวภาพ การหาเปอร\เซ็นต\เนื้อยาง การแปรรูปยางขั้นตHน การใชHประโยชน\ของ
พื้ น ที่ ระหวO างแถวยางพารา การแปรรูป ที่ เกี่ ย วขH อ งและการใชH ป ระโยชน\ ในปä จ จุ บั น และอนาคต องค\ ก รและ
หนOวยงานที่เกี่ยวขHองกับยางพาราทั้งในประเทศและทHองถิ่น
กลุ[มธุรกิจ
กป 0828
AP 0828

การขนส[งและการกระจายสินค*า
Logistics

3 (2-2-5)

หลักการการขนสOงและการกระจายสินคHา ระบบการขนสOง บทบาทและความสำคัญของการขนสOงและ
การกระจายสินคHา กิจกรรมและกระบวนการการขนสOงและการกระจายสินคHา การวิเคราะห\ปäญหาการขนสOงและ
การกระจายสินคHา การใชHเทคโนโลยีเพื่ อการขนสOงและการกระจายสิน คH า การจัดการคลังสินคHา พิ ธีการทาง
ศุลกากร
กป 0829
AP 0829

การตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing

3 (2-2-5)

เครื่องมือการตลาดดิจิทัล แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รูปแบบ การเลือกใชH และ
การพั ฒ นาของสื่อดิจิทั ล กลยุท ธ\ในการใชHโปรแกรมคH นหาขHอมู ล (Search Engine Optimization) กลยุท ธ\ใน
การโฆษณา และการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของโฆษณาของสื่ อ ดิ จิ ทั ล กลยุ ท ธ\ ก ารตลาดโดยใชH ส มาร\ ท โฟน
การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน\ การวิเคราะห\พฤติกรรมผูHบริโภคในโลกออนไลน\ การวิเคราะห\การตลาด
ดิจิทัลและผลตอบแทนจากการลงทุน
กป 0830
AP 0830

การฝpกประสบการณP
Field Experience

3 (320 ชั่วโมง)

ฝjกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหนOวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวขHองกับเกษตรและการแปรรูป
กระบวนการทำงาน การทำงานรOวมกับผูHอื่น ความรับผิดชอบ การประเมินผลการทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพ
งานภายใตHคำแนะนำชOวยเหลือของผูHมีประสบการณ\
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3.2 อาจารยPผู*สอน
3.2.1 อาจารยPประจำหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชาชน
3 4016 00090 xx x

นางสาวกรกนก ปานอำพันธ6

1 2305 00003 xx x

นายสุวิทย6 ถาวรวงษ6

3 1005 03458 xxx

นางดารารัตน6 นิยมรัตนา

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ.
พืชศาสตร6
วท.ม.
การจัดการทรัพยากร
วท.บ.
พืชสวน
วท.ม.
วท.บ.

สำเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
สถาบันอาศรมศิลปN
มหาวิทยาลัยแมQโจS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร6การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

ปC
2551
2552
2548
2555
2550
2554
2547

3.2.2 อาจารยPประจำ
ที่

เลขประจำตัวประชาชน

1

3 2399 00014 xx x

ดร.กรรณิกา สุภาภา

2

3 2301 00451 xx x

ดร.กุณฑล งาเจือ

3

3 7606 00027 xx x

นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ

4

3 1005 03466 xx x

นางสาวอำพร ไพฑูรยN

5

3 4499 00258 xx x

ดร.อมร ไชยแสน

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
D.P.A.
กศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตรN
Public Administration
คณิตศาสตรN
คณิตศาสตรN
ประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา
การวัดและประเมินผล
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต*างประเทศ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
บธ.ม.
การเงินและการธนาคาร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ปร.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตรN
ประยุกตN
กศ.ม.
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
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ที่

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

6

3 2301 00027 xx x

นางสาวนิพัทธา
เอี่ยมใบพฤกษN

7

3 8603 00248 xx x

นายสุนันทN เพ็ชรพิรุณ

8

3 4017 00027 xx x

นางวรรณรัตนN ศิริภูธร

9

3 8205 00015 xx x

นางสาวสุดารัตนN
ตัณฑะอาริยะ

10

3 3416 00009 xx x

นายพชร แก4วดี

11

3 1603 00302 xx x

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

12

3 4016 00090 xx x

นางสาวกรกนก
ปานอำพันธN

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.บ.
การประถมศึกษา
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
กศ.บ.
วิทยาศาสตรN - คณิตศาสตรN
พธ.ม.
พุทธศาสนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน)
พธ.บ.
รัฐศาสตรN
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การประถมศึกษา
อ.ม.
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ค.บ.
ภาษาไทย
ศษ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ศษ.บ.
ฟสิกสN-คณิตศาสตรN
ศษ.ม.
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ.
พืชศาสตรN

3.2.3 อาจารยPพิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวลำยอง ครีบผา

2

นายวินัย ขยันยิ่ง

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา

ตำแหนGง/ประสบการณI

เกษตรศาสตรN
นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พืชศาสตรN
ส*งเสริมการเกษตร นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พิเศษ
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

3

นายสายชล เจริญพร

ท.ษ.บ.

4

นางสาวณัฐกาญจนN ศรีทิพยN

กษ.ม.
กษ.บ.
ศศ.บ.

5

นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี

6

นายธานินทรN เหลือสืบชาติ

7

พันตรีถาวร เมืองช4าง

ศศ.บ.
ศษ.บ.
ร.บ.
น.บ.

การพัฒนาชุมชน
ประถมศึกษา
รัฐศาสตรN
นิติศาสตรN

8

นางสาวรัศมี นวเกษร

วท.ม.

นางสมเสน*หN พ*วงพี

ศศ.บ.
กศ.บ.

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยN
และองคNการ
รัฐศาสตรN
ภาษาไทย

9

10 นายสมโภชนN วาสุกรี

สัตวศาสตรN

ส*งเสริมการเกษตร
ส*งเสริมการเกษตร
การจัดการทั่วไป
(การตลาด)
ปวส.
คหกรรมศาสตรN
วท.ม.
วิทยาศาสตรNการ
อาหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ.
เทคโนโลยีการ
อาหาร
รป.ม.
การปกครอง
ท4องถิ่น
ศศ.บ.
รัฐประศาสน
ศาสตรN

ค.บ.
เกษตรศาสตรN
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ตำแหนGง/ประสบการณI
นักวิชาการส*งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พิเศษ
1. วิทยากรสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 10 ปY
2. เจ4าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน 17
ปY

1. เจ4าหน4าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑN 4 ปY
(แครกเกอรN น้ำมันรำข4าว และเครื่องปรุงรส)
2. วิทยากรอบรมเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑN
3. สอนรายวิชาโภชนาการและการแปรรูป
1. หัวหน4างานส*งเสริม
การปกครอง
2. ผู4บังคับหมูต* ำรวจสันติบาล 2 ปY
3. เจ4าพนักงานปกครอง 4 ปY
4. ท4องถิ่นอำเภอแหลมงอบ 5 ปY
1. ประจำมณฑลทหารบกที่ 14
2. เจ4าหน4าที่สัสดีและผู4ช*วยสัสดีอำเภอ
3. นายทหารประสานงานข*าวกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน 8 ปY
4. วิทยากรโครงการคนไทยหัวใจไม*โกง
1. พนักงานบริษัทเอกชน
2. ปฏิบัติงานแผนกทรัพยากรมนุษยN
3. สอนวิชาการปกครองและรัฐศาสตรN 8 ปY
1. ข4าราชการบำนาญ
2. ผู4บริหารสถานศึกษา 7 ปY
3. ศึกษานิเทศกN 10 ปY
4. สอนภาษาไทย 15 ปY
1. ข4าราชการบำนาญ
2. ประสบการณNสอนและงานบริหารรวม 42
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ตำแหนGง/ประสบการณI
ปY
1. ข4าราชการบำนาญ
2. ประสบการณNสอนวิชาภาษาอังกฤษ 37 ปY

11 นางอรัญญา อินทสัมฤทธิ์

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

12 นางสาวกาญจนา เกตุบรรเทิง

กศ.ม.

13 นายวีระ มนตรีวงษN

กศ.บ.
ค.บ.

14 นางอรอนงคN คล*องกิจกล

กศ.บ.

15 นายวิฑูรยN บุญรอด

กศ.บ.

16 นางสาวพัชรินทรN เลยานนทN

ค.บ.

17 นายบุญค้ำ จุลเจือ

ค.บ.

18 นายสุริยะ มีความดี

กศ.บ.

19 นายวิโรจนN สุขะ

ศษ.บ.

เทคโนโลยีทางการ 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษา
2. ประสบการณNสอนวิชาภาษาอังกฤษ 14 ปY
ภาษาอังกฤษ
ดนตรีศึกษา
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2. สอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปÉ 30 ปY
สังคมศึกษา
1. ข4าราชการบำนาญ
2. ครูกลุ*มการงานพื้นฐานอาชีพ
3. สอนรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
31 ปY
4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร4างประสบการณN
หัตถกรรม
1. ข4าราชการบำนาญ
2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 31 ปY
3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
เสริมสร4างประสบการณN
นาฏศิลปÉ
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. ครูสอนระดับปฐมวัย
3. วิทยากรสอนรำในงาน
และหน*วยงานต*างๆ
คอมพิวเตอรN
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนคอมพิวเตอรN 15 ปY
สังคมศึกษา
1. ข4าราชการบำนาญ
2. สอนวิชาสังคมศึกษา 35 ปY
บริหารการศึกษา 1. ข4าราชการบำนาญ
2. สอนสังคมศึกษา 28 ปY
สุขศึกษา
1. ข4าราชการบำนาญ
2. สอนรายวิชาเกี่ยวกับดนตรีศึกษา 36 ปY
ดนตรีศึกษา
1. ล*ามแปลภาษา

20 นางเครือวัลยN สังขNสูงเนิน
21 นายวิเชียร สุขสถิตยN

ค.บ.
ป.กศ.สูง
-
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

22 นายหยี่ ธรรมปáญญา

คุณวุฒิ

-

สาขาวิชา

-

ตำแหนGง/ประสบการณI
2. สอนภาษาไทยที่กัมพูชา 9 ปY
3. สอนภาษากัมพูชา 2 ปY
4. เปÖนผู4เชี่ยวชาญด4านภาษากัมพูชา ซึ่งเปÖน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
1. ล*ามแปลภาษา
2. เปÖนผู4เชี่ยวชาญด4านภาษากัมพูชา ซึ่งเปÖน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 30 ปY

4. องคPประกอบเกี่ยวกับประสบการณPภาคสนาม (การฝpกประสบการณPหรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป มีความตHองการใหHผูHสำเร็จการศึกษามีประสบการณ\ในวิชาชีพกOอนเขHาสูO
การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝjกงาน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะตHองลงทะเบียนรายวิชานี้ เพื่อฝjกใหH
นักศึกษารูHจักการประยุกต\ใชHความรูHที่เรียนมาปรับใชHกับสภาพการทำงานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพรHอม
ในทุกๆ ดHานกOอนออกไปทำงานจริง ซึ่งแบOงนักศึกษาออกเปaน 2 กลุOม ดังนี้
1) กลุOมนักศึกษาที่ไมOมีอาชีพ จะใหHดำเนินการฝjกประสบการณ\วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนOวยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุO มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคลH องและไมO สอดคลH องกั บวิชาชี พ จะใหH ดำเนิ นการจั ดทำโครงการ
ที่มีความสอดคลHองกับวิชาชีพ ในการพัฒนางานของตนเองอันเปaนประโยชน\ตOออาชีพของตนเองหรือหนOวยงาน
หรือองค\กรที่ปฏิบัติงานอยูO
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู*ของประสบการณPภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหนOวยงานตOางๆ ที่เกี่ยวขHอง ตลอดจน
มีความเขHาใจในการประยุกต\ใชHทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรูHที่เรียนมาเพื่อนำไปแกHปäญหา และพัฒนงานไดHอยOางเหมาะสม
4.1.3 มีภาวะผูHนำและผูHตาม มีมนุษยสัมพันธ\ และสามารถทำงานรOวมกับผูHอื่นไดH
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขHาใจวัฒนธรรมขององค\กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหHเขHากับ
การเปลี่ยนแปลงขององค\กรไดH
4.1.5 มีความกลHาในการแสดงออก และนำความคิดสรHางสรรค\ไปใชHประโยชน\ในงานไดH
4.2 ช[วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปàที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 15 สัปดาห\
5. ข*อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
- ไมOม-ี
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู* กลยุทธPการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 ศึกษาคHนควHา และติดตามเทคโนโลยีการเกษตร
และการแปรรูปสมัยใหมO
1.2 มีความคิดริเริ่มสรHางสรรค\

1.3 สามารถประกอบอาชีพดHานการเกษตรหรือทำ
ธุรกิจดHานการแปรรูปใหHเกิดประโยชน\แกOชุมชนและ
ทHองถิ่นไดH

กลยุทธPหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มอบหมายใหHศึกษาคHนควHา จัดทำรายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปใหมOๆ
กรณีศึกษาใหHนักศึกษาบูรณาการกระบวนการในการ
นำเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปมาแกHปäญหา
ในงานดH า นการเกษตรและการแปรรู ป นำเสนอ
และรับฟäงความคิดเห็นจากกลุOมอื่นๆ
มอบหมายใหHทำโครงงานการเกษตรและการแปรรูป
และกำหนดชOวงเวลาในการสOงงานเพื่อนำเสนอตามที่
กำหนดทันเวลา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต[ละด*าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู*
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตย\สุจริตตOอตนเอง และผูHอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝåเรียนรูH
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชHทรัพยากรอยOางคุHมคOา
กลยุทธPการสอน
(1) การปลูกฝäงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขHากับรายวิชา
(2) การเรียนรูHจากบุคคลตHนแบบ
(3) จัดทำโครงงานที่สะทHอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ใชHแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย\ผูHสอน กลุOมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขHารOวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูHเรียนประเมินตนเอง
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2.1.2 ด*านความรู*
ผลการเรียนรู*
(1) มีความรูH ความสามารถในการใชHภาษาในการเรียนรูHและพัฒนาปäญญาไดHอยOางตOอเนื่อง
(2) มีความรูH ความเขHาใจ เห็นคุณคOาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปäญญา เขHาใจความสัมพันธ\
ระหวOางมนุษย\กับมนุษย\ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลHอม
(3) มีความรูH ความเขHาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ สOงผล
กระทบตOอตนเองและผูHอื่น
(4) มี ความรูH ความเขHาใจ เกี่ ยวกั บ หลักการและวิธีการทางวิท ยาศาสตร\ คณิ ตศาสตร\ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธPการสอน
(1) กิจกรรมเนHนผูHเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทำดHวยตนเอง หรือการกระทำเปaนกลุOม
(2) กิจกรรมสOงเสริมใหHผูHเรียนไดHศึกษาคHนควHาแสวงหาความรูH สรุปองค\ความรูHดHวยตนเอง และ
นำเสนอความรูHไดH
(3) เรียนรูHจากสถานการณ\จริง การทำกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ\
(4) ฝjกทักษะตOาง ๆ ที่เปaนจุดเนHนของแตOละรายวิชา
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) การกำหนดสัดสOวนน้ำหนักการประเมิน ของแตOละผลลัพธ\การเรียนรูH
(๒) การประเมินยOอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขHารOวมกิจกรรมของนักศึกษา
(๔) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2.1.3 ทักษะทางปiญญา
ผลการเรียนรู*
(1) รูHจักคิด วิเคราะห\ สังเคราะห\ ประเมินคOา เชื่อมโยงความคิดอยOางองค\รวม
(2) สามารถระบุประเด็นปäญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกHปäญหาอยOางมีคุณคOาและ
สรHางสรรค\
กลยุทธPการสอน
(1) การฝjกทักษะยOอย
(2) การจัดทำโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทำงานเปaนกลุOม
(3) การอภิปรายกลุOม การแลกเปลี่ยนเรียนรูH
(4) ฝjกคิดดHวยวิธีการตOาง ๆ
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกHาวหนHาในการพัฒนาทักษะตOาง ๆ
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(3) ประเมินการทำงานรOวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธPระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู*
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูOรOวมกับผูHอื่น ทำงานอยOางมีสOวนรOวม มีภาวะผูHนำและผูHตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคOาแหOงการแบOงปäน
(3) มีความรับผิดชอบตOอตนเอง ชุมชน สังคม และสOวนรวม สามารถพึ่งตนเองไดH
กลยุทธPการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝjกการทำงานเปaนทีม
(3) ฝjกบทบาทภาวะผูHนำ และผูHตาม
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทำงานเปaนกลุOม
(2) ประเมินผลงานของกลุOม
(3) ประเมินภาวะผูHนำ และผูHตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู*
(1) ใชHวิธีทางคณิตศาสตร\และสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคHนควHาและนำไปใชHไดHอยOางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชHภาษาอยOางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชHเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูHและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธPการสอน
(1) ฝjกปฏิบัติ วิเคราะห\ขHอมูลดHวยวิธีการทางคณิตศาสตร\และสถิติ
(2) ฝjกการนำเสนอและการประเมินผลงานตOาง ๆ
(3) ฝjกทักษะการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูHจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกHาวหนHาในการพัฒนาทักษะตOาง ๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด*านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู*
(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย\และความรับผิดชอบตOอตนเองและสังคม
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อยOางสม่ำเสมอ

การแปรรูป

(2) มีทัศนคติที่ดีตOออาชีพ มีจิตอาสาและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

(3) มีจริยธรรมวิชาชีพทางการเกษตรและการแปรรูป
กลยุทธPการสอน
(1) จัดใหHมีการบรรยาย อภิปราย พรHอมยกตัวอยOางกรณีศึกษาที่เกี่ยวขHองประกอบ
(2) ประพฤติปฏิบัติตนเปaนแบบอยOางที่ดีแกOนักศึกษาในดHานการทำงานวิชาชีพเกษตรและ

(3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดHานเกษตรและการแปรรูปมาใหHความรูH
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขHาชั้นเรียน การสOงงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรOวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรHอมเพรียงของนักศึกษาในการเขHารOวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากจำนวนครั้งในการกระทำทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนHาที่ที่ไดHรับมอบหมายเปaนกลุOม
2.2.2 ด*านความรู*
ผลการเรียนรู*
(1) มีความรูHความเขHาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีดHานเกษตร การแปรรูปและธุรกิจ
(2) สามารถพัฒนาความรูHทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางการเกษตร การแปรรูปและธุรกิจ
(3) สามารถบูรณาการความรูHในรายวิชาที่ศึกษากับความรูHในศาสตร\อื่นๆที่เกี่ยวขHอง
กลยุทธPการสอน
(1) จัดใหHมีการบรรยาย อภิปราย พรHอมยกตัวอยOางประกอบ
(2) สาธิตขั้นตอนวิธีการดHานการเกษตรและการแปรรูป และเปhดโอกาสใหHนักศึกษาไดHปฏิบัติจริง
(3) สอนใหHผูHเรียนไดHมีโอกาสไดHฝjกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง
(4) มอบหมายใหHศึกษาคHนควHา จัดทำรายงาน
(5) ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีการแปรรูปผลผลิตมาใชHในการทำงาน
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) การทดสอบยOอย(ปฏิบัติ)
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานของนักศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปiญญา
ผลการเรียนรู*
(1) สามารถวิเคราะห\ประเด็นปäญหาและความตHองการ โดยใชHทักษะกระบวนการคิดอยOางเปaน
ระบบในการพัฒนางาน
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สรHางสรรค\

(2) สามารถประยุกต\ใชHความรูHกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนางานไดH ตOอยอดองค\ความรูHเดิมอยOาง

กลยุทธPการสอน
(1) ยกตั ว อยO า งกรณี ศึ ก ษาใหH นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายถึ ง กระบวนการในการแกH ปä ญ หาทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป
(2) นำเสนอตัวอยOางผลของการนำเสนองานดHานการเกษตรและการแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ
(3) มอบหมายใหHทำโครงงานดHานการเกษตรและการแปรรูป
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากการมีสOวนรOวมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแกHปäญหาทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา
2.2.4 ทักษะความสัมพันธPระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู*
(1) มีความรับผิดชอบตOอการพัฒนาการเรียนรูHทั้งของตนเองและกลุOม
(2) สามารถทำงานรOวมกับผูHอื่นและรูHบทบาทของตนเองในกลุOมทั้งในฐานะผูHนำและสมาชิกกลุOม
กลยุทธPการสอน
(1) จัดกิจกรรมคOายอาสาใหHบริการดHานการเกษตรและการแปรรูปแกOชุมชน
(2) มอบหมายใหHนักศึกษาทำงานเปaนกลุOม นำเสนอ และรับฟäงความคิดเห็นจากกลุOมอื่นๆ
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากระหวOางการทำกิจกรรมรOวมกัน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุOมในชั้นเรียน
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรOวมกิจกรรมตOาง ๆ และความครบถHวนชัดเจนตรงประเด็นของขHอมูลที่ไดH
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู*
(1) ใชHเทคนิคทางคณิตศาสตร\และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะห\ และนำเสนอ
ขHอมูล
(2) มีทักษะพื้นฐานและประยุกต\ใชHเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตOอสื่อสาร การนำเสนอ การ
สืบคHนขHอมูลเพื่อการแสวงหาความรูHอยOางตOอเนื่องอยOางรูHเทOาทัน
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดHอยOางมีประสิทธิภาพ และเลือกใชHรูปแบบในการ
นำเสนอไดHอยOางเหมาะสม
กลยุทธPการสอน
(1) สอนเทคนิคการนำเสนอขHอมูลทางดHานสถิติ ใหHอยูOในรูปแบบที่เหมาะสมกันการนำไปใชHกับงาน
ตOางๆ
(2) มอบหมายงานใหHวิเคราะห\ขHอมูลดHานการเกษตรและการแปรรูป และจัดใหHอยูOในรูปสารสนเทศ
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(3) นำเสนอผลงาน
กลยุทธPการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชHทฤษฎี การเลือกใชHเครื่องมือทางเทคโนโลยีการเกษตร
และการแปรรูป หรือคณิตศาสตร\และสถิติที่เกี่ยวขHอง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขHอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชHเครื่องมือตOางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตOางๆที่มีการนำเสนอตOอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*จากหลักสูตรสู[รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหHเห็นวOาแตOละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตOอมาตรฐานผลการเรียนรูHใดบHาง โดยระบุวOาเปaนความ
รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมOนำสูOมาตรฐานผลการเรียนรูHบางเรื่องก็ไดH

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หน#า 38

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
¡ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุDมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาป9ญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ป9ญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบMาน
กลุDมวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชMชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตVอสังคม
ศท 0204 พลังของแผVนดิน
กลุDมวิชาวิทยาศาสตรB คณิตศาสตรBและ
เทคโนโลยี
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3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา

2. ด+านความรู+
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4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา

1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1

ศท 0301 การเขMาใจดิจิทัล
ศท0302 การคิดสรMางสรรคWและการแกMป9ญญา
ศท0303 วิทยาศาสตรWและสิ่งแวดลMอมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรWสำเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรWในชีวิตประจำวัน
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3. ด+านทักษะ
ทางป=ญญา

2. ด+านความรู+
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4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

¡

¡

¡

¡

¡

5. ด+านทักษะการ
วิเคราะหBเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
¡ ความรับผิดชอบรอง

1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กป 0801 หลักการปลูกพืช
กป 0802 การประมงทั่วไป
กป 0803 การจัดการดินและน้ำ
กป 0804 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมV
กป 0805 เกษตรทฤษฎีใหมVตามแนวพระราชดำริ
กป 0806 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตMน
กป 0807 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กป 0808 การจัดการไมMผลทMองถิ่น
กป 0809 หลักการแปรรูปอาหาร
กป 0810 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
กป 0811 การพัฒนาผลิตภัณฑWอาหาร
กป 0812 ธุรกิจเกษตรเบื้องตMน
กป 0813 การประกอบการธุรกิจชุมชน
กป 0814 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
กป 0815 พืชเศรษฐกิจทMองถิ่น

3. ด+านทักษะทาง
ป=ญญา

2. ด+านความรู+

4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ด+านทักษะการวิเคราะหBเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.ด+านคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กป 0816 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
กป 0817 สัมมนาทางการเกษตรและการแปรรูป
กป 0818 การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย
กป 0819 เทคนิคการปรับปรุงและขยายพันธุพW ืช
กป 0820 การอนุรักษWพันธุWพืชทMองถิ่น
กป 0821 การปลูกไมMดอกไมMประดับ
กป 0822 การผลิตปาลWมน้ำมัน
กป 0823 การเพาะเลี้ยงสัตวWน้ำ
กป 0824 การแปรรูปสัตวWน้ำ
กป 0825 การผลิตและแปรรูปไมMผล
กป 0826 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กป 0827 การแปรรูปยางพารา
กป 0828 การขนสVงและการกระจายสินคMา
กป 0829 การตลาดดิจิตอล
กป 0830 การฝeกประสบการณW

3. ด+านทักษะทาง
ป=ญญา

2. ด+านความรู+
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4. ด+านทักษะ
ความสัมพันธBระหวDาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2

5. ด+านทักษะการวิเคราะหBเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด และการประเมิ น ผลการศึ ก ษาให# เป9 น ไปตามระเบี ย บของสถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน วG าด# ว ยการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู#ของแตGละรายวิชา
และประสบการณUภาคสนาม ในแตGละภาคการศึกษาให#อาจารยUผู#สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
ที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู#ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร#อมปXญ หา/อุปสรรคและ
ข#อเสนอแนะ โดยมีหัวข#ออยGางน#อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา)
กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) ดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาที่เป_ดสอน
(2) ตรวจสอบผลการให#คะแนนแตGละสGวนตามที่กำหนดเกณฑUการประเมินผลการเรียนรู#ใน มคอ.
3 และ มคอ.4 ของแตGละรายวิชา โดยพิจารณาการให#คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน จากการเรียนรู# การ
ประเมินพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมการเรียนรู# แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู#ด#านตGาง ๆ
หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใช# ข# อ มู ล ที่ เกี่ ย วข# อ งจากรายงานผลการจั ด การเรี ย นรู# ข องรายวิ ช า มคอ.5 และ มคอ.6
ที่อาจารยUประจำวิชาจัดทำ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#รายวิชาประจำภาคการศึกษา ที่แสดง
ให#เห็นในภาพรวมวGาคุณภาพของการจดัการเรียนรู#ของรายวิชาเป9นอยGางไร ผู#เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู#
ที่กำหนดไว#ในแตGละรายวิชาในระดับใด พร#อมแสดงข#อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวGาผู#เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่
กำหนด
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
(1) แตGงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ระดับหลักสูตร ประกอบด#วย
- กรรมการจากสำนักวิชาการ
- กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- ผู#ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
(2) บทบาทหน#าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ระดับหลักสูตร

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หน#า 43

- กำหนดกระบวนการหรือ ขั้ น ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู#ระดั บ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตผู#สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการทวนสอบประจำปiการศึกษาที่มีผู#สำเร็จการศึกษา
โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต#องดำเนินการของผู#ที่เกี่ยวข#อง
- กำหนดข#อมูล แหลGงข#อมูล และผู#ให#ข#อมูล ที่ต#องเก็บรวบรวมและแจ#งให#ผู#เกี่ยวข#อง
ทราบเพื่อการเตรียมพร#อม ได#แกG รายงานผลการจัดการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลGงฝlกปฏิบัติผู#ใช#บัณฑิต และผู#มีสGวนได#สGวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู#สำเร็จ
การศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา
- ดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว#
- จัดทำรายงานผลการทวนสอบประจำปiการศึกษา
(3) กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
- กำหนดลั ก ษณะข# อ มู ล แหลG ง ข# อ มู ล และผู# ให# ข# อ มู ล ที่ ส ามารถนำมาใช# วิ เคราะหU
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู#ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู#ทุกด#านตามมาตรฐานการเรียนรู#สาขาวิชา เพื่อประเมินความสำเร็จ
ของการผลิตผู#สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
- พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูลที่จำเป9นต#องใช#ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข#อมูลจากผูใ# ห#ข#อมูลตามที่กำหนดไว#
- ใช#ข#อมูลที่เกี่ยวข#องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู#ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข#อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำเมื่อสิ้นสุดปi
การศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
- จัดทำรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู#ของผู#สำเร็จการศึกษาประจำปi
การศึกษา ที่แสดงให#เห็นในภาพรวมวGา คุณภาพของการจดัการเรียนรู#ของหลักสูตรเป9นอยGางไร ผู#สำเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู#ที่กำหนดไว#ในหลักสูตรครบถ#วนเพียงใด พร#อมแสดงข#อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวGา
บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว#
3. เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป9นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาตGาง ๆ ครบถ#วนตามจำหนวนหนGวยกิตที่กำหนดไว#ในโครงสร#างของหลักสูตร และเกณฑU
ขั้นต่ำของแตGละรายวิชา และต#องได#รับคะแนนเฉลี่ยไมGต่ำกวGา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทGา
3.2 ไมGมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ตGอวิทยาลัย
3.3 ผGานการเข#ารGวมกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด
3.4 สอบผGานการประเมินความรู#และทักษะตามที่วิทยาลัยกำหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย4
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมS
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยUใหมG เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยUผู#รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข#องกับการเรียนการสอน ได#แกG คูGมือหลักสูตร คูGมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข#อบังคับ และ
คูGมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารยU
1.2 สGงเสริมให#อาจารยUใหมGเข#ารGวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศนU ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
จั ด ทำรายละเอี ยดของรายวิช า (มคอ.3) รายละเอี ยดของประสบการณU ภ าคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณUภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธUการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกSคณาจารย0
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให#อาจารยUเข#าฝlกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธU การสอน และการประเมินผล จากหนGวยงานทั้งภายในและหนGวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนให#อาจารยUเข#ารGวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตUใช#ความรู#ที่ได#ให#เกิด
ประโยชนUตGอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดให#มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#โดยใช#วิธีการจัดการความรู# (Knowledge Management)
เพื่อให#เกิดการถGายทอดประสบการณUและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.1.4 พัฒนาและปรับปรุงสื่อ อุปกรณUประกอบการเรียนการสอนให#ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดCานอื่นๆ
2.2.1 สGงเสริมให#อาจารยUพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสร#างองคUความรู#ใหมG
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข#องเพื่อนำความรู#มาประยุกตUใช#ให#เกิดประโยชนUตGอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สGงเสริมให#อาจารยUมีสGวนรGวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สGงเสริมให#อาจารยUมีโอกาสไปศึกษาหรือเข#าฝlกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หน#า 45

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1. จำนวนอาจารยU ประจําหลักสูตร ไมGน#อยกวGา 3 คน และเป9 นอาจารยUประจำหลักสูตรเกินกวGา 1
หลักสูตรไมGได# และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2. คุณสมบัติอาจารยU ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธUกับสาขาวิชาที่เป_ดสอนไมGน#อยกวGา 3 คน
และในจำนวนนั้นต#องเป9นผู#มีคุณวุฒิไมGต่ำกวGาปริญญาโทหรือเทียบเทGา หรือเป9นผู#ดำรงตำแหนGงทางวิชาการไมGต่ำ
กวGาผู#ชGวยศาสตราจารยU จำนวนอยGางน#อย 1 คน
1.3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ต#องไมGเกิน 5 ปi ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยGาง
น#อยทุก ๆ 5 ปi
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุGงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต#องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู#ในขณะที่ นั กศึ กษากำลังศึ กษา และประเมิ น ผลการมี งานทำ
ตลอดจนความพึงพอใจและความต#องการของผู#ใช#บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแก#ไขปรับปรุง เพื่อให#ได#บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคUเป9นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู# อยGางน#อย 5 ด#าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู#
3) ทักษะทางปXญ ญา 4) ทักษะความสัมพันธUระหวGางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหU
เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให#ตอบสนองตGอความต#องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สำรวจความต#องการจำเป9นของผู#ใช#บัณฑิตอยGางตGอเนื่อง
2. สำรวจความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตที่มีตGอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู#ใช#บัณฑิตเข#ามามีสGวนรGวมในการวิพากษUหลักสูตร
4. สร#างความเชี่ยวชาญให#กับนักศึกษา ด#วยการลงมือทำด#วยการเรียนรู#จาก การทำงาน (Work-based
Learning)
5. จัดกิจกรรมเสริม ให#สอดคล#องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณUและ
วิกฤติทางการเกษตรและการแปรรูป
6. จัดกิจกรรมเสริมสร#างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด#วยองคUความรู#ทางด#านเกษตรและการ
แปรรูปให#กับชุมชน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หน#า 46

7. เน#นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีสGวนรGวม และการสร#างเครือขGายชุมชน การเรียนรู#
ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหมG การประชาสัมพันธUการรับนักศึกษาใหมGโดยการใช#รถแหG การ
แจกใบปลิว การติดปÑ ายประชาสัมพั นธU การสGงเอกสารประชาสัมพั นธUตามหนG วยงานตGางๆ และการแนะแนว
การศึกษาตGอในโรงเรียนมัธยม และศูนยUการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพร#อมกGอนเข#า
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมG การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมG การควบคุมการดูแล การให#
คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตGงตั้งอาจารยUที่ปรึกษาแตGละสาขาวิชาให#คำปรึกษากับ
นักศึกษา
4. อาจารย0
มีการคัดเลือกอาจารยUใหมGตามระเบียบและหลักเกณฑUของวิทยาลัย โดยอาจารยUใหมGต#องมีวุฒิการศึกษาไมG
ต่ำกวGาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป กGอนจัดการเรียนการสอนแตGละภาคการศึกษา มีการจัด
ปฐมนิ เทศอาจารยUผู#สอน สG งเสริม สนั บ สนุ น ให# มีการผลิ ตสื่ อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมG ๆ การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาจารยUผู#สอนในระดับอุดมศึกษา
5. หลักสูตร
5.1 แตGงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป9นผู#ดูแลและกำกับการจัดทำโครงสร#างหลักสูตร แผนการ
เรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผู#สอน งบประมาณ
5.2 กำกับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหน#าสาขาวิชา ได#แกG
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
5.3 แตGงตั้งอาจารยUพิเศษ อาจารยUที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วGาด#วย
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวGาปริญญาของ จัดการประเมินและวิเคราะหUข#อสอบในสาขาวิชาให#ได#
มาตรฐาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำปi ทั้งงบประมาณแผGนดินและเงินรายได#เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณUอยGางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร#างสภาพแวดล#อมให#
เหมาะสมกับการเรียนรู#ด#วยตนเองของนักศึกษา ปXจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัสดุ อุปกรณU สื่อการศึกษาที่
สัมพันธUกับสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ที่ใช#สนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรU จำนวน 90 เครื่อง
2. เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 3 เครื่อง
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3. เครื่องถGายทอดภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 3 เครื่อง
มีเอกสารสิ่งพิมพU และหนังสือในห#องสมุด ที่สัมพันธUกับสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
7. ตัวบSงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเปÑาหมายตัวบGงชี้ทั้งหมดอยูGในเกณฑUดีตGอเนื่อง 4 ปiการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ตGอไป ทั้งนี้เกณฑUการประเมินผGาน คือ มีการดำเนินงานตามข#อ 1-6 และอยGางน#อยร#อยละ
80 ของตัวบGงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว#ในแตGละปi
ชนิดของตัวบSงชี้ : กระบวนการ
เกณฑ0มาตรฐาน : ระดับ
ป5;
ที่
1
1. อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน x
การดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ
x
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ7ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ x
มคอ. 4 อย4างน7อยก4อนการเปXดสอนในแต4ละภาคการศึกษาให7ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม x
(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปXดสอนให7ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป`การศึกษา
x
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
x
(ถ7ามี) อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่เปXดสอนในแต4ละป`การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู7 จาก ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ป`ที่แล7ว
8. อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี) ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำด7านการจัดการเรียนการสอน
x
9. อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคน ได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อย4างน7อยป`ละ 1 ครั้ง x
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม4
x
น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป`
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป`สุดท7าย / บัณฑิตใหม4 ที่มีต4อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม4น7อยกว4า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิต ที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยไม4น7อยกว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ%งชี้และเป/าหมาย

ป5การศึกษา
ป5 ป5 ป5
ที่ ที่ ที่
2 3 4
x x x

ป5
ที่
5
x

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
- x x x
-

- x x

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2562 หน#า 48

เกณฑ0ประเมิน : หลักสูตรได#มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต#องผGานเกณฑUประเมิน ดังนี้
ตัวบGงชี้บังคับ (ตัวบGงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปÑาหมาย และมีจำนวนตัวบGงชี้ ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเปÑาหมาย ไมGน#อยกวGาร#อยละ 80 ของตัวบGงชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบGงชี้บังคับ และตัวบGงชี้รวมในแตG
ละปi
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ0การสอน
ชGวงกGอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธUการสอนโดยทีมผู#สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู#เชี่ยวชาญด#านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สGวนชGวงระหวGางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหUผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหUผลการเรียนของนักศึกษา
ด#านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำได#โดยรวบรวมปXญหา/ข#อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและมอบให#ประธานหลักสูตรและทีมผู#สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตGอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน
การประเมินทักษะดังกลGาวสามารถทำได#โดย
- ประเมินนักศึกษาในแตGละวิชา
- การสังเกตการณUของผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู#สอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผู#สำเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข#อมูลจาก
- นักศึกษาปiสุดท#าย/ผู#สำเร็จการศึกษา
- ผู#วGาจ#าง/ผู#มีสGวนได#สGวนเสีย
- ผู#ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสำรวจผลสัมฤทธิ์ของผู#สำเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต#องผGานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และตัวบGงชี้เพิ่มเติมข#างต#น รวมทั้งผGานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- รวบรวมข#อเสนอแนะ/ข#อมูล จากการประเมินนักศึกษา ผู#วGาจ#าง ผู#ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหU ทบทวนข#อมูลข#างต#น โดยผู#รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธU (ถ#ามี)
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ภาคผนวก
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