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ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Agricultural Resource Management  
       for Tourism) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  :   B.Sc. (Agricultural Resource Management for Tourism) 
 

3. วิชาเอก 
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

     5.2 ภาษาที่ใช้   
ภาษาไทย 

 

    5.3 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถส่ือสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
และ ก.พ.รับรอง และให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
       - 

 

   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

สภาวิชาการ  เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี          
4 / 2558 วันท่ี 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2 /2559 วันท่ี 12 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

เปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559 
 
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  8.1 นักวิชาการด้านการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรการเกษตร  
  8.2 บุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร ผู้จัดการฟาร์ม นักจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  8.3 บุคลากรด้านธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร การจัดและดูแลสวนประดับ  
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1  นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย 
  วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 
  บธ.บ. (การจัดการการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2545 
  เลขประจ าตัว X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 9.2 นายสุเทพ มุงคุณ 
  วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2539   
  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2536 
  เลขประจ าตัว X-XXXX-XXXXX-XX-X 

9.3 นายชัยภูมิ สุขส าราญ 
วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.  2554 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2551 
 เลขประจ าตัว X-XXXX-XXXXX-XX-X 

9.4 นางสาวภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ 
วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.  2547 

 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2544 
 เลขประจ าตัว X-XXXX-XXXXX-XX-X 

9.5 นางสาวสุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ 
 วท.ม. (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2550 
 เลขประจ าตัว X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีมีรูปแบบเกษตรกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การปลูก

พืชไร่ พืชสวน และแหล่งปศุสัตว์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อีกท้ังผลิตผลทางการเกษตร
ยังเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้เกิดสินค้า บริการ และอาหารหลากหลายประเภท เกษตรกรรมจึงถือเป็น
อาชีพท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะสร้างความมั่นคงทางอาหารของท้ังประเทศไทยและนานาประเทศในโลก  แม้ว่า
ภาคการเกษตรจะมีความส าคัญมากในระดับประเทศแต่ก็ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตผันผวน ส่งผล
ให้เกษตรกรไม่มีความมั่นคงทางรายได้ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเล็งเห็นว่า
การจัดการทรัพยากรเกษตรเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรอย่างมั่นคง โดยอาศัยการ
ท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลให้กับทรัพยากรการเกษตรและ ส่ิงแวดล้อม สร้างรายได้แก่
ชุมชนท้องถิ่น  สร้างประสบการณ์ความรู้แก่นัก ท่องเท่ียว ให้ สามารถสัมผัส ถึ งแก่นของ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทางการเกษตรได้อย่างแท้จริง  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และถือเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารแห่งหนึ่งของ

โลก แต่ปัจจุบันรายได้จากการเกษตรมักไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ท าให้เกษตรกรบางส่วนย้ายถิ่น
ฐานไปท างานในเมืองกันมากขึ้น ส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสูญหายของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม การท่องเท่ียวจึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ภายใน
ครัวเรือน พัฒนาทักษะของเกษตรกร ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และช่วยในการฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การท่องเท่ียวโดยอาศัยทรัพยากรเกษตร ถือเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของนักท่องเทียวทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และสังคม เกิดประสบการณ์
การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ซึ่งก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และการพัฒนาทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียวนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลากหลายด้าน และต้ังอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ 
จึงจะช่วยพัฒนาทรัพยากรเกษตรนั้นๆ ไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวมุ่งพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก เน้นการ
ผลิตบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ให้มีทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญใน
การประกอบอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรท่ีขาดแคลนในภาคการเกษตร โดยบุคลากร
ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับลักษณะงาน  
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว เน้นการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนี้ 
 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่อง เท่ียวท่ี
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม  
 2. ให้การศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียว บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ  
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นของสถาบัน 

1) 2600204  พรรณพืชท้องถิ่น  
2) 2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร  
3) 2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเท่ียว 
4) 2600221 เกษตรในเมือง 
5) 2600306 เกษตรอินทรีย์ 
6) 2600310 การจัดการฟาร์ม  
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7) 2600313 นันทนาการเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
8) 2601203 การวางแผนและการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
9) 2603212 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 
10) 2607211 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
11) 2613301 การส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในการจัดตารางเรียน ตารางสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรและทรัพยากรเกษตร โดยยึดหลักการ บูรณาการ
แนวคิดด้านคุณค่าการเกษตรเป็นฐานสู่การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร ธุรกิจการเกษตร และ  
ภาคธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการจัดการ 

1.2 ความส าคัญ 
ทรัพยากรเกษตรมีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ และมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเพื่อ

การท่องเท่ียว ประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก าลังขยายตัวและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
การจัดการท่องเท่ียวโดยอาศัยทรัพยากรเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน 
ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ 
การท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพทางการเกษตร เพื่อ
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในปัจจุบัน 

1.3 วัตถุประสงค ์
 1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตร โดยบูรณาการ
แนวคิดด้านการท่องเท่ียวสู่การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร ธุรกิจการเกษตร และภาคธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียวสู่การปฏิบัติได้ 

 1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
การเกษตร  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

- พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ติดตาม ประเมินผลหลักสูตรทุก 2 ปี  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
หลักสูตร 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจและตลาดแรงงาน   

- ติดตามการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ
และตลาดแรงงาน 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

3. การพัฒนาอาจารย์ - สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 
- สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และท าผลงานทาง
วิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการ อบรมและศึกษาดูงาน 
รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
- ส่งเสริมทักษะการสอนและการ
วัดผลของอาจารย์ 

- จ านวนผลงานวิจัย/อาจารย์ 
- จ านวนเรื่ องและครั้ ง ของการ
บริการวิชาการแก่บุคคลและองค์กร
ภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ 
- รายงานการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ และอบรม 
- ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการสอน
ของอาจารย์ 

4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- ส ารวจความต้องการของนักศึกษา 
และผู้สอน 
- จัดหาปัจจัยสนับสนุนให้ตรงกับ
ความต้องการ 

- ร าย งาน ก าร ส า ร ว จค ว าม
ต้องการปัจจัยสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น  แ ล ะ แ บ บ ข อ ต้ั ง
งบประมาณ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. การพัฒนามาตรฐานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน  

- มี เครือข่ายสถานประกอบการ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
- รายงานผลการผ่านเกณฑ์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
 ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ได้แก่ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียน ท่ี 2  
โดย 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคเรียนปกติ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
- 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคเรียนท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้ เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการรับนักศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ท่ีไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์  ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย อาจมีปัญหาในการเรียนวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นักศึกษาไม่มีพื้นฐานสายวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะพื้นฐานกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน

เริ่มเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศกึษาแต่ละปกีารศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 50 50 50 50 50 
2 - 45 45 45 45 

3 - - 40 40 40 
4 - - - 40 40 

รวม 50 95 135 175 165 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 40 40 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรบั  (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 
     2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก.  งบด าเนินการ 574,000 1,148,000 1,722,000 2,296,000 2,296,000 
1. โครงการพัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษา 
71,750 143,500 215,250 287,000 287,000 

2. การจัดการเรียนการสอน 502,250 1,004,500 1,506,750 2,009,000 2,009,000 
ข.  งบลงทุน  
     ค่าครุภัณฑ์ 

200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 

รวม (ก + ข) 774,000 1,398,000 2,022,000 2,646,000 2,696,000 
 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 30,000  บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   9    หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6    หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       6    หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  9    หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ      75  หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  7  หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

3.1.3  รหัสและรายวิชา  
1) รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข  7 ตัว เลขตัวที่  1-2 แสดงคณะ เลขตัวที่  3-4 

แสดงสาขาวิชา เลขตัวท่ี  5 แสดงช้ันปีท่ีศึกษา และเลขตัวท่ี  6-7 แสดงล าดับวิชา 
2) รายวิชา จ าแนกตาม หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือก

เสรี ดังนี้  
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

9901104   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร      3 (2-2-5) 
English for Communication 

9901206   ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ        3 (2-2-5) 
English for Presentation 

9901105   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร         3 (3-0-6) 
Thai Language for Communication 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
9902103   พลเมืองไทยในสังคมพลวัต        3 (2-2-5)  

Thai Citizens in Dynamic Society 
9902204   การจัดการแบบบูรณาการ         3 (3-0-6) 

Integrated Management 
 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
9903103   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน      3 (2-2-5) 

Sufficiency Economy for Sustainable Development 
9903204   อันดามันวิวรรธน ์          3 (3-0-6) 

The Andaman Evolution 
 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์         9 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
9904104   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้       3 (2-2-5) 

  Information Technology for Learning 
9904206   การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา       3 (3-0-6) 

Analytical Thinking for Problem Solving  
9904105   การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม       3 (2-2-5)   

Health Literacy  
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ            75 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 2600311  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ      3(2-2-5) 
   ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว  
   Information Technology for Agriculture  
   Resource Management for Tourism 

2601210  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     3(2-2-5)  
Natural Resource Conservation and Management  

2603206  การจัดการพืชสวน         3(2-2-5) 
    Horticulture Management  

2603306  การออกแบบฟาร์มและการจัดการภูมิทัศน์    3(2-2-5) 
    Farm Landscape Design and Management 

2604102  การจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
    Animal Husbandry for Tourism 

2612102  การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร        3(2-2-5) 
Agritourism Mangement  

 2612105  การเกษตรเบ้ืองต้น         3(2-2-5) 
    Introduction to Agriculture 

2612106   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร     3(2-2-5) 
    Introduction to Agricultural Resources  

2612210  วัฒนธรรมการเกษตร          3(2-2-5) 
Agricultural  Culture 

2612305  การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว       3(2-2-5) 
Agribusiness Management for Tourism 

2612304  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว  2(1-2-3) 
    Seminar on Agricultural Resource Management for Tourism 

2612311  การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
    Sustainable Tourism Management 

2612312  การน าเท่ียวเชิงเกษตร        3(2-2-5) 
    Agricultural Tour 
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2612314  ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร   3(2-2-5) 
เพื่อการท่องเท่ียว 
Research Methods in Agricultural Resourse 
Management  for Tourism 

2612315  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร      3(2-2-5) 
Agricultural Product Development                

2612316  การจัดการตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตร      3(2-2-5) 
    Agritourism Marketing Management 
6305001  สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น       3(2-2-5) 

    General English Conversation 
6305012  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง          3(3-0-6) 

    English for Special Purposes 
 6305501  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร     3(2-2-5) 
    English for Agritourism 

6356701  กฎหมายและจริยธรรมด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร  3(3-0-6) 
เพื่อการท่องเท่ียว 

    Laws and Ethics in Agricultural Resource  
   Management  for Tourism 

8301101  หลักฟิสิกส์              3(3-0-6) 
Principles of Physics 

8301102  ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์          1(0-3-2) 
Physics Laboratory 

8302101  หลักเคมี                 3(3-0-6) 
Principles of Chemistry 

8302102  ปฏิบัติการหลักเคมี                 1(0-3-2) 
Chemistry Laboratory 

8302105  เคมีอินทรีย์ 1              3(3-0-6) 
Organic Chemistry 1  

8302106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1          1(0-3-2) 
Organic Chemistry Laboratory 1  
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8303101  หลักชีววิทยา            3(3-0-6) 
Principles of Biology 

8303102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา           1(0-3-2) 
Biology Laboratory 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

2600204  พรรณพืชท้องถิ่น           3(2-2-5) 
Native Plants 

2600211  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ         3(2-2-5) 
ทรัพยากรเกษตร   
Geographic Information System for  
Agricultural Resource Management 

2600220  เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเท่ียว        3(2-2-5) 
Integrated Farming for Tourism 

2600221  เกษตรในเมือง          3(2-2-5) 
    Urban Agriculture 
 2600306  เกษตรอินทรีย์          3(2-2-5) 
    Organic Agriculture 

2600310  การจัดการฟาร์ม         3(3-0-6) 
Farm Management  

 2600312  นันทนาการเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร      3(2-2-5) 
    Recreation for Agritourism 

2601203  การวางแผนและการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร    3(2-2-5) 
    Agricultural  Land Use Planning and Development    

2603212  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า      3(2-2-5) 
Commercial Production of Floriculture and  
Ornamental Plants 

2607211  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      3(2-2-5)  
    Agricultural Products Processing  

2613301  การส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงเกษตร       3(3-0-6) 
Agritourism Communication 
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- กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ            7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม 

 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว    2(90)  
   Preparation for Professional Experiences in Agricultural 

Resource Management for Tourism                              
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว     5(480) 
   Field Experiences in Agricultural Resource Management  
   for Tourism                                                           

    หรือ 
 กลุ่มสหกิจศึกษา 

9905301  การเตรียมสหกิจศึกษา          1(45) 
   Pre-Cooperative Education             
9905401  สหกิจศึกษา            6(640) 
   Cooperative Education             
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม่ให้ซ้ ากับวิชาท่ี 
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการเรียน 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
8303101 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) วิชาเอกบังคับ 

2612105 การเกษตรเบ้ืองต้น  3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2612106 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
รวมหน่วยกิต 19  
รวม                          59                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

9901105 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
8302101 หลักเคมี 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-2) วิชาเอกบังคับ 

2612102 การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2601210 การอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 

รวมหน่วยกิต 19  
รวม                          59                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(2-2-5) ศึกษาท่ัวไป 
9903204 อันดามันวิวรรธน์ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
8302105 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 

8302106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-2) วิชาเอกบังคับ 

2612311 การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2603206 การจัดการพืชสวน 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
260….... วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
รวมหน่วยกิต 19  
รวม                          59                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชา 

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 
8301101 หลักฟิสิกส์ 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 

8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1(0-3-2) วิชาเอกบังคับ 

2612315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2612210 วัฒนธรรมการเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
………… วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 
รวมหน่วยกิต 19  
รวม                          59                                 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2612304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ

การท่องเท่ียว 
2(1-2-3) วิชาเอกบังคับ 

6356701 กฎหมายและจริยธรรมด้านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 

2604102 การจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2603306 การออกแบบฟาร์มและการจัดการภูมิทัศน์ 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2612312 การน าเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
260….… วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
รวมหน่วยกิต 20  
รวม                          60                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

2612316 การจัดการตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
2612314 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการทรัพยากร

เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3(3-0-6) วิชาเอกบังคับ 
2612301 การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
260....... วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
260…… วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
รวมหน่วยกิต 18  
รวม                          54                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

2600311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 

6305501 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 
260…….. วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
260…..… วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) วิชาเอกเลือก 
......…….. วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5) วิชาเลือกเสรี 
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา *  หรือ 1(45)  พื้นฐานวิชาชีพ 
2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       

การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเท่ียว ** 

2(90) พื้นฐานวิชาชีพ 

รวมหน่วยกิต 16 * หรือ 17**  
รวม                         90 หรือ 135                                  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชา 

9905401 สหกิจศึกษา *  หรือ 6(640) พื้นฐานวิชาชีพ 
2612412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ** 
5(480) พื้นฐานวิชาชีพ 

รวมหน่วยกิต 6 * หรือ 5 **  
รวม                        640 หรือ 450                               ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดการศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังด้านการฟัง พูด 
อ่านและเขียน การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

3(2-2-5) 

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   
English for Presentation  

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับชาวต่างชาติ
ในบริบทท้องถิ่น การน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและ
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพในการส่ือสารและน าเสนอ การตอบค าถาม
ของนักท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 

9901105 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร  
Thai Language for Communication  

ก าร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก าร ใช้ ภ าษ า ไท ย ท้ั ง ก าร ฟั ง  ก า รพู ด  
การอ่าน และการเขียน ให้สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การอ่านจับใจความ  การย่อความ การเขียนสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
การค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการและการอ้างอิง 

3(3-0-6) 

9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
Thai Citizens in Dynamic Society  

หลักปรัชญา  หลักค าสอน  หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางของ
ศาสนา ปัญหาและการแก้ปัญหาชีวิต ลักษณะท่ีดีของการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต  การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ 

Integrated Management  
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ  การจัดการยุคใหม่ 

การจัดการตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การจัดการ 
ความขัดแย้ง ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การจัดการบนพื้นฐาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล การจัดการ
ความเส่ียงและภัยพิบัติ และการจัดการข้ามวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

9903103 เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sufficiency Economy for Sustainable Development  

แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 
วางแผน และพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน ส่ิงแวดล้อมและสังคมเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

3(2-2-5) 

9903204 อันดามันวิวรรธน์ 
The Andaman Evolution 

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน้นกลุ่ม
จังหวัดชายฝ่ังอันดามัน ในมิติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรม ดนตรี การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ลักษณะสถาปัตยกรรม 
การแต่งกาย และอาหาร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 

3(3-0-6) 

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information Technology for Learning  

หลักการและกระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการน าเสนอ การรู้เท่าทันสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี กฎหมาย 
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา 
Analytical Thinking for Problem Solving  

การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม  

Health Literacy  
แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  การสร้างเสริมสุข

ภาวะด้านกาย จิตใจ สังคม การดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี การบริหาร
กายและจิต กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2600311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  

Information Technology for Agriculture Resource 
Management for Tourism 

ความหมาย ทฤษฎี ประเภทและความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล การรายงานผลข้อมูล  

3(2-2-5) 

2601210 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Conservation and Management  

ความหมาย ความส าคัญ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์และสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3(2-2-5) 

2603206 การจัดการพืชสวน  
Horticulture Management  

ความหมาย ประเภทของพืชสวน โครงสร้างพืช การขยายพันธุ์ การพัฒนา
และการเจริญเติบโตของพืช การปลูกและการดูแลรักษาพืช การเก็บเกี่ยวและ 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจัดระบบการปลูกพืชเพื่อการท่องเท่ียว รูปแบบ
การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเท่ียว การพัฒนาสินค้าและบริการทางพืชสวน 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2603306 การออกแบบฟาร์มและการจัดการภูมิทัศน์  

Farm Landscape Design and Management   
หลักการออกแบบฟาร์มและภูมิทัศน์  การวิเคราะห์พื้นท่ี การวาง

ผังบริเวณ  การออกแบบการเขียนแบบ พรรณไม้และองค์ประกอบของ
การจัดสวนในฟาร์ม  การประเมินราคา การเตรียมพื้นท่ีและการจัดสวน  
การดูแลรักษาสวนในฟาร์ม 

3(2-2-5) 

2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว 
Animal Husbandry for Tourism  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ ประเภทและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 
โรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์ อาหารและการใช้อาหาร 
การคัดเลือกและการบ ารุงพันธุ์ โรคและการสุขาภิบาล มาตรฐานฟาร์ม
ปศุศัตว์ การออกแบบฟาร์มเล้ียงสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

3(2-2-5)   

2612102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
Agritourism Management  

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจัดท่ี
พักแรม การจัดกิจกรรม การวางแผนและการประเมินผลการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

3(2-2-5) 

2612105 การเกษตรเบื้องต้น 
Introduction to  Agriculture        

ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู้เบื้องต้น
ทางการเกษตร ประเภทของการเกษตร พืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์ 
การใช้พื้นท่ีการเกษตรและการด าเนินงาน เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการด้านการเกษตรเบื้องต้น และการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

3 (2-2-5) 

2612106 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพยากรเกษตร 
Introduction to Agriculture Resources         

ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ลักษณะของทรัพยากรเกษตร 
ทรัพ ยากร ดิน  ท รัพ ย ากรป่ าไม้  ท รัพ ย ากรน้ า  อุ ตุ นิ ยมวิท ย า  
ทางการเกษตร หลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเบ้ืองต้น 

3(2-2-5)   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2612210 วัฒนธรรมการเกษตร   

Agricultral  Culture  
แนวคิด วิวัฒนาการทางการเกษตรในประเทศไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

ไทยกับการเกษตร รูปแบบวัฒนธรรมเกษตรแต่ละภูมิภาค อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการเกษตร ความสัมพันธ์วัฒนธรรมการเกษตรกับการท่องเท่ียว 
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางการเกษตร 

3(2-2-5) 

2612305 การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
Agribusiness Management for Tourism 

หลักการและองค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว  การจัดสถานท่ีให้บริการ ทักษะ
กระบวนการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเกษตร  
การจัดการบัญชี  การบริหารการเงินและการลงทุน การบริหารส านักงาน  
การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การบริหารงานบุคคล  

3(2-2-5) 

2612304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเทีย่ว  
Seminar on Agricultural Resource Management for 
Tourism 

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว วิธีการเรียบเรียง ค้นคว้า น าเสนอ 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน และรูปแบบการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

2(1-2-3) 

2612311 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
Sustainable Tourism Management  

หลักการ แนวคิด หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน รูปแบบการท่องเท่ียว การบริหารจัดการ 
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ผลกระทบและการประเมินผลกระทบทางการ
ท่องเท่ียว และแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) 

2612312 การน าเที่ยวเชิงเกษตร 
Agricultural Tour 

ความหมาย ความส าคัญของหลักการน าเท่ียว บุคลิกลักษณะ และ
จรรยาบรรณท่ีจ าเป็นของผู้น าเท่ียวเชิงเกษตร การวางแผนรายการน าเท่ียว เทคนิคท่ี
ใช้ในการน าเท่ียวเชิงเกษตร การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียว  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2612314 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

Research Methods in Agricultural Resourse Management  
for Tourism 

เทคนิคการวิ จัยพื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่ อการ
ท่องเท่ี ยว การก าหนดปัญหา การต้ั งวั ตถุ ประสงค์และสมมติฐาน  
การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
การใช้สถิติ ส าหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

3(2-2-5) 
 

2612315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
Agricultural Product Development  

แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ ม ความหมายและความส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปะการออกแบบ การค านวณ
ต้นทุนและก าหนดราคา ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนธุรกิจส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3(2-2-5) 
 

2612316 การจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agritourism Marketing Management 
 ความส าคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าท่ีทางการตลาด
ของผู้บริหารฟาร์มเกษตร การวิเคราะห์โอกาสของการตลาดท่องเท่ียว
เชิงเกษตร โครงสร้างตลาดเชิงเกษตร และพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาด การส่งเสริมตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่าง
บูรณาการ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ
แนวโน้มของตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของโลกและประเทศ 

3(2-2-5) 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
General English Conversation 

ฝึกการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงให้
ชัดเจนตามหลักสัทศาสตร์และส่ือความหมายได้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้
สามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติ โดยสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ชาวต่างชาติได้ เช่น แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
ของชุมชนและประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้านท่ีดี 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง   

English for Special Purposes 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด  อ่าน และเขียนเฉพาะทาง

ตามสาขาวิชาท่ีผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ โดยเน้นการศึกษาค าศัพท์เฉพาะและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นในสาขาวิชานั้น วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านต าราและเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาท่ีผู้เรียนเรียน
อยู่ ตลอดจนสามารถเขียนสรุปความและอภิปรายความคิดเห็นในเรื่องนั้น  ๆได้ 

3(3-0-6) 

6305501 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
English for Agritourism 
 ค าศัพท์ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวใน
บริบทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น การบรรยายแหล่งท่องเท่ียว การให้
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ของท่ีระลึก  ผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง  อาหารและท่ีพัก  และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 

6356701 กฎหมายและจริยธรรมด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
Laws and Ethics in Agricultural Resource Management for 
Tourism 

กฎหมาย แนวคิด และหลักการด้านจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดต้ัง 
การควบคุม การจัดการเกษตร การท่องเท่ียวและบริการ เพื่อสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการประกอบวิชาชีพ 

3(3-0-6) 

8301101 หลักฟิสิกส์ 
Principles of Physics 

การวัดและหน่วยการวัด ท้ังระบบมาตรฐานนานาชาติ และระบบการค้า 
ความแม่นย าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ท้ัง
เชิงเส้นและเชิงมุม มวลและโมเมนตัม กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน สมดุลของ
แรง เครื่องกลแบบต่าง  ๆงาน ก าลัง และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ พลังงานและ
โมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร และปรากฏการณ์ทางความร้อน แสง เสียง 
ไฟฟ้า และแม่เหล็ก โดยเน้นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และวิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชาชีพ 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  

Physics Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่  : 8301101 หลักฟสิิกส์ 

ปฏิบัติการการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางฟิสิกส์ และเครื่องมือ
ประยุกต์ท่ีอาศัยหลักทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทดลองการเคล่ือนท่ีแบบต่าง  ๆ
กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่างๆ สมบัติเชิงกล
ของสสาร และปรากฏการทางความร้อน แสง เสียง โดยอาศัยเครื่องมือการ
ทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือท่ีประดิษฐ์ขึ้นเองตามความเหมาะสม 

1(0-3-2) 

8302101 หลักเคมี  
Principles of Chemistry 

หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ   
พันธะเคมีเบื้องต้นปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย 
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้ า 
สารประกอบอินทรีย์ 

3 (3-0-6) 

8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี 
Chemistry Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่ : 8302101 หลักเคมี 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี การจัด
สารเคมี กรดของสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิค
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่างๆ เช่น การกรอง 
การตกผลึก การกล่ัน การใช้ตัวท าลายโครมาโทกราฟี  การเตรียม
สารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ การทดสอบและปฏิบัติของกรด 
เบส เกลือ สมดุลเคมี 

1(0-3-2) 

8302105 เคมีอินทรีย์ 1  
Organic Chemistry 1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 8302101 หลักเคมี 

หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติท่ัวไป การเรียกช่ือ 
การเตรียม สเตอริโอเคมีและปฏิกิริยาเคมีท่ีส าคัญของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เธอร์ แอโรเมตริก
ไฮโดรคาร์บอน แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
8302106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1     

Organic Chemistry Laboratory 1 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่  : 8302105 เคมีอินทรีย์ 

เทคนิคปฏิบัติการท่ัวไปท่ีใช้ในการท าให้สารบริสุทธิ์  ตกผลึก  
การกล่ัน การสกัด  และโคมาโตกราฟีแบบต่างๆ ศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย์ ต่างๆ เช่น สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโร-เมติก แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ 

1(0-3-2) 

8303101 หลักชีววิทยา   
Principles of Biology 

คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต ก าเนิดชีวิต  สารประกอบทางเคมีใน
ส่ิงมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโต การท างานของระบบต่างๆ 
พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนกประเภทของส่ิงมีชีวิต 
วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

3(3-0-6) 

8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา      
Biology Laboratory    
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนหรือเรียนควบคู่    : 8303101 หลักชีววิทยา 

กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล์ การแบ่งเซล
เนื้อเยื่อการท างานของระบบต่างๆ พฤติกรรมและการปรับตัว การ
จ าแนกประเภทส่ิงมีชีวิต 

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

2600204 พรรณพืชท้องถ่ิน  
Native Plants 

ศึ ก ษ าค ว าม ส า คั ญ แ ล ะ คุ ณ ค่ า ข อ งพื ช พ ร ร ณ ท้ อ งถิ่ น  
ความหลากหลายและลักษณะทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์  การ
จ าแนกพันธุ์ การประเมินคุณค่า การน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และการอนุรักษ์พันธุ์เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร  

Geographic Information System for Agricultural Resource  
Management  

ความหมาย ชนิดสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก และ 
การรับรู้ระยะไกล ในการจัดการทรัพยากรเกษตร 

3(2-2-5) 

2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว  
Integrated Farming for Tourism  

ความหมาย ความส าคัญของการเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตร
ผสมผสาน ปัจจัยในการท าเกษตรผสมผสาน ขั้นตอนการวางแผนและ
พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 

2600221 เกษตรในเมือง 
Urban Agriculture 
      หลักการ แนวคิด บทบาท และความส าคัญของเกษตรในเมือง 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบและการด าเนินงานเกษตรเมืองในประเทศ
และต่างประเทศ การออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการท า
เกษตร การจัดการพื้นท่ีส าหรับเกษตรเมือง   

3(2-2-5) 

2600306 เกษตรอินทรีย์ 
Organic Agriculture 
     หลักในการท าเกษตรอินทรีย์ ดินและการจัดการดิน เทคนิคการ
ผลิตและการใช้ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยไม่
ใช้สารเคมี ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลต่อระบบนิเวศ มาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2600310 การจัดการฟาร์ม 

Farm Management 
สถานการณ์ท าฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม หลักการ

จัดการและหลักเศรษฐศาสตร์ในการท าฟาร์ม หลักการจัดการฟาร์ม 
การลงทุน แหล่งเงินทุน การวางแผนธุรกิจ การเช่า การตลาด การซื้อ
ฟาร์ม การท าบัญชี การวัดผลส าเร็จในการท าฟาร์มและปัญหาการ
จัดการฟาร์ม  

3(3-0-6) 

2600312 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Recreation for Agritourism 
หลักการ แนวคิดการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การจัดค่าย ผู้น ากิจกรรมนันทนการ การเขียนโครงการ และการเขียน
แผนนันทนาการ หลักการ แนวคิด ประเภทของการส่ือความหมาย  
การวางแผนการส่ือความหมาย การจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่ือ
ความหมายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

3(2-2-5) 

2601203 การวางแผนและการพัฒนาที่ดินทางการเกษตร 
Agricultural  Land Use Planning and Development  

การแบ่งเขตภูมิภาคทางการเกษตร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกษตร ภูมินิเวศทางการเกษตร การวางแผนการใช้ท่ีดิน
และการพัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีการเกษตรท่ีสอดคล้องกับภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคม การศึกษานอกสถานท่ี 

3(2-2-5) 
 

2603212 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า  
Commercial Production of Floriculture and Ornamental 
Plants 

ความส าคัญ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ ยว เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
การตลาดและการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ไม้ดอกไม้เพื่อการค้า  

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2607211 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

Agricultural Products Processing 
     แนวคิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักการแปรรูปผลผลิต
เพื่อเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มาตรฐานการผลิตอาหาร การลงทุน
และการจัดการด้านการเงิน การจัดการผลิตภัณ์และราคา การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

3(2-2-5) 

2613301 การสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
Agritourism Communication  

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของการส่ือสาร บุคลิกภาพ
กับการส่ือสาร ประเภทของระบบสารสนเทศและการส่ือสารทาง
การเกษตร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร  

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

Preparation for Professional Experiences in Agricultural  
Resource  Management for Tourism                          

จัดให้มี กิ จกรรมเพื่ อเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่ อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ในด้าน
ลักษณะของงาน โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ วิชาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์
หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนั้น 

 
 
 
 
 
 
 

2(90) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2612412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

Field Experiences in Agricultural Resource Management for Tourism                          
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการทรัพยากรเกษตร 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียว เช่นการจัดการพืชและสัตว์เพื่อการท่องเท่ียว การจัดการ
ท่องเท่ียวทางน้ า เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเท่ียว ณ สถานท่ีซึ่ ง
มหาวิทยาลัยก าหนดในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา  มีการเสนอผลงาน  และรายงานเป็นหลักฐานว่าผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแล้ว 

5(480) 

9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education  

หลัการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐารวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา เช่น ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพ 
การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
อาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ 5 ส การบริหาร
คุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนา
บุคลิกภาพวัฒนธรรมองค์กร และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ  

1(45) 

9905401 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education       
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีข้ันตอนการสมัคร
และคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอน มีการน าความรู้ท่ี
ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการศึกษา
หาความรู้ และวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องเพิ่ มเติม มีการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพ 

6(640) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา 

วิชา 
สถาบัน ปี

พ.ศ. 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 
2559 2560 2561 2562 2563 

นางสาวกนกวรรณ 
แก้วอุไทย 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

อุทยานนันทนาการ 
และการท่องเที่ยว 
การจัดการ 
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2555 
 
2545 

อาจารย์ 12 12 12 12 12 

 

นายสุเทพ มุงคุณ วท.ม. 
 

วท.บ. 

ครุศาสตร์เกษตร 
 
เกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภ้ฏจันทรเกษม 

2539 
 
2536 

อาจารย์ 12 12 12 12 12 
       

นายชัยภูมิ 
สุขส าราญ 

วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว 
 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยราภัฏภูเก็ต 

2554 
 
 
2551 

อาจารย์ 12 12 12 12 12 

นางสาวภัทราภรณ์ 
กฤษณะพันธ์ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2547 
 
2544 

อาจารย์ 12 12 12 12 12 

       
นางสาวสุทธิณี 
พรพันธ์ุไพบูลย์ 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

อุทยานนันทนาการ 
และการท่องเที่ยว 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2554 
 
2550 

อาจารย์ 12 12 12 12 12 

       

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา 
วิชา 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

นางสาวเบญจพร 
แก้วอุไทย 

ผ.ม. 
 
 
 

คอ.บ. 

การวางแผนชุมชน
เมืองและ 
สภาพแวดล้อม 
 
สถาปัตยกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2551 
 
 
 
2547 

อาจารย์ 4 4 4 4 4 

 

น า ง ส า ว ล ลิ ต า  
แก่นหิน 

ปร.ด. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีพอลิ
เมอร์ 
เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 
2547 

อาจารย์ 4 4 4 4 4 
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขา 
วิชา 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์ 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

นายพิภพ สมเวที บธ.ม 
 

ศศ.บ. 

การจัดการ 
 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่ 

2547 
 
2541 

อาจารย์ 3 3 3 3 3 
       

นางส าว เพี ยงจิ ต 
ตันติจรัสวโรดม 

น.ม. 
 

น.บ. 

กฎหมาย 
 
กฏหมาย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2552 
 
2544 

อาจารย์ 4 4 4 4 4 

       
นางสาวอัมพา  
เจนไพร 

ศศ.ม 
. 
 

ศศ.บ. 

ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2556 
 
 
2550 

อาจารย์ 3 3 3 3 3 

       

3.2.3 อาจารย์พเิศษ  
  - 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 

ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ท างานจริง  หลักสูตรจึงก าหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว  
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ เน้นการการฝึกงานหรือการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐหรือ
สถานประกอบการเอกชนไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
 4.1.1  มีทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และเข้าใจถึงความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้น 
 4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.3  มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.1.4  มีความคิดริเริ่ม  มีความกล้าในการคิด  การแสดงออก  และสามารถน าไปใช้เป็น
พื้นฐานในการสร้างงานด้วยตนเองได้ 

 

4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1  วิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เริ่มภาคเรียนท่ี 1 ปีท่ี 
1 สะสมผลงานไปจนส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1 ปีท่ี 4 
   4.2.2  วิชาสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   เรียนในภาคเรียนท่ี 2  ของปีท่ี 4  
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1  วิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัดโครงการให้ท าใน
ระหว่างภาคปกติ และหรือช่วงปิดเทอม 
   4.3.2  วิชาสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์   จัดเต็มเวลา  ใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 การท าโครงงานวิจัยต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือการประยุกต์ เกี่ยวงาน
อาชีพ  โดยคาดว่าจะน าไปใช้งานในการประกอบอาชีพได้หากโครงการส าเร็จ โดยอาจเป็นโครงการ
เด่ียวหรือเป็นทีม โครงการละ 2-3 คน มีการท ารายงานผลงานและน าเสนอ ในระยะเวลาท่ีหลักสูตร
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ่ 
 โครงการท่ีนักศึกษาสนใจ  สามารถอธิบายทฤษฎี ท่ีน ามาใช้ในการท าโครงการวิจัย  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน  และสามารท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นอิสระคนเดียว  หรือท างานเป็นทีมได้  มีความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพและสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สังคมได้ 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2  ปีท่ี 3 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 3  หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
 5.1.1  ก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายคน 
 5.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า  ปรึกษา ในการเลือกหัวข้อ  ในการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัยทางเว็บไซด์และน ามาปรับปรุง  ท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  ให้มี
ตัวอย่างโครงการให้ศึกษา 
 5.1.3   นักศึกษาเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  เพื่อรับข้อเสนอแนะ   
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 5.6.1  ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ  เป็นระยะๆ  ตามท่ีบันทึกการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 5.6.2  ประเมินผลจากรายงาน  ตามระยะเวลา 
 5.6.3  น าเสนอผลงาน  โดยมีอาจารย์เข้าฟังไม่น้อยกว่า 3 คน  



 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านความรู้ด้านวิชาการ การเรียนการสอนตามหลักสูตรและมีกิจกรรมเสริม 
2. ด้านบุคลิกภาพ - สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย   เข้าสังคม   ตรงต่อเวลา 

- จัดอบรมด้านบุคลิกภาพและการฝึกพูดเพื่อติดต่อธุรกิจ 
3. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมี
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนเสนอรายงานเพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมท่ีนักศึกษาท่ีมอบหมายให้หมุนเวียนการเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกความรับผิดชอบและ
การเป็นผู้น า 
- มีกติกาในการสร้างวินัยให้ตนเอง เช่นการเข้าเรียน การ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

4. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

- จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ  นอกเหนือจากวิชาเรียน 

6. มีจิตอาสา - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม 
- การเข้าค่ายส่งเสริมจิตอาสา 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ้มครองโลก การ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย และส านึก

ในความเป็นไทย 
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2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สอนและ/หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง

สอดแทรกการมีจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองและส านึกในความ
เป็นไทย  

2) ช้ีแจงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าช้ันเรียน การตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
และยกย่องช่ืนชมผู้ท่ีมีความเสียสละหรือให้รางวัลตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

3) มอบหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

 
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา  ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน  การร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ การเป็นแบบอย่างท่ีดี  
การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

2) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.1.2 ความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง  
2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษาให้สอดรับด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

เศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเช่ือมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาท่ีศึกษา 
4) มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
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2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาท่ีสอน  

2) สอนโดยเน้นบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษาให้สอดรับด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเช่ือมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ 
และ/หรือวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ 

 
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
4) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
5) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 
2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหา 

 
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ ในเชิงเหตุผล รวมท้ังเช่ือมโยงกระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหา
เป็นกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น  เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดเป็นปัญญา โดยการคิดจาก 
Discerning Cognitive สู่ Respecting (Affective) สู่ Engaging (Active) สู่ Transforming ผลของ
การคิด คือ การเปล่ียนแปลงตนเอง  
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาท่ี
เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลให้เห็นถึง
ความน่าเช่ือถือและข้อสรุปอันน าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม และแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์  

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ศึกษานอกสถานท่ี 
การสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้ 

4) มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าการศึกษา แสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและ
วิธีการท่ีหลากหลายท้ังในและนอกสถาบันการศึกษา 
 

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนต้ังแต่ ขั้นสังเกต ต้ัง

ค าถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า ตามล าดับ 
2) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วให้ ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 
3) ประเมินจากงานท่ีมอบหมายและการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ 

1) มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยพัฒนาทักษะการรับรู้
ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมท้ังปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 
4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นคู่ 
หรือเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ  ฝึกทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันเรียนรู้ และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เช่น ท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน  
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา  เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็น
คุณค่าของการแบ่งปัน ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติต่างๆ ท่ีเป็นของส่วนร่วม และไม่น ามาเป็นของส่วนตน   

4) สอดแทรกเนื้อหา/จัดกิจกรรมการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก ท าให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจและยอมรับความเปล่ียนแปลงของสังคม และ
วิทยาการต่างๆ พร้อมปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 

 
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานท่ีมอบหมาย 
 

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการด าเนินชีวิต

และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ในการพัฒนาปัญญาความรู้ 

ด้านต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร สืบค้นข้อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสม 

3) ใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนหลักคณิตศาสตร์ สถิติและ/หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมและได้ข้อมูลท่ีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ    

3) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศในการรับ-ส่ง
สารได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ท้ังรูปแบบการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกัน 

 

2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็นรูปเล่ม และ/หรือการน าเสนอผลงานหน้า
ช้ันเรียน 

3) ประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์  และการอ้างอิง
แหล่งท่ีมาได้อย่างถูกต้อง 

 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม   จริยธรรม  
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างราบรื่น อาจารย์แต่ละ 
รายวิชาต้องสอดแทรกให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   

1)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
2)  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
3)  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  
4)  มีวินัยมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
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     2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ปลูกฝังให้
นักศึกษามีวินัย  โดยเน้น 

1)  สอนและส่งเสริมให้นักศึกษาตรงต่อเวลา   
2)  สอนและส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ

ถูกต้องตามกาลเทศะ 
3)  สอนและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท างาน โดยเฉพาะ

ท างานเป็นทีม  ต้องรู้หน้าท่ีของหัวหน้า และสมาชิก 
4)  สอนและส่งเสริมให้นักศึกษาความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ ลอกการ

ค้นคว้ารายงานของผู้อื่น 
5)  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกศึกษาท่ีท าดี เสียสละ ฯลฯ 
6)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่าง ไม่เข้าช้ันเรียนสาย ไม่ขาดงาน เสียสละ  

ยุติธรรมในการให้คะแนน การตรวจข้อสอบ การให้เกรด      
 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                       ประเมินจากด้านต่อไปนี้   

1)  การตรงต่อเวลา   
2)  แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและถูกต้องตามกาลเทศะ 
3)  การมีวินัย มีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมต่างๆ ในหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 
4)  ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกการค้นคว้ารายงานของผู้อื่น 

2.2.2 ความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ

สาขาวิชาท่ีศึกษา เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิง
ต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตร ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่าง กว้างขวาง เป็นระบบและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2)  มีความรู้ท่ีเกดิจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ ท่ีเหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
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2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1)  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ 
2)  ประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีในการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
3)  เชิญวิทยากรและผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 
4)  การศึกษาดูงาน  และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1)  การทดสอบย่อย (Quiz) 
2)  สอบกลางภาค/ปลายภาค 
3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงการ/การฝึกสหกิจศึกษา 

 

2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา    
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึก 

ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 4)  สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างาน 

ให้เกิดประสิทธิผล 
 

2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1)  กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเกษตร และการวิจัย 
2)  การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
3)  การท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
4)  การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการท่ีมีความส าเร็จในอาชีพ 

 
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  ประเมนิผลจากผลงานท่ีมอบหมายให้ท า 
2)  การสอบข้อเขียน 
3)  การเขียนรายงาน 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
1)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ี และบทบาท

ของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
2)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรง

ตามมาตรฐานสากล 
3)  มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 

 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  

1)  บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 
2)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 
3)  สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
2)  ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกนัและกัน (peer) 
3)  ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
4)  ใช้ผลการประเมินจากการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่าง

มีประสิทธิภาพสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารและการน าเสนอข้อมูล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  สามารถใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ ประมวลผล และ

อธิบายความหมายได้ 
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาโดยการสอบสัมภาษณ์ 
2)  ฝึกให้น าเสนอผลงานท่ีค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
3)  บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือส่ือต่าง ๆ ในทุก

รายวิชาท่ีสามารถท าได้ 
4)  ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินผลโดยการสอบปากเปล่า 
2)  ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
3)  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
4)  ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อท่ีมอบหมายให้ค้นคว้า 
5)  ประเมินจากการวิจัยทดลอง 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา             
(Curriculum Mapping) 

 

3.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น คุณธรรมค้ าจุนโลก ธรรมคุ้มครองโลก การด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองท่ีมีหัวใจประชาธิปไตย และส านึกใน

ความเป็นไทย 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรอบรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง  
2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษาให้สอดรับด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

เศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเชิงระบบหรือเช่ือมโยงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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3) มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาท่ีศึกษา 
4) มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
2) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่ม โดยพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของ

ผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม รวมท้ังปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนได้อย่าง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเอง 
4) มีส านึกสาธารณะ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ในการพัฒนาปัญญาความรู้ ด้านต่างๆ 

และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร สืบค้นข้อมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อค้นพบได้
อย่างเหมาะสม 

3) ใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
2) มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ 
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3)  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกท่ีดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  

4)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

3.2.2 ความรู้ 
1)  มีความรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพได้ 
2)  มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ ท่ีเหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา        
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึก 

ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิด

ประสิทธิผล 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตน

ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
2)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม

มาตรฐานสากล 
3)  มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการท างานและการบริหาร 

3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และการน าเสนอข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และ

อธิบายความหมายได้ 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

9901104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   
9901206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                   
9901105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                   
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ                   
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                   
9903204 อันดามันวิวรรธน์                   
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้                   
9904206 การคิดวิเคราะห์เพ่ือการแก้ไขปัญหา                   
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม                   
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ๐ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  -วิชาเอกบังคับ 
                

 

2600311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
จัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว                  

2601210  การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ                  

2603206 การจัดการพืชสวน                  
2603306 การออกแบบฟาร์มและการ
จัดการภูมิทัศน์                  
2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือการ 
ท่องเท่ียว                   

2612102 การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                  
2612105 การเกษตรเบื้องต้น                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

2612106 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพยากร
เกษตร                  
2612210 วัฒนธรรมการเกษตร                  
2612305 การจัดการธุรกิจเกษตรเพ่ือการ
ท่องเท่ียว                 

 

2612304 สัมมนาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว                  

2612311 การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน                  
2612312 การน าเที่ยวเชิงเกษตร                  
2612314 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว                  

2612315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร                  

2612316 การจัดการตลาดท่องเท่ียวเชิง
เกษตร                  

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง                  
6305501 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

                 

6356701 กฎหมายและจริยธรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว                  

8301101 หลักฟิสิกส์                  
8301102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส ์                  
8302101 หลักเคมี                  
8302102 ปฏิบัติการหลักเคมี                  
8302105 เคมีอินทรีย์ 1                  
8302106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1                  
8303101 หลักชีววิทยา                  
8303102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                  
2.2.2 วิชาเลอืก 
2600204 พรรณพืชท้องถ่ิน                  
2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

2600220 เกษตรผสมผสานเพ่ือการ
ท่องเท่ียว                   
2600221 เกษตรในเมือง                  
2600306 เกษตรอินทรีย์                      

2600310 การจัดการฟาร์ม                  
2600312 นันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร                  

2601203 การวางแผนและการพัฒนาที่ดิน
ทางการเกษตร                  

2603212 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือ
การค้า            

   
   

2607211 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                  
2613301 การสื่ อสารการท่ องเที่ ยวเชิ ง
เกษตร                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
2.2.3 วิชาพื้นฐานและ วิชาชพี 

2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพ่ือการท่องเท่ียว 

                 

2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการ
ท่องเท่ียว 

                

 

9905301 การเตรียมสหกิจศึกษา                  
9905401 สหกิจศึกษา                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันท้ังสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ส ารวจข้อมูลการสัมฤทธิ์ผลของการท างานของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าข้อมูลท่ีได้มา

ปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร  โดยการส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
             2.2.1  การได้งานท าของบัณฑิต 
        2.2.2  การสร้างงานอิสระของบัณฑิต 
        2.2.3  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
        2.2.4  ประเมินต าแหน่ง ความก้าวหน้าในงานของบัณฑิต 
        2.2.5  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(1) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การ
แบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น 

(2) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถาม

เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(4) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม
และความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอื่นๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

          ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1)  จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
(2) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (3) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรท่ีท า
ประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวก ก) 

 



 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1  จัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้ความใจ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ  และหลักสูตรท่ีสอน ดังนี้ 
    1.1.1  บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
    1.1.2  กฎระเบียบ  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
    1.1.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.2  จัดอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง  เพื่อแนะน าการเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่
การเป็นอาจารย์  และนิเทศการสอนท่ีต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 
 1.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้า  ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 1.4  ให้อาจารย์ทุกคนพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม  สัมมนาและอบรม  ในสถาบันหรืองานอื่นๆ   
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การให้ความรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
    2.1.1  จัดให้มีการให้ความรู้กับคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล 
    2.1.2  จัดการประเมินผลด้านการสอนอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง  ผู้สอน  ผู้บริหารและ
ผู้เรียน 
    2.1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
    2.1.4  สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  
อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
    2.2.1  ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
    2.2.2  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ  ระดับ  ผศ.  รศ.  และ ศ. 
    2.2.3  จัดสรรและจัดหางบประมาณ  เพื่อการวิจัยแก่อาจารย์ให้เพียงพอ 

 
 

 
 



 

 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วยประธานหลักสูตรและกรรมการอีก 4 คน 
คณะกรรมการหลักสูตร  รับผิดชอบการวางแผนจัดการการเรียนการสอน ติดตาม รวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปี  ร่วมกับผู้บริหารคณะ  โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าให้เป็นไปตามนโยบายของคณบดี 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
นักศึกษา สามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ท า ง ด้ าน ก าร จั ด ก า ร
ทรัพยากรเกษตร 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิง
กับมาตรฐานท่ีหน่วยงาน
ด้านการจัดการทรัพยากร
เก ษ ต ร รั บ บั ณ ฑิ ต เข้ า
ท างานได้ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด  
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียน ท่ีสร้างท้ังความรู้
ความสามารถในวิชาการ 
วิชาชีพท่ีทันสมัย 

1. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มี ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ ท่ี
ทันสมัยด้วยตนเอง 

2. จัดให้มีอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนรู้และหรือปราชญ์ท้องถิ่น
เพื่ อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 

1. จ า น ว น วิ ช า เรี ย น ท่ี มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนท่ี
มี แนวทางให้ นั ก ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. ตรวจสอบและปรับปรุง    

หลักสูตรให้มี คุณภาพ     
มาตรฐาน 

 

1. ก าหนดให้อาจารย์มีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี มีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้น าในทางวิชาการ และหรือ
เป็น ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ด้านการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียวหรือ
ในด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ส่ ง เส ริ ม อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร ให้ ไ ป ดู ง า น ใน
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ท้ั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนและรายช่ือ 
คณาจารย์ประจ า ประวัติ
อ า จ าร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ประสบการณ์  และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

2. จ านวนอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรู้   และบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3. ผลการประเมินการเรียน
การสอน อาจารย์ผู้สอน
และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้โดยนักศึกษา 

 

4. มีการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 

2. จั ดท าฐ าน ข้ อ มู ลท าง ด้ าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิ จัย  งบประมาณ 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอ น  โด ยบั ณ ฑิ ต ท่ี ส า เร็ จ
การศึกษา 

1. ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ด ย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
ทุกๆ 4 ป ี

2. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ป ี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบ บกศ. เพื่อจัดซื้อวัสดุการ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์ ส่ือการเรียน ต ารา วัสดุอุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ และงบวิจัยและ
การศึกษาดูงานของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  2.2.1  คณะมีความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ส่ือการสอน ต ารา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการเรียนการสอนสาขานี้  
 2.2.2  คณะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและ
การค้นคว้าข้อมูล ผ่านฐานข้อมูลท้ังภายในและภายนอก  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1  คณะจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  ตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน 

อย่างเช่น  ต ารา วารสารทางวิชาการ ส่ือการสอน เช่น เครื่อง LCD, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น 
 2.3.2  คณะต้ังกรรมการวางแผนจัดหา ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  2.4.1  คณะกรรมการตามข้อ 2.3.2 ส ารวจความต้องการใช้ทรัพยากร ประเมินความพอเพียง
จากผู้สอนและผู้เรียนทุกรายวิชา   
  2.4.2  รวบรวมข้อมูลทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนสามารถใช้ได้นอกเหนือจากในคณะ 
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่   
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้อง

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  
รวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกันวางแผนพิจารณาคุณสมบัติ และ

เสนอช่ือต่อมหาวิทยาลัย 
 

4. การบริหารบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
  4.1.2 ต้องมีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  4.2.1 จัดให้ไปฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
                 4.2.2 จัดให้มีการศึกษาดูงาน  เพื่อโลกทัศน์กว้างไกล  
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  และอื่นๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อปรึกษาปัญหาด้านการเรียนและอื่นๆ 
  5.1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา 
 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ความต้องการบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว มีปริมาณท่ีสูง ตาม
ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านฝ่ังอันดามัน ซึ่งบางจังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางนิเวศน์ระดับโลก  บัณฑิตสาขานี้สามารถรองรับการขยายตัวได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตามการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  

เกณฑ์การประเมินผ่านต้องมีการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีระบุไว้ในแต่ละปี   
 

ดัชนบี่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปกีารศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 X X X X 
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ดัชนบี่งชี้และเป้าหมาย 
ชั้นปกีารศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจาร ย์ ให ม่  (ถ้ ามี ) ทุ กคน  ได้ รับก าร
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 11 



 

 

หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ช่วงก่อนการสอน ควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน หรือระดับคณะ 

หรือ ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
1.1.2 ระหว่างการสอน มีการประเมินผลการเรียนรู้และการสอน จากการใช้แบบสอบถาม

หรือการสนทนากับนักศึกษา และจากผลการสอบ การท ากิจกรรม และพฤติกรรมการแสดงออก 
1.1.3 ช่วงหลังการสอน ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ

วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
กระบวนการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ท าได้โดยการรวบรวมปัญหา

ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงจากการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน และ/หรือปรึกษาหารือ
กับผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าไปใช้ปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1.2.2 การสังเกต ดูแลของผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประธานหลักสูตร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2.3 ประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม หรือจาก
การจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามไปยัง
ผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา โดยดูจากรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือ
จากรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7  

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย  1  คน  ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
  

รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ ท่ีได้จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
น ามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตร หรือรายวิชา  และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ท้ังฉบับในทุกๆ 5 ปี 
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก



 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548 
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนนักศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. 2548 
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชา  

  พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ว่าด้วย การศกึษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัย 
จึงตราข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังน้ี 
 

 หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตร ี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ บรรดาความในระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับน้ี  ซึ่งมีข้อความที่

ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี 
 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

“อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งต้ังให้
เป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที่  ๒ 
การรับนักศึกษา 

 

ข้อ ๕  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๕.๑  ผู้ท่ีเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปีต้องส าเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ ท่ีเข้าเรียนระดับปริญญาตรีท่ี
หลักสูตรต่อเน่ืองต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 

 

๕.๒ ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ           
และโรคท่ีจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
 

๕.๓ ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
 

๕.๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักศึกษา 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๖  วิธีการเข้าเป็นนักศึกษา 
๖.๑ การคัดเลือกท่ีด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๖.๒ วิธีอื่น ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด 
 
 

หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา 

 
ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีความจ าเป็นท่ีจะเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้
ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

 

ข้อ ๘  การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 



71 
 

 

๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 

๘.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๙   จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
           ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 

๙.๓      หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต  
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 

ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังน้ี 

 

๑๐.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างด ีโดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมดังน้ี 

 

๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ    
   รวมไม่น้อยกว่า  ๑๑๔  หน่วยกิต 
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๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต            
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต 

 

๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

 

หมวดที่ ๔ 
การลงทะเบียนวิชาเรยีน 

 
ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน  และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษา

ตามวันเวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้อัตราตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาจะต้องช าระเงิน 
ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียน และหากพ้นก าหนดการลงทะเบียน
การเรียนในภาคเรียนน้ันจะนับเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

 
ข้อ ๑๒ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน ดังน้ี 
 

๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิต  
ในภาคเรียนท่ีไม่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากช่วงเวลาใดลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น 
 

๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไม่เต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๙ หน่วยกิต 
 

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต      
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันเปิด
ภาคเรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจ านวนหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยท่ีตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชา
ท่ีลงทะเบียนท้ังหมดจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน 
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ข้อ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนท าได้หลังจากพ้นก าหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว และต้องด าเนินการ

ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าท่ีสุด ๒ สัปดาห์ก่อนก าหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ข้อ ๑๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยการช าระ

เงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน  ต้องช าระเงิน
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค 

 
ข้อ ๑๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเน่ืองจากสาเหตุท่ีไม่ได้

ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ 
 

ข้อ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน การรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน 

 
หมวดที่ ๕ 

การวัดผล และประเมินผล 
 

ข้อ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ว่าด้วย   การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

หมวดที่ ๖ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นให้เป็นไปตามระเบียบท่ีว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาเรียนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี  และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ

ระเบียบปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับน้ี 
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ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 

 (นายศิวะ  แสงมณ)ี 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------------------------- 
 

โดยท่ีเป็นการเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาท่ีใช้ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ต 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให้ข้อบังคับไว้

ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขดัแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 
 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้

        “มหาวิทยาลัย”            หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

        “สภามหาวิทยาลัย”       หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

        “สภาวิชาการ”             หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเกต็ 

        “อนุกรรมการวิชาการ”   หมายความว่า  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ ให้ท า

หน้าท่ีด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

และข้อบังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
           

ข้อ ๔ ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน การวัดผลต้องท าตลอด     

ภาคเรียน โดยวิธี ต่าง ๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคเรียน

และให้มีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ 

๘๐ เว้นแต่รายวิชาท่ีสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ประเมินในลักษณะอ่ืน 
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ข้อ ๕  นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคเรียน และจะมีสิทธ์ิในการสอบปลายภาคเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

   ๕.๑ เวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

๕.๒ ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แตไ่ม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน 

ดุลยพนิิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้ ๆ 

๕.๓ ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น เว้นแต ่

อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหผ้่อนผันเพราะมีเหตุผลอันควร 

๕.๔ ผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ใหผู้้สอนให้ผลการเรียนเป็น  “E” 
 

ข้อ  ๖ ผู้มีสิทธิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น M (Missed 

examination)   ไว้ก่อน นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิย่ืนค าร้องขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบต่อ

นายทะเบียนภายใน ๓๐วัน หลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดลุยพินิจของอธิการบดี

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   

๖.๑  ในกรณีท่ีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 

ภาคเรียนท่ีย่ืนค าร้อง 

๖.๒  ในกรณีท่ีไม่อนุญาตให้สอบหรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษาไม่มา

ติดต่อขอย่ืนค าร้องขอสอบตามก าหนด หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงเกรด

จากผู้สอนเมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 

ข้อ ๗ ให้มีการประเมนิผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร เปน็ ๒ ระบบ ดังนี ้
 

๗.๑ ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเปน็  ๘  ระดับ 

ระดบัคะแนน  ความหมายของผลการเรียน   ค่าระดับคะแนน 

A   ดีเยี่ยม               ๔.๐ 

 B+   ดีมาก               ๓.๕ 

 B   ด ี                ๓.๐ 

 C+   ดีพอใช ้               ๒.๕ 

 C   พอใช ้               ๒.๐ 

 D+   อ่อน                ๑.๕ 

 D   อ่อนมาก      ๑.๐ 

 E   ตก       ๐.๐ 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถอืว่าสอบไดต้้องไม่ต่ ากว่า “D” 

ถ้านักศึกษาได้คา่ระดบัคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 

กรณีวิชาเลือก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนแทนการเรยีนซ้ าได ้ส่วนการประเมิน

รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” 

ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่  ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C”  เป็นครั้งท่ีสองถือว่า

หมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

๗.๒ ระบบไม่มคี่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

ผลการศกึษา    ระดบัการประเมิน 

                  ผ่านดีเยีย่ม          PD (Pass with Distinction) 

     ผ่าน      P   (Pass) 

ไม่ผ่าน     F   (Fail) 
 

ระบบนีใ้ชส้ าหรับการประเมนิรายวิชาท่ีหลักสตูรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา

ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 

รายวิชาท่ีได้ผลประเมนิ “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได ้

 
ข้อ ๘ สัญลักษณ์อ่ืน มดีังนี ้

 

Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต และผู้เรียนจะต้องเข้า

ร่วมเรียนและปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดได้ให้ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก ซึ่งจะได้รับอักษร “W” แทน 
 

  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกในกรณตี่อไปนี้ คอื 

๑. หลังจากได้รับอนุมัตใิห้ถอนรายวิชานัน้ก่อนก าหนดสอบปลายภาคไมน่้อยกว่า ๒ 

สัปดาห์ หรือ 

๒. รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดได้ให ้ ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก 

๓. ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือนักศึกษา 

ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว       
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I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนักศึกษายังท างานไม่

เสร็จเมื่อสิ้น ภาคเรียน นักศึกษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินจากผูส้อน 

เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไม่ด าเนินการให้

ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่

แล้ว หากผู้สอนไม่ส่งผลการประเมิน เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไปการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

ให้อยู่ในดุลยพินิจของอนุกรรมการวิชาการ 
 

M (Missed examination) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนักศึกษา

ขาดสอบ ปลายภาคเรียน  

 
 

ข้อ ๙ รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนตามระเบียบเกี่ยวกบัการยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการประเมนิเปน็ 

“P” 

 

ข้อ ๑๐ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ

รายวิชาท่ีศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา

วิชาเรียนครบตามหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
 

ข้อ ๑๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดย 

ไม่ปัดเศษ   

๑๑.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้คิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลตาม ๗.๑ 

เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาท่ีประเมินใน 

ภาคเรียนนั้นมารวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ยกเว้น

รายวิชาท่ียังมีผลการเรียน “I และ M” อยู่ไม่น า หน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย เมื่อได้ผล

การประเมินท่ีเปลี่ยนจาก “I และ M”  แล้วจึงน ามาคิดในภาคเรียนท่ีเปลี่ยนเรียบร้อย

แล้วนั้น 

๑๑.๒   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลตาม ๗.๑ เท่านั้น โดย

เอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีประเมินผลและ

ลงทะเบียนเรียนมาแล้วท้ังหมดรวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชา

ท้ังหมดดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาท่ียังมีผล การเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  

๑๑.๑ 
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๑๑.๓  ในกรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมท้ังหน่วยกิตท่ีสอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้

เป็นตัวหาร 

๑๑.๔   กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือรายวิชาท่ีระบุไว้ใน

หลักสูตรท่ีเทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียน

ครั้งแรกเท่านั้น 
 

ข้อ ๑๒ การพจิารณาการเรียนครบตามหลักสตูร มีเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ การเรียนครบตามหลักสูตรนั้นหน่วยกิตท่ีเรียนต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าของเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจก าหนดให้เรียนเกินกว่าเกณฑ์

ขั้นต่ าได้ ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๕ หน่วยกิต และต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒.๒ การนับหน่วยกิตเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาท่ีสอบได้เท่านั้น 
 

 

ข้อ ๑๓   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  ต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

๑๓.๑ มีความประพฤตดิ ี

๑๓.๒   สอบไดใ้นรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๓.๓   ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๑๓.๔   มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคเรียนปกติในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๗   

ภาคเรียนปกติ ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีท่ี

เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

๑๓.๕   มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๒ ปี  

ไม่เกิน ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๒๐  

ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  ๕  ปี 
 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียน กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  

๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ภาคเรียน กรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๑๕ ภาคเรียน 

กรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปี กรณีท่ีเรียน

หลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๙ ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี  และไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีท่ีเรียน

หลักสูตร ๕ ปี 
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ข้อ ๑๔ การพน้สภาพการเปน็นักศึกษา 
 

นักศกึษาภาคปกต ิจะพน้สภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑข์้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

๑๔.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคท่ี ๒ 

นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ท้ังนี้โดยไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร 

๑๔.๒   ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ ท่ี ๔  ท่ี ๖     

ท่ี ๘  ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ ท่ี ๑๖ และท่ี ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผล     

การเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๓   นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๔ มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ี

เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี 

และครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติ

ตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๔.๕  นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็น ครั้งท่ี  ๒ 

 

ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสม

ต่ ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี ๔  นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี ๗ 

นับตั้งแต่เข้าเรียน กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี ๙ นับตั้งแต่เข้าเรียนกรณีเรียน

หลักสูตร ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

ท้ังนี้โดยไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร และนักศึกษาท่ีมีสภาพการเป็นนักศึกษาครบ ๕ ปี กรณีท่ี

เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๙ ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๔ ปี และครบ ๑๑ ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร ๕ ปี 

แล้วยังขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ข้อ ๑๕ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ให้ถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดสภาพ   

การเป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ  
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ข้อ ๑๖ นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน “E” ในรายวิชานั้น  

และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดร้ับเกียรตนิิยมต้องมีคณุสมบัติดังนี ้

 

๑๗.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดบัอนุปรญิญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตาม

หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 

จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและ

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

๑๗.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ  ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตามระบบ

ไม่มีค่าระดับคะแนน   

๑๗.๓   นักศึกษาภาคปกต ิ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติส าหรับหลกัสูตร  ๒ ปี และ

ไม่เกิน ๘  ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับ

หลักสูตร ๕ ปี  

นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๒ ปี และไม่เกิน 

๑๔ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๗ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
 

ข้อ ๑๘ ให้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

ข้อ ๑๙   ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีเกิด ปัญหาจากการใช้

ข้อบังคับนี้ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
 

 
(นายศิวะ  แสงมณ)ี 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ว่าด้วยการจัดการศกึษาในภาคฤดูร้อนส าหรบันกัศกึษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 

เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงวาง

ระเบียบไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  หรือข้อบังคับอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกบัระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลาการปิดภาคปลาย

ของปีการศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีโปรแกรมการเรียนในวันราชการตามปกติ       

ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี 

๒ ของแต่ละปี 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา ดูแล

สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรม     

การเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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และให้ใช้ระเบียบนี้  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ไมน่ับเปน็ภาคเรียนปกตติามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

ข้อ ๕ เวลาการจัดการศกึษาไม่ควรนอ้ยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดเวลาการเรียนการสอนเป็นสองเท่า

ของภาคเรียนปกติในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจัดเวลาการเรียนการสอนน้อยกว่า ๘ สัปดาห์ แต่ไม่ต่ ากว่า  

๖ สัปดาห์ จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่าอัตรา ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต 
 

ข้อ ๖ การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดยการอนุมัติของอธิการบดี

นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน 
 

ข้อ ๗ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือลงทะเบียน

เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได้ 
 

ข้อ ๘ การรับจ่ายเงินในการสอนภาคฤดูร้อน ให้ใช้ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้ วยการรับ

จ่ายเงินในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป  
 

ข้อ ๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปัญหาจาก 

 การใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

          (นายศิวะ  แสงมณ)ี 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรยีนรายวิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------- 

 โดยท่ีเป็นการเหน็สมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็  ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอนุปรญิญาและปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๔๘   สภามหาวิทยาลัยราชภฏัภูเกต็  จึง

ออกระเบียบไว้ดังนี ้
 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

ข้อ ๒  ให้ใชร้ะเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาหลักสตูรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ตพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๔๘  ตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศเปน็ตน้ไป 
 

    ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนท่ีขดัหรือแย้งกับระเบียบนี้    ใหใ้ช้

ระเบียบนีแ้ทน 
 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้

“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความว่า  สภามหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็ 

   “สภาวิชาการ”   หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

               “อธิการบด”ี    หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตรใีนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็  

                     “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ และให้ความหมายรวมถึงหลักสตูรของสถาบันราชภัฏและ

สถาบันอุดมศึกษา อ่ืน ๆ มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

          “การยกเว้นการเรียนรายวิชา”  หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสตูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชาจากหลักสตูรของหลักสตูรของ
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สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีได้ศึกษามาแล้ว รวมท้ังการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย มาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานัน้อีก 

     “หน่วยกิตยกเว้นจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า หน่วย

กิตท่ีไดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)  หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไมใ่ช่

การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หน่วยกิตท่ีไดจ้ากการเข้าอบรม (Credits from Training) และ

หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

            “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนหลักสตูรไมต่่ า

กว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให้สภาวิชาการตัดสินชี้ขาดในกรณีท่ีเป็น

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ   
 
 

ข้อ ๕ รายวิชาท่ีจะน ามาโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นวิชาท่ีสอบได้ หรือ 

เคยศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณต์รงมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันเข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จ

การศึกษา หรือภาคเรียนสดุท้ายท่ีมีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายท่ีศึกษาฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ นับจนถึงวันท่ี

เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    
 

 ข้อ ๖   นักศึกษาท่ีมสีิทธ์ิขอโอนผลการเรียน ไดแ้ก่  ผู้ที่มีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษาและพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 

แล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับเดิมอีก ท้ังนี้ ต้องไม่ถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเนื่องจาก

ความประพฤติเสียหาย หรือตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมนิผลการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อท่ี ๑๔ (ยกเว้นข้อ ๑๔.๔) และให้อนุโลมใชน้ัยนี้กับผู้ที่เคยศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน แต่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษาและพน้สภาพการเปน็นักศึกษาแล้วเช่นกนั 

(๒) ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน กลับเข้ามาศึกษา 

ในระดับเดิมอีก  

(๓)   ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

(๔)   ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติ  มาเป็นนักศึกษาท่ีศึกษา 

นอกวันท าการปกต ิ หรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาท่ีศกึษานอกวันท าการปกตเิป็นนักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวัน

ท าการปกต ิ
 

ข้อ ๗ เง่ือนไขในการโอนผลการเรียน 

(๑) รายวิชาท่ีน ามาขอโอนผลการเรียนต้องอยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรท่ีผูข้อโอนก าลัง 

ศึกษาอยู่  หรือเปน็ส่วนหนึ่งของหลักสูตรท่ีผูข้อโอนก าลังศึกษาอยู่  

(๒)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีปรากฏในใบรายงานผลการเรียน  

และไมจ่ ากดัจ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 



86 
 

 

(๓)  การโอนผลการเรียนท าได้เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษาจากผลการเรียน  

จากหลักสตูรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น 
   
 

ข้อ ๘ การนับจ านวนภาคเรียนของผู้ที่ไดร้ับการโอนผลการเรยีนให้ถือเกณฑด์ังนี้ 

(๑)   นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกตใิห้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกนิ ๒๒ หน่วยกิต  

เป็น ๑ ภาคเรียน เศษท่ีเกินให้นับเปน็ ๑ ภาคเรียน และหน่วยกิตการฝึกประสบการณ์วิชาชพีเต็มรูปให้นับเปน็ 

๑ ภาคเรียน 

(๒)   นักศึกษาท่ีศึกษานอกวันท าการปกต ิให้นับจ านวนหน่วยกิตไม่เกนิ ๑๒ หน่วยกิต เป็น  

๑ ภาคเรียน เศษท่ีเกนิใหน้ับเปน็ ๑ ภาคเรียน ในกรณท่ีีเดิมเป็นนักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันปกต ิให้นับเวลา

ตามภาคเรียนเดิม และให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน และมผีลการเรียนเท่านัน้   

(๓)   นักศึกษาตามข้อ ๖ (๓) ให้นับเวลาตามภาคเรียนเดิม และนับต่อเนื่อง 
 

ข้อ ๙   นักศึกษาท่ีมสีิทธ์ิไดร้ับการยกเว้นการเรียน ไดแ้ก่ ผู้มีคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(๒)  ผู้ที่ผ่านการศกึษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 

หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(๓)   ผู้ที่ผ่านศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย    
 

ข้อ ๑๐   เง่ือนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

(๑)   ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า  “C” หรือ “P” หรือคะแนนอ่ืนท่ีมีค่าเทียบเท่า  

(๒)  การยกเว้นหน่วยกิตจากแบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อเทียบกับรายวิชาในระบบต้องค านึงว่า 

ระดับผลจากการทดสอบนั้น มีผลประเมนิไมต่่ ากว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” 

(๓) การยกเว้นหน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไมใ่ช่การทดสอบมาตรฐาน ใหพ้ิจารณาระดับ 

มาตรฐานของสถาบันท่ีออกข้อทดสอบ และให้ประเมนิความยากง่ายของข้อทดสอบ ผลการสอบประเมนิไมต่่ า

กว่าระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” เมื่อเทียบกับรายวิชาท่ีขอยกเว้นในระบบ 

   (๔)   การยกเว้นหน่วยกิตจากการอบรมต้องค านึงว่าการอบรมนั้นเปน็หลักสูตรการอบรมท่ีมี

มาตรฐานในการจดั มีการประเมนิผลและผูข้อเทียบมีผลการทดสอบในระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผ่าน” รวมท้ังจ านวน

ชั่วโมงท่ีจัดในการอบรมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนชั่วโมงท่ีจัดสอนในระบบของรายวิชาท่ีขอเทียบ

ยกเว้น 

(๕)   การยกเว้นหน่วยกิตจากการเทียบประสบการณ์การท างานต้องค านึงถึงความรู้ท่ีได ้

จากประสบการณ์เปน็หลักและสัมพนัธ์กับรายวิชาท่ีขอยกเว้นในระบบ 

(๖)   ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ 
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ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมน่ า

เง่ือนไขตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา 

(๗)  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปรญิญา หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๔๘  

และเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรตี่อเนื่อง จะไดร้ับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไม่

น าเง่ือนไขตามข้อ ๕ และ ข้อ ๑๐ (๑) มาพิจารณา  

(๘) ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปรญิญาหลักสตูรก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูงหรือเทียบเท่า ให้มหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ว่าหลักสตูรนัน้ ก าหนดให้เรียน

รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปมาแล้วเท่าใด ท าการเปรียบเทียบยกเว้น โดยความเห็นชอบของสภา

วิชาการ แล้วจึงให้ศึกษาหมวดวิชาการศกึษาท่ัวไปท่ีเหลือจนครบ 

(๙) จ านวนหน่วยกิตท่ีไดร้ับการยกเว้นรวมแล้วต้องไมเ่กินสองในสามของหน่วยกิตรวมขัน้ต่ า  

ส าหรับหลักสตูรท่ีก าลังศึกษาอยู่และเมื่อไดร้ับการยกเว้นแล้วต้องมเีวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การศึกษาส าหรับการยกเว้นหน่วยกติรายวิชาท่ีไดจ้ากการศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้เทียบยกเว้นในกลุ่มวิชาเฉพาะเอกบังคับได้ไม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาเฉพาะเอก

บังคับ 

(๑๐) การยกเว้นผลการเรียนท าได้เพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา 

(๑๑) หน่วยกิตรายวิชาท่ีไดร้ับการยกเว้น ถ้าเป็นการยกเว้นจากการศึกษาในระบบให้บันทึก 

ไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ

มาตรฐานให้ลงผลเป็น “CS” หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้ลงผลเป็น “CE”  

หน่วยกิตท่ีได้จากการ เข้าอบรมให้ลงผลเป็น “CT” หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้ลงผลเป็น  

“CP” ส าหรับผู้ที่ไดร้ับการยกเว้นการเรียนตามข้อ ๑๐(๖) หรือ ๑๐(๗) ให้นับหน่วยกติหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปรวมใน

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  โดยไมต่้องบันทึกผลการเรยีนเป็นรายวิชา 
  

ข้อ ๑๑  รายวิชาท่ีมีรหสัวิชาต่างกันหรือต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้พิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ และ

ความยากง่ายตามค าอธิบายรายวิชา ซึ่งต้องตรงกันไมน่้อยกว่าสามในสี่ และจ านวนหน่วยกิตวิชาท่ีจะโอนหรือ

ยกเว้นควรไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ีรับโอนหรอืยกเว้น โดยเทียบตามหน่วยกิตระบบทวิภาคเปน็หลัก แล้ว

ให้ผ่านการอนุมัตขิองสภาวิชาการเป็นรายวิชา   
 

ข้อ ๑๒ ส าหรับการยกเว้นหน่วยกิตรายวิชาของผูศ้ึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการชุดหนึ่ง ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน คณบดทุีก

คณะเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน็กรรมการและเลขานุการ   มี

หน้าท่ีบริหารการเทียบยกเว้นหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ รวมท้ังแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานรายวิชา ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ในการเทียบยกเว้นต่อหนึ่ง
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รายวิชาหรือหนึ่งกลุ่มวิชา กรรมการพิจารณาผลงานรายวิชาต้องเป็นผู้มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีมีการเทียบ

ยกเว้นหน่วยกิต  เมื่อประเมนิผลงานจากหลักฐานแล้ว สรุปผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด าเนนิงานซึ่งจะน าผล

เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อขออนุมตัิ   

ข้อ ๑๓ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบนี ้ต้องช าระค่าธรรมเนียม

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน

รายวิชาท่ีประกาศใช้อยู่ในวันท่ีย่ืนค าร้องขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน  
 

ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นผลการเรียนของนักศึกษารายคน ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้ลงนามอนุมตั ิ 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ไดร้ับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธ์ิท่ีจะไดร้ับปริญญาเกียรตนิิยม  แต่ผู้ไดร้ับการยกเว้นผลการ

เรียนจะไม่มีสิทธ์ิไดร้ับปรญิญาเกียรตินิยม 
 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และเปน็ผู้วินจิฉัยชี้ขาดในกรณีเกดิปัญหาจาก

การใช้ระเบียบนี ้
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐     
 
 
 
                 (นายพิศิษฐ์   วรอุไร) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
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สรุปประเด็นการวิพากษ์ คร้ังที่ ๑ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร :  

๑. นายสุเทพ มุงคุณ     คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. นายสมชาย สกุลชิต    สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 
๓. นายสนธยา คงทิพย์    สภาเกษตกรจังหวดัภูเก็ต 
๔. นายชาลี สิตบุศย์     ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
๕. นายสัจจพล ทองสม    โรงแรมคานิต้า รีสอร์ทแอนด์แคมป์ป้ิง 
๖. นายเจนภัค ตันฑอาริยะ   สวนพฤษชาติภูเก็ต 
๗. นายอุทิศ ล่ิมสกุล     การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานภูเก็ต 
๘. นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๙. นางสาวสุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๑๐.  นายชัยภูมิ สุขส าราญ    สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๑๑.  นางสาวภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ ์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๑๒.  นางสาวพุทธพร อักษรไพโรจน ์  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

ผู้ไม่มาประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
๑. นายสันติ ป่าหวาย    ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.  

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรคร้ังที่ ๑ ดังนี้  

ประเด็น รายละเอียด หมาย
เหตุ 

รายวิชา - ควรเน้นวิชาการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร ท าตลาดอย่างไรให้มีคนซื้อ ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า 
และควรเน้นการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

 

 - วิชาด้านพืชผักสมุนไพร  วิชาอนุกรมวิธานพืช เป็นวิชาท่ี
ส าคัญ นักศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ด้านเกี่ยวกับเรื่องพืช
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ประเด็น รายละเอียด หมาย
เหตุ 

ก่อนเบ้ืองต้น 
 - ควรมีรายวิชาด้านนันทนาการและการท า Team Building 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

 - ให้เน้นในเรื่องของวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง เช่น 
การวางแผนชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความต้องการของ
ชุมชน 

 

 - รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นวิชาท่ีส าคัญท่ีต้องเรียน 

เนื่องจากเป็นวุฒิ วทบ.  

 

 - วิชากฎหมายฯ ควรเพิ่มให้มีความรู้ด้าน พรบ.พืช สัตว์ 
กฎหมายการเกษตร พรบ.ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 

 - วิชาหลักน าเท่ียว ควรเน้นการสอนเรื่องความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียว การช่วยเหลือ กรณีเหตุฉุกเฉิน 

 

 - วิชาผักไฮโดรโปนิกส์ ควรเปล่ียนเป็นวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืช   

ทักษะอื่นๆ ของนศ. - ต้องให้นักศึกษามีจิตส านึกว่าการเกษตรมีความส าคัญ และ
สามารถเดินไปพร้อมกับการท่องเท่ียวได้ สาขาต้องสอนให้
นักศึกษามีความรู้ทุกๆ ด้าน  เน้นให้เรียนรู้ด้านการเกษตร
พอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ ให้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาด้าน
การเกษตรและการท่องเท่ียว 

 

 - เน้ น ให้ นั ก ศึ กษ า ฝึก งาน ลงพื้ น ท่ี ชุ มชน  น าความ รู้

ความสามารถไปเติมเต็มให้กับชุมชนให้มากท่ีสุด 

 

 - เน้นงานวิจัยท่ีท างานร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี น าความต้องการ

และส่ิงท่ีชุมชนขาดมาท าเป็นงานวิจัย 

 

 - ให้ทางสาขาฯ ช่วยพิจารณาเรื่องการมีบัตรมัคคุเทศก์หรือ

บัตรประกอบวิชาชีพ ซึ่งถ้ามองการเรียนในหลักสูตร ไม่น่าจะมี

บัตรมัคคุเทศก์ได้ แต่ควรแนะน านักศึกษากรณีท่ีสนใจและ 

อยากมีบัตร สาขาต้องแนะน านักศึกษาว่าควรท าอย่างไรและ

สามารถขอบัตรมัคคุเทศก์แบบไหนได้บ้าง อาจจะต้องประสาน
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ประเด็น รายละเอียด หมาย
เหตุ 

ความร่วมมือกับส านักทะเบียนและมัคคุเทศก์ของจังหวัด 

 - เน้นการลงมือท าอย่างจริงจัง เนื่องจากการเรียนในสาขา

การเกษตรเป็นงานท่ีหนักและไม่ค่อยมีใครอยากท า ดังนั้น

ควรเน้นการเรียนการสอนท่ีลงมือท าให้มาก  

 

 - นักศึกษาสาขานี้ต้องมีความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถน าองค์

ความรู้ต่างๆ มา ผนวกกันได้ เรียกว่า เรียนแบบสหวิชา  

 

 - ควรเน้นสอนนักศึกษาในเรื่องการจัดการแหล่งท่องเท่ียว ท า

อย่างไรให้แหล่งเกษตรเป็นแหล่งท่องเท่ียว การออกแบบแหล่ง 

 

 - นักศึกษายังไม่สามารถเอาวิชาความรู้มาอย่างมาใช้ได้อย่าง

เต็มท่ี ยกตัวอย่างเช่น วิชาการออกแบบภูมิ ทัศน์  พอไป

ท างานจริง ยังไม่เขียนแบบได้ หรือเสนอราคาแบบได้ ดังนั้น

จึงควรปรับปรุงในเรื่องรายวิชา ให้นักศึกษาท าได้จริง  

 

 - การท างานของนักศึกษาในแต่ละวัน ควรมี  Idea หรือ

แนวคิดในการท างานว่าจะท าอะไรบ้างในแต่ละวัน   

 

เครือข่ายและวิทยากร - ให้สาขาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้าน
การเกษตรชุมชน มีงบประมาณในการจัดการ 

 

- ควรเชิญวิทยากรพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายทาง

การเกษตร เช่น สปก. ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน

ท่ีดินจังหวัด เป็นต้น  มาให้ความรู้กับนักศึกษา 

 

 - การใช้วิทยากรพิเศษจากภายนอกเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 

เพราะจะได้มี ผู้ เช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้  และสร้าง

เครือข่ายในการท างาน สร้างฐานในการท างานให้กับ

นักศึกษาท่ีจะจบออกไป  
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ประเด็น รายละเอียด หมาย
เหตุ 

อื่นๆ  - การคัดเลือกนักศึกษาต้องเลือกนักศึกษาท่ีมีใจรักด้าน

การเกษตรจริงๆ  

 



94 
 

 

สรุปประเด็นการวิพากษ์ คร้ังที่ ๒ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ดี วาร ีจ.ภูเก็ต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร :  

๑. นายสุวณิช ชัยนาค     รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. รศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๔. นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๕. นางสาวสุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๖.  นายชัยภูมิ สุขส าราญ    สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๗.  นางสาวภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ ์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
๘.  นางสาวพุทธพร อักษรไพโรจน ์  สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

ผู้ไม่มาประชุมวิพากษ์หลักสูตร (ส่งเอกสารแก้ไขการปรับปรุงหลักสูตร) 
๑. รศ.สมชาย สกุลทัพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๒. รศ.สยาม อรุณศรีมรกต   มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.  

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรคร้ังที่ ๑ ดังนี้  

 
หมวด ประเด็น หมายเหตุ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป - แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษท้ังช่ือหลักสตร ช่ือวิชาให้ถูกต้อง โดย
ค าว่า Resource ถ้าอยู่ด้านหน้าค าว่า Management ไม่เติม s 

 

 - หัวข้ออาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา การ
ยกตัวอย่างท าให้น้ าหนักน้อยลง และควรเน้นงานด้าน
วิชาการ เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.  

 

 - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เกริ่นน าด้วย
เรื่องทรัพยากรเกษตรให้ ชัดเจนว่า ทรัพยากรเกษตร
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หมวด ประเด็น หมายเหตุ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง สถานการณ์ และให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ โดยเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร  
“เน้นให้ชัดเจนเรื่องทรัพยากรเกษตร และการเพิ่มมูลค่า” 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร 

- ปรัญชาของหลักสูตร ให้เน้นเกษตรเป็นหลัก แล้วเอา
ท่องเท่ียวมาเป็นเครื่องมือ โดยไม่ต้องเน้นเรื่องธุรกิจ 

 

 - ความส าคัญ  ให้ ใช้ค าว่ า ทัศนคติแทนค าว่ า เจตคติ 
เนื่องจากจะมีความหมายลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยามาก 

 

 - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ เพิ่ มเกี่ ยวกับสารสนเทศทาง
การเกษตร เนื่องจากเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยวัตถุประสงค์
จะเป็นส่วนส าคัญในการจัดรายวิชาสอน เช่น วัตถุประสงค์ข้อ ๑ มี
รายวิชาอะไรบ้างท่ีมาตอบวัตถุประสงค์นี้ เป็นต้น 

 

 - แผนการพัฒนาปรับปรุง กลยุทธข้อ ๒ ให้ระบุว่า “ส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต” เพื่อให้ชัดเจน และส าหรับ
ข้ออื่นๆ ให้ปรับกลยุทธ์ให้ชัดเจนและเข้มข้นมากกว่านี้ 

 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัด
การศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของ
หลักสูตร 

- ข้อ ๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/
ข้อจ ากัดของนักศึกษา ให้ระบุ ให้ เป็นรูปธรรม ถึงการ
ด าเนินการแก้ไขว่าอย่างไร 

 

- ข้อ ๓ ให้ตรวจสอบกับทาง มรภ. เรื่องการแบ่งหมวดวิชา   
 - ท้ั งรหัสวิชา ให้มีการแบ่งหมวดเพื่ อให้ตอบสนองกับ

วัตถุประสงค์ เรียงล าดับรายวิชาท่ีเรียงก่อนหลัง และท าให้
เห็นภาพรวมของรายวิชาได้ชัดเจนขึ้น เห็นว่ามีรายวิชาใดท่ี
ควรเพิ่มเต่ิม และ/หรือขาดไป 

 

 - แก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้สอดคล้องกัน  
 - รายวิชาเกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเท่ียว ควรเรียน

หลังจากท่ีเรียนรู้เรื่องเกษตรไปแล้ว โดยอาจเพิ่มระบบวน
เกษตรเข้าไปด้วย เนื่องจากสามารถตอบโจทย์เรื่องเกษตร 
ท่องเท่ียว และการอนุรักษ์ได้อย่างดี 
- ควรตัดภาษาอังกฤษและ “การออกแบบให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว” ออกจากค าอธิบายรายวิชา และเพิ่มขั้นตอนการ
วางแผนและพัฒนา 
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หมวด ประเด็น หมายเหตุ 
 - วิชาการออกแบบภูมิ ทัศน์ และการตกแต่งสถานท่ี  ควร

เปล่ียนเป็น “การออกแบบและจัดการภูมิทัศน์” เพื่อให้สอดคล้อง
กับช่ือภาษาอังกฤษ “Landscape Design and Management” 

 

 - วิชาการจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อการท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษ
ควรมีค าว่า Domestic  และค าอธิบายรายวิชาควรระบุว่า มี
สัตว์ประเภทอะไรบ้างให้ชัดเจน 

 

 - วิชาหลักการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
ควรยุบรวมกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

 - ควรให้มีรายวิชาพื้ นฐานด้านทรัพยากรเกษตร เช่น 
Introduction of Agriculture Resources ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร 

 

 - วิชาห ลักการน า เท่ียว ควรแก้ ไขภาษาอั งกฤษ เป็ น 
Principles of Conducting Tours 

 

- วิชาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควรเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชาเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

- วิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
ให้เหลือแค่ สัมมนา  

 

 - วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ จะท าให้สาขาหลุดออกไปจากความ
เป็นเกษตรหรือไม่ ให้พิจารณาขอบเขตของหลักสูตรให้ดี 

 

 - พรรณพืชท้องถิ่น ตามราชบัณฑิตยสถาน แนะน าให้ใช้ 
Native Plants 
- ค าอธิบายรายวิชาควรเพิ่มเรื่อง ชนิดพันธุ์ และการใช้ 

 

 - การจัดแผนการศึกษา ควรจัดวิชาพื้นฐานของหลักสูตร
ก่อนในปีแรก เช่นถ้ายุบรวมวิชาหลักการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียวรวมกับการจัดการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร และเปิด Introduction of Agriculture Resources 
ก็น ามาเปิดในเทอมแรกเลย ส่วนวิชาเคมี ชีวะ อาจให้ปี ๒
หรือ ๓ เพื่อให้ นศ. ได้ปรับตัวก่อน 
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หมวด ประเด็น หมายเหตุ 
 - ค าอธิบายรายวิชา คือ การเอาช่ือบทมาต่อกันโดยไม่ต้องมี

ค าขยาย  
 

 - วิชาการวิจัยทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ควร
เปล่ียนเป็น ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียว และใช้ค าอธิบายรายวิชากลางตามคู่มือ
ของ สกอ. 

 

 - วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หลักสูตรควรจัดการเรียนการ
สอนเอง เพื่อให้นศ. ได้รู้และเข้าใจภาษาทางการเกษตรอย่าง
แท้จริง 

 

 - วิชาไม้ดอกไม้ประดับ ควรเป็นวิชาบังคับ ท่ีต้องเรียนก่อนเรียน
วิชา การออกแบบภูมิทัศน์และการตกแต่งสถานท่ี หรือไม่  

 

- วิชาทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อนันทนาการ ควรเพิ่มเติมหัวข้อ
ผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการด้วย 

 

- ควรเพิ่ ม รายวิชาเกี่ ย วกับสารสน เทศ เพื่ อตอบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีจะเพิ่มขึ้นด้วย 

 

 - วิชาธุรกิจการจัดการสนามกอล์ฟ ควรจะมีหรือไม่ เพราะ
เป็นวิชาท่ีแตกต่างออกไป และท าให้เองเอียงไปทางธุรกิจ
และโรงแรม ถ้าจะเพิ่มเติมควรใส่ในวิชา Landscape  

 

 - วิชาถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ควร
เปล่ียนเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการ
ท่องเท่ียว คือ เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

 - วิชาวัฒนธรรมการเกษตร ควรมีการเชิญวิทยากรผู้เป็น
เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จมาบรรยายให้นักศึกษา 

 

 - วิชาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควรตัดออกและให้เอาเนื้อหาใน
รายวิชาไปแทรกกับวิชาอื่นๆท่ีเป็นรายวิชาทางทรัพยากร 
และนิเวศวิทยา 

 

 - วิชาการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควร
เปล่ียนเป็นวิชาเกี่ยวกับ สารสนเทศและการส่ือสารทาง
การเกษตร โดยรวมเรื่องประชาสัมพันธ์เข้าไปในเนื้อหาวิชา
ด้วย “วิชาประชาสัมพันธ์เนื้อหาอ่อนไป” 
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หมวด ประเด็น หมายเหตุ 
 - ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ธุ รกิ จสปา ปรับ ให้ เข้ ากั บ

การเกษตร เน้นเรื่องการใช้สมุนไพรในธุริกจสปา โดยเปล่ียน
ช่ือให้สอดคล้องกัน 

 

 - วิชาเกษตรเพื่องานอดิเรก น่าจะตัดออก เพราะเนื้อหาวิชา
อ่อนไป/ขอบเขตเนื้อหาเล็กเกินไป 

 

 - วิชาเศษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น ควรตัดออกและเอา
เนื้อหาไปรวมกับวิชาการจัดการฟาร์ม 

 

 - วิชาภูมิศาสตร์เกษตร ยุบรวมกับวิชาการวางแผนการใช้
ท่ีดินและการพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร โดยอาจเปล่ียนช่ือ
เป็น Agricultural Land Use Planning 

 

 - วิชาการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ควรเพิ่มเรื่อง ระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง คุณค่าของระบบนิ เวศชายฝ่ัง สถานการณ์ของ
ทรัพยากรชายฝ่ัง และรูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 

 

 - วิชานิเวศวิทยาปะการัง ควรเพิ่มเนื้อหา เรื่อง สถานการณ์
ของแนวปะการัง และแนวทางการจัดการปะการัง 

 

 - ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบ format ให้
ถูกต้อง 

 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 

- หัวข้อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้เพิ่ม ๑. 
ด้านความรู้และทักษะในการประยุกต์ มาเป็นข้อแรก เพราะ
ถือเป็นความส าคัญท่ีสุด 

 

 - Curriculum Mapping ในหนึ่งวิชาควรมีประมาณ ๓ ด้าน 
แต่พอรวมกันครบทุกวิชา หลักสูตรก็จะมีครบทุกด้าน โดยให้
อ้างอิงจาก Cur Map ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ถ้ามี) 

 



 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

1. รายงานการวจัิยโครงการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
2. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

  
 
 
 

  
   
 
 
 
 



100 
 

 

รายงานผลโครงการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  

 
โดย 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
 
ค าช้ีแจง 
 

แบบสอบถามฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ท่ีก าลังศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว ความคิดเห็นของ
ท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว สาขาวิชาฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ   ชาย  34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70   

หญิง  26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 
2.  อายุ    18 ปี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

19 ปี  10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 
20 ปี  8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 
21 ปี  6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
22 ปี  17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
23 ปี  6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
24 ปี  2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
25 ปี  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
ไม่ตอบ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
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3.  คุณวุฒิก่อนเข้าศึกษา  ปวช  2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 
      ม.6  51 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00 

ไม่ตอบ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 
     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อโรงเรียน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ไม่ตอบ 10 16.7 
อ่าวลึกประชาสรรค ์ 8 13.3 
ย่านตาขาว 4 6.7 
สตรีภูเก็ต 4 6.7 
ตะกั่วป่าเสนานุกูล 3 5 
ท้ายเหมืองวิทยา 3 5 
กาญจนาภิเษก กระบี่ 2 3.3 
เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต 2 3.3 
เฉลิมพระเกียรติ ยะลา 2 3.3 
ดาวรุ่งวิทยาภูเก็ต 2 3.3 
ทุ่งโพธ์ิวิทยา 2 3.3 
น้ าผุด 2 3.3 
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 2 3.3 
วีรสตรีอนุสรณ ์ 2 3.3 
หนองทะเลวิทยา 2 3.3 
การศึกษานอกระบบ 1 1.7 
เกาะยาววิทยา 1 1.7 
ตรังรังสฤษฏ ์ 1 1.7 
เทคนิคถลาง 1 1.7 
มุสลิมวิทยาภูเก็ต 1 1.7 
เมืองถลาง 1 1.7 
ราชประชานุเคราะห์35 1 1.7 
วิชิตสงคราม 1 1.7 
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 1 1.7 
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 1.7 
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3.  โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของท่านต่อหลักสูตรฯ 
 - ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ  52 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.70 
 ไม่ตอบ     8 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.30 

โดยเข้าศึกษาเมื่อ พ.ศ. 
พ.ศ. 2553 1  คน   คิดเป็นร้อยละ 1.70 
พ.ศ. 2554 23  คน   คิดเป็นร้อยละ 38.30 
พ.ศ. 2555 7  คน   คิดเป็นร้อยละ 11.70 
พ.ศ. 2556 6  คน   คิดเป็นร้อยละ 10.00 
พ.ศ. 2557 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.30 
ไม่ตอบ  9  คน   คิดเป็นร้อยละ 15.00 

 ส าเร็จการศึกษาไปจากหลักสูตรฯ เมื่อ พ.ศ. .............-....................... รวมระยะเวลา 
ท่ีศึกษาในหลักสูตร ......-............ ปี ...........-........เดือน 

 
4.   โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานปัจจุบันของท่าน  

ยังไม่ได้ท างาน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ไม่ตอบ  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.00 

  ท างานในต าแหน่ง ......................-.............................................................. 
   หน่วยงานท่ีสังกัด........................-............................................................... 
   ......................................................................................... 
  เริ่มท างานในต าแหน่งปัจจุบันมาต้ังแต่ เดือน............-..............พ.ศ............-............. 
  การใช้ความรู้ท่ีได้จากการเรียนในสาขาวิชาไปในการท างานในปัจจุบัน 

 น้อยท่ีสุด 
 น้อย 
 ปานกลาง 
 มาก 
 มากท่ีสุด 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว และการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรฯ 

 
5.  โปรดพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว และการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้ 
แล้วให้ความเห็นโดยท าเครื่องหมาย  ในคอลัมพ์ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

ประเด็นข้อคิดเห็น 

เห
็นด้

วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด้

วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห

็นด้
วย

 

ไม
่เห

็นด้
วย

อย
่าง

ยิง่
 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ

ท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับสภาพของสงัคมไทยใน ยุคปัจจุบัน 
20 34 3 2 1  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว มีรายวิชาให้เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย 

12 38 8 1 1  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้เลือกรายวิชาต่าง ๆ ได้ตรงตามความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน 

11 34 10 4 1  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยวมีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืนมาใช้จัดท ารายวิชาของหลักสูตร 

12 35 11 1 1  

5. จ านวนของหน่วยกิตที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวก าหนดมี ความเหมาะสม 

11 37 7 5   

6. รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาฯ อย่างเพียงพอ 

10 38 12    

7. รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างานอาชีพที่เก่ียวข้อง 

16 28 14 2   

8. รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานและขีด
ความสามารถของผู้เรียน 

11 38 7 4   

9. ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม 

12 40 7 1   

10. การเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ในแต่ละ
รายวิชา 

14 33 7 5 1  

11.  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  ในแต่ละรายวิชาภายใต้หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มี
ความเหมาะสม 

12 36 9 3   
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ประเด็นข้อคิดเห็น 
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็นด้

วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด้

วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห

็นด้
วย

 

ไม
่เห

็นด้
วย

อย
่าง

ยิง่
 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 

12.  วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มีความ
เหมาะสม 

15 37 4 4   

13.  งานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชาต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

14 39 7    

14.  อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 

15 41 3 1   

15.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศเพื่อ
การค้นคว้าข้อมูล 

8 40 10 2   

16.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงอย่างเพียงพอ 

16 40 3 1   

17.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน 13 39 7 1   
18.  กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวโดยรวมเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

15 32 13    

19.  กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายและเพียงพอในการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

15 35 10    

20.  เอกสารและต าราประกอบการสอนเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มีความเข้าใจ
ในแต่ละรายวิชา 

12 35 11 2   

21.  เอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการสอนมีความทันสมัย  10 42 6 2   
22.  เอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการสอนมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 

14 34 12    

23.  อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 15 41 2 2   
24.  โสตทัศนูปกรณ์ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน 10 42 7 1   
25.  ในแต่ละรายวิชามีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 19 33 7 1   
26.  อาจารย์ผู้สอนใช้เกณฑ์การประเมินที่ต้ังไว้ในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาอย่างตรงไปตรงมา 

16 38 4 1 1  

27.  ข้อสอบทีใ่ชใ้นการวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา 18 34 6 2   
28.  การวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาสะท้อนถึงความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 

16 39 4 1   
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6.  เนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว ต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ในระดับใด โปรดให้ข้อคิดเห็นโดยท า
เครื่องหมาย   ลงในคอลัมพ์ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด พร้อมระบุข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงรายวิชา (ถ้ามี) ท้ังนี้ผู้ท่ีไม่ได้เรียนในรายวิชานั้น ๆ ให้ท าเครื่องหมาย  ในคอลัมพ์ 
“ไม่สามารถประเมินได้” 

รายวิชา 

ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา 
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1. 2600220  เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว  (Integrated 
Farming of Tourism) 

14 37   9  

2. 2601210  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
(Natural Resources Conservation and Management) 

13 34 1  12  

3. 2603105  การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเที่ยว  (Horticulture 
Management for Tourism) 

23 32 5    

4.  2603317  การออกแบบภูมิทัศน์และการตกแต่งสถานที่
(Landscape Design and Management) 

16 30 4  10  

5. 2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว  (Animal 
Husbandry for Tourism) 

23 31 5  1  

6. 2606162  ทรัพยากรทางน้ าเพื่อการท่องเที่ยว  (Aquatic 
Resources for Tourism) 

9 33 7  11  

7.  2612101  หลักการจัดทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
(Principles of Agricultural Resource Management  For 
Tourism) 

28 29 3    

8. 2612102การจัดการท่องเที่ยงเชิงเกษตร  (Principles of 
Agritourism) 

25 31 2  2  

9. 2612103  หลักการน าเที่ยว(Conducting Tours)  29 28 3    

10. 2612210 วัฒนธรรมการเกษตร  (Agricultural  Culture) 16 30 4  10  

11. 2612301 หลักการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว               
(Principles of Business Agricultural Management) 

24 22 3  11  

12. 2612302 การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
(Research Method in Agricultural Resources for Tourism) 

13 32 3 1 11  

13. 2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว  (Seminar) 

12 37   11  

14. 2612311 การจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Tourism Management) 

18 30 1  11  
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15. 7310200 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ  (Personality Development for Tourism  
and Hospitality Industry) 

20 30   10  

16. 7310300 กฎหมายและจริยธรรมด้านการจัดการท่องเที่ยว    
และบริการ  (Laws and Ethics in Tourism Management) 

15 31 3  11  

17. 7310302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ  (Information Technology Management 
for the Tourism and Hospitality Industry) 

14 32 3  11  

18. 2600204 พรรณพืชท้องถิ่น   (Local Plants) 16 30 4  10  

19. 2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ ทรัพยากร
เกษตร  (Geographic Information System for  
Agricultural Resources Management) 

14 34 1  11  

20. 2600307 การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  (Hydroponics for 
Crop Production) 

18 28 3  11  

21. 2603202 ไม้ดอกไม้ประดับ   ( Floriculture and 
Ornamental Plants) 

20 28 2  10  

22. 2603216 ผักและพืชสมุนไพร ( Vegetable and Herbs) 22 24 3  11  

23. 2604205 หลักการเลี้ยงสัตว์สวยงาม  (Principles of 
Ornamental Animal Raising) 

13 33 4  10  

24. 2604401 ทรัพยากรสัตว์ป่า   (Wildlife Resources) 14 34 2  10  

25. 7333402 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว   (Public 
Relation for Tourism )                    

16 31 2  11  

26. 2607210 การถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
(Preservation and Processing  of Agricultural Products) 

14 33 2  11  

27. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร                   22 26 1  11  
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คิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรฯ 
 

ประเด็นข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยใน ยุคปัจจุบัน 
4.17 83.33 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มีรายวิชาให้
เลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย 

3.98 79.67 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้
เลือกรายวิชาต่าง ๆ ได้ตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 

3.83 76.67 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวมีการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนมาใช้จัดท ารายวิชาของหลักสูตร 

3.93 78.67 

5. จ านวนของหน่วยกิตที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยวก าหนดมี ความเหมาะสม 

3.90 78.00 

6. รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยวช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาฯ อย่าง
เพียงพอ 

3.97 79.33 

7. รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานอาชีพที่เก่ียวข้อง 

3.97 79.33 

8. รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานและขีดความสามารถของผู้เรียน 

3.93 78.67 

9. ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม 

4.05 81.00 

10. การเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ในแต่ละรายวิชา 

3.90 78.00 

11.  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน  ในแต่ละรายวิชาภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มีความเหมาะสม 

3.95 79.00 

12.  วิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว มีความเหมาะสม 

4.05 81.00 

13.  งานทีไ่ด้รับมอบหมายในรายวิชาต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 4.12 82.33 
14.  อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงามในขณะปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียน 

4.17 83.33 

15.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 3.90 78.00 
16.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างเพียงพอ 4.18 83.67 
17.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน 4.07 81.33 
18.  กิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวโดยรวมเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4.03 80.67 

19.  กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมีความหลากหลายและเพียงพอในการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 4.08 81.67 
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ประเด็นข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

20.  เอกสารและต าราประกอบการสอนเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มีความเข้าใจในแต่ละรายวิชา 3.95 79.00 
21.  เอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการสอนมีความทันสมัย  4.00 80.00 
22.  เอกสารและต าราที่ใช้ประกอบการสอนมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 4.03 80.67 
23.  อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 4.15 83.00 
24.  โสตทัศนูปกรณ์ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน 4.02 80.33 
25.  ในแต่ละรายวิชามีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 4.17 83.33 
26.  อาจารย์ผู้สอนใช้เกณฑ์การประเมินที่ต้ังไว้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาอย่างตรงไปตรงมา 4.12 82.33 
27.  ข้อสอบทีใ่ชใ้นการวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา 4.13 82.67 
28.  การวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาสะท้อนถึงความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 4.17 83.33 

เฉลี่ยทุกข้อ 4.03 80.65 

 
คิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย เนื้อหาสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. 2600220  เกษตรผสมผสานเพ่ือการท่องเท่ียว  (Integrated Farming of Tourism) 3.78 75.67 
2. 2601210  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural Resources 
Conservation and Management) 

3.60 72.00 

3. 2603105  การจัดการพืชสวนเพ่ือการท่องเท่ียว  (Horticulture Management for 
Tourism) 

4.30 86.00 

4.  2603317  การออกแบบภูมิทัศน์และการตกแต่งสถานที่ (Landscape Design and 
Management) 

3.70 74.00 

5. 2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือการท่องเที่ยว  (Animal Husbandry for Tourism) 4.25 85.00 
6. 2606162  ทรัพยากรทางน้ าเพ่ือการท่องเท่ียว  (Aquatic Resources for Tourism) 3.48 69.67 
7.  2612101  หลักการจัดทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว  (Principles of 
Agricultural Resource Management  For Tourism) 

4.42 88.33 

8. 2612102การจัดการท่องเท่ียงเชิงเกษตร  (Principles of Agritourism) 4.28 85.67 
9. 2612103  หลักการน าเที่ยว(Conducting Tours)  4.43 88.67 
10. 2612210 วัฒนธรรมการเกษตร  (Agricultural  Culture) 3.70 74.00 
11. 2612301 หลักการจัดการธุรกจิเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว (Principles of Business 
Agricultural Management) 

3.80 76.00 

12. 2612302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว                                                   
(Research Method in Agricultural Resources for Tourism) 

3.58 71.67 

13. 2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการท่องเท่ียว  (Seminar) 3.65 73.00 
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รายวิชา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

14. 2612311 การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน(Sustainable Tourism Management) 3.73 74.67 
15. 7310200 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
(Personality Development for Tourism and Hospitality Industry) 

3.83 76.67 

16. 7310300 กฎหมายและจริยธรรมด้านการจัดการท่องเท่ียว    และบริการ  (Laws 
and Ethics in Tourism Management) 

3.65 73.00 

17. 7310302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
(Information Technology Management for  the Tourism and Hospitality 
Industry) 

3.63 72.67 

18. 2600204 พรรณพืชท้องถ่ิน   (Local Plants) 3.70 74.00 
19. 2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรเกษตร  
(Geographic Information System for Agricultural Resources Management) 

3.67 73.33 

20. 2600307 การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  (Hydroponics for Crop Production) 3.70 74.00 
21. 2603202 ไม้ดอกไม้ประดับ    Floriculture and Ornamental Plants 3.80 76.00 
22. 2603216 ผักและพืชสมุนไพร  Vegetable and Herbs 3.77 75.33 
23. 2604205 หลักการเลี้ยงสัตว์สวยงาม  Principles of Ornamental Animal Raising 3.65 73.00 
24. 2604401 ทรัพยากรสัตว์ป่า   Wildlife Resources  3.70 74.00 
25. 7333402 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเท่ียว   (Public Relation for Tourism )                    3.68 73.67 
26. 2607210 การถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  (Preservation and 
Processing  of Agricultural Products) 

3.65 73.00 

27. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร                   3.80 76.00 
เฉลี่ยทุกข้อ 3.81 76.26 
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รายงานผลแบบสอบถาม 
เร่ือง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 
ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัย

ราชภัฎภูเก็ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของนักศึกษา เพื่อ

น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
ตอนที่ 2 ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตามอัตลักษณ์ของ       
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง     ⃞ และเติมข้อความตามความเป็นจริง 

  ข้อมูลจากการส ารวจครั้งนี้ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โปรด
ให้ข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ซึ่งผลการให้ข้อมูลจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภู เก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานประกอบการ/หนว่ยงาน 
1. ช่ือสถานประกอบการ/หน่วยงาน

.................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................
Email.............................................................................................. 
2. ประเภทของสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
 ส่วนราชการ    5 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 
 หน่วยงานในก ากับของรัฐ  - 
   รัฐวิสาหกิจ     7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 
   เอกชน      3 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.60 
 สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอิสระ - 
 อื่น ๆ       2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 
3. ผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ผู้บังคับบัญชาสูงสุด   1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 
 หัวหน้าหน่วยงาน   2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 
 เพื่อนร่วมทีม    7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 
 อื่นๆ       7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 
 
ตอนที่ 2  ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความต้องการของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยแบ่ง
ความต้องการออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี ้
 ระดับ 1 น้อยท่ีสุด หมายถึง เห็นด้วยน้อยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่บ่อยเลย 
 ระดับ 2 น้อย หมายถึง เห็นด้วยน้อย หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกไม่บ่อย 
 ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อย 
 ระดับ 4 มาก หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมาก 
 ระดับ 5 มากท่ีสุด หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมากท่ีสุด 
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ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก 

ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 
1 2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน เด็ก ผู้ป่วย ผู้
ประกอบวิชาชีพ ท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติการวิชาชีพ 

6 9 1 1  

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 7 8 2   
1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเอง 

6 9 2   

1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 5 10 2   
1.5 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

7 9 1   

1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อม
ตน 

6 10 1   

1.7 มีความรักองค์กร และรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน/องค์กร 6 10 1   
1.8 มีค่านิยมวัฒนธรรมท่ีดีงาม และมีความรักท้องถิ่น 6 10 1   
1.9 มีความเป็นประชาธิปไตย 7 10    
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 8 5   

2.2 มีความรู้รอบตัวและหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 4 8 5   
2.3 มีความสามารถในการวางแผน ประเมินและปรับปรุงความรู้
ในการท างาน 

4 8 5   

2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4 11 2   

2.5 ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างผู้มีความรู้และความคิด
วิจารณญาณ 

5 9 2 1  

2.6 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีให้กับ
ผู้อื่นได้ 

6 9 2   
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(ต่อ) 
 

ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 
1 2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลและ
หลักฐานได้อย่างน่าเช่ือถือ 

4 10 3   

3.2 สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลาย 

4 11 2   

3.3 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

4 9 4   

3.4 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การปฏบิัติงาน 

4 10 3   

3.5 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

3 11 3   

3.6 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4 10 3   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 6 8 3   
4.2 มีทักษะในการท างานเป็นทีม 6 10 1   
4.3 มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการท างาน 5 11 1   
4.4 มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและผู้อื่น 5 11 1   
4.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 6 10 1   
4.6 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4 10 3   

4.7 มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเององค์กร และวิชาชีพ 

6 9 2   

4.8 มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ 6 9 2   
4.9 เคารพสิทธิของผู้อื่น 9 7 1   
4.10 ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 6 11    
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(ต่อ) 
 

ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก 
ระดับความคิดเห็น (คะแนน) 
1 2 

 
3 
 

4 
 

5 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 11 4   

5.2 มีความสามารถในการสรุปประเด็น และส่ือสารท้ังการพูด
และการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 

2 12 3   

5.3 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้อย่าง
สม่ าเสมอในการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และส่ือสาร
ข้อมูล และแนวความคิด 

4 11 2   

5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการเก็บข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 

3 11 3   

5.5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการ
ติดต่อส่ือสาร และการท างาน 

4 10 3   

5.6 มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

5 8 4   

5.7 มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทการ
ท างาน 

5 7 4 1  

5.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

5 9 3   

6. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
6.1 มีความเข้าใจชุมชนและท้องถิ่น 3 13 1   
6.2 มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และมีความพอเพียงตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5 9 3   

6.3 มีความรู้ความสามารถ และจิตใจดี เป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน
และสังคม 

4 12 1   
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ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ย 
ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน เด็ก ผู้ป่วย ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติการวิชาชีพ 

4.18 83.53 

1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 4.29 85.88 
1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 4.24 84.71 
1.4 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 4.18 83.53 
1.5 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

4.35 87.06 

1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อมตน 4.29 85.88 
1.7 มีความรักองค์กร และรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน/องค์กร 4.29 85.88 
1.8 มีค่านิยมวัฒนธรรมท่ีดีงาม และมีความรักท้องถิ่น 4.29 85.88 
1.9 มีความเป็นประชาธิปไตย 4.41 88.24 

เฉลี่ย 4.28 85.62 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 3.94 78.82 
2.2 มีความรู้รอบตัวและหมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 3.94 78.82 
2.3 มีความสามารถในการวางแผน ประเมินและปรับปรุงความรู้ในการ
ท างาน 

3.94 
78.82 

2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.12 82.35 
2.5 ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างผู้มีความรู้และความคิด
วิจารณญาณ 

4.06 
81.18 

2.6 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีให้กับผู้อื่นได้ 4.24 84.71 
เฉลี่ย 4.04 80.78 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลและหลักฐานได้
อย่างน่าเช่ือถือ 

4.06 81.18 

3.2 สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 4.12 82.35 
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ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
3.3 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีซับซ้อนและเสนอ
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

4.00 80.00 

3.4 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

4.06 81.18 

3.5 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 

4.00 80.00 

3.6 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

4.06 81.18 

เฉลี่ย 4.05 80.98 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 4.18 83.53 
4.2 มีทักษะในการท างานเป็นทีม 4.29 85.88 
4.3 มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการท างาน 4.24 84.71 
4.4 มีบุคลิกภาพท่ีดี และมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและผู้อื่น 4.24 84.71 
4.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 4.29 85.88 
4.6 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะ
กับบทบาท 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.06 81.18 

4.7 มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
องค์กร และวิชาชีพ 

4.24 84.71 

4.8 มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ 4.24 84.71 
4.9 เคารพสิทธิของผู้อื่น 4.47 89.41 
4.10 ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.35 87.06 

เฉลี่ย 4.26 85.18 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 3.88 77.65 
5.2 มีความสามารถในการสรุปประเด็น และส่ือสารท้ังการพูดและการ
เขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 
 

3.94 78.82 
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ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5.3 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้อย่าง
สม่ าเสมอในการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และส่ือสารข้อมูล และ
แนวความคิด 

4.12 82.35 

5.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการเก็บข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

4.00 80.00 

5.5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการ
ติดต่อส่ือสาร และการท างาน 

4.06 81.18 

5.6 มีทักษะในการส่ือสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

4.06 81.18 

5.7 มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทการท างาน 

3.94 78.82 

5.8 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.12 82.35 
เฉลี่ย 4.01 80.29 

6. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
6.1 มีความเข้าใจชุมชนและท้องถิ่น 4.12 82.35 
6.2 มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และมีความพอเพียงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.12 
82.35 

6.3 มีความรู้ความสามารถ และจิตใจดี เป็นท่ีพึ่งพาของชุมชนและสังคม 4.18 83.53 
เฉลี่ย 4.14 82.75 

เฉลี่ยทุกข้อ 4.15 82.94 
 
สรุป 
 จากแบบสอบถามเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว) จากผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด 
17 คน 

 ได้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆดังนี้ 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม        คิดเป็นร้อยละ 85.62 

- ด้านความรู้          คิดเป็นร้อยละ 80.78 

- ด้านทักษะทางปัญญา        คิดเป็นร้อยละ 80.98 
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- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 85.18 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร    คิดเป็นร้อยละ 80.29 

 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

- ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์     คิดเป็นร้อยละ 82.75 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต        

- เฉลี่ยทุกหัวข้อ          คิดเป็นร้อยละ 82.94 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
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ภาคผนวก จ 

 
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
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รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 

1. ตารางเปรียบเทียบปรัชญาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

ปรัชญาหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) ปรัชญาหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านทรัพยากร

เกษตร ระบบการเกษ ตร ระบบการ
ท่องเท่ียวและสามารถบูรณาการความรู้
ไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านทรัพยากร
เกษตร สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การ
บริหารจัดการทรัพยากรเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร และภาคธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการ
จัดการ  

 
2. ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) วัตถุประสงคห์ลักสูตรปรับปรุง 
 (พ.ศ. 2559) 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ทัศนคติท่ีดี มีศรัทธาต่อวิชาชีพ  ทาง
การเกษตร และมีความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร 

2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ใน ด้านการ
จัดการทรัพยากรเกษตรอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม สามารถบู รณาการ
ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

3.  บัณฑิตสามารถน าความรู้ สารสนเทศ
ประยุกต์ใช้กับการท่องเท่ียวได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. ผลิตบั ณ ฑิ ต ให้ มี ความรู้ ด้ าน ก าร จัด
การเกษตรและทรัพยากรเกษตร โดยบูรณา
การแนวคิดด้านการท่องเท่ียวสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรเกษตร ธุรกิจการเกษตร 
และภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยกากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียวสู่การปฏิบัติได้ 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้น าและมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
การเกษตร  
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3. ตารางเปรียบเทียบอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
1. จัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  เชิง
เกษตร และน าเท่ียวทั่วไป 
2. นักวิชาการในส านักงานการท่องเท่ียว 
3. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน 
การท่องเท่ียว โรงแรม และสนามกอล์ฟ 
เช่น จัดและดูแลสวนประดับ การดูแล
สนามกอล์ฟ ฯลฯ  

1. นักวิชาการด้านการเกษตร ส่งเสริม
การเกษตร ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเกษตร  
2. บุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร 
ผู้จัดการฟาร์ม นักจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. บุคลากรด้านธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตร การจัดและดูแลสวนประดับ  

 
4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 
หน่วยกิต แยกตามโครงสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        9  หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ        74 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก          18 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานและอาชีพ 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า          135 หน่วยกิต 

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 
หน่วยกิต แยกตามโครงสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 9 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6  หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        9  หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ        75 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก          18 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานและอาชีพ 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า          136 หน่วยกิต 
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5. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หมาย

เหตุ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารท่ัวไป 

3(2-2-5)  
 

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

3(2-2-5) 
 

 

9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
ตัวส าหรับวิชาชีพ 

3(2-2-5) 9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนอ 

3(2-2-5) 
 

 

9901103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 9901105 ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

3(3-0-6)  

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     
9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่ 3(3-0-6) 9902204 การจัดการแบบบูรณา

การ 
3(3-0-6)  

9902202 ความจริงและความงามของ
ชีวิต 

3(3-0-6) 9902103  พลเมืองไทยในสังคม
พลวัตร 

3(2-2-5)  

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
3(2-2-5)  

9903202 สังคมวิวรรธน ์ 3(3-0-6) 9903204 อันดามันวิวรรธน ์ 3(3-0-6)  
4) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา                

3(3-0-6) 9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู ้

3(3-0-6)  

9904102 ทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการ
แก้ปัญหา      

3(3-0-6)  
 

 

9904303 สุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบ
องค์รวม 

3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หมาย
เหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต  

2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อการ
ท่องเท่ียว   

3(2-2-5)    

2601210 การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

3(2-2-5) 
 

2601210 การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

3(2-2-5) 
 

 

2603105 การจัดการพืชสวนเพื่อการ
ท่องเท่ียว   

3(2-2-5) 
 

2603206 การจัดการพืชสวน  3(2-2-5) 
 

 

2603317 การออกแบบภูมิทัศน์และ
การตกแต่งสถานท่ี 

3(2-2-5) 
 

2603306 การออกแบบฟาร์มและ
จัดการภูมิทัศน์ 

3(2-2-5) 
 

 

2604102 การจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อ
การท่องเท่ียว   

3(2-2-5) 
 

2604102 การจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อ
การท่องเท่ียว   

3(2-2-5)  

2606162 ทรัพยากรทางน้ าเพื่อการ
ท่องเท่ียว   

3(3-0-6) 
 

   

2612101 หลักการจัดทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 
 

   

2612102 การจัดการท่องเท่ียงเชิง
เกษตร 

3(2-2-5) 2612102 การจัดการท่องเท่ียงเชิง
เกษตร 

3(2-2-5)  

2612103 หลักการน าเท่ียว 3(2-2-5) 2612312 การน าเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5) 
 

 

2612210 วัฒนธรรมการเกษตร 3(2-2-5) 2612210 วัฒนธรรมการเกษตร 3(2-2-5)  
2612301 หลักการจัดการธุรกิจเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 2612305 การจัดการธุรกิจเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียว 

3(2-2-5)  

2612302 การวิจัยเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 2612314 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

3(2-2-5)  

2612303 สัมมนาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

1(3-0-0) 2612304 สัมมนาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
 

2(1-2-3)   
 

 



130 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หมาย
เหตุ 

2612311 การจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

3(2-2-5) 
 

2612311 การจัดการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

3(2-2-5) 
 

 

7310200 การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบริการ   

3(3-0-6) 
 

  
 

 

7310300 กฎหมายและจริยธรรมด้าน
การจัดการท่องเท่ียว    และบริการ   

3(3-0-6) 
 

6356701 กฎหมายและจริยธรรม
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียว 

3(3-0-6) 
 

 

7310302 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ 

3(2-2-5) 
 

2600311 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียว 

3(2-2-5) 
 
 

 

  2612106 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรเกษตร 

3(2-2-5)  

  2612315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร  

3(2-2-5) 
 

 

  2612316 การจัดการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

3(2-2-5)  

  2612105 การเกษตรเบ้ืองต้น 3(2-2-5)  
  6305501 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3(2-2-5)  

2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2600210 โปรแกรมส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร 

3(2-2-5) 
 

2600204 พรรณพืชท้องถิ่น 3(2-2-5)  

2600204 พรรณพืชท้องถิ่น 3(2-2-5) 2600211 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
เกษตร 

3(2-2-5) 
 

 

2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 

3(2-2-5) 
 

2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อ
การท่องเท่ียว   
 

3(2-2-5)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หมาย
เหตุ 

2600307 การผลิตพืชแบบไฮโดรโป
นิกส์   

3(2-2-5) 
 

2600221 เกษตรในเมือง 3(2-2-5)  

2603202 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) 2600306 เกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5)  
2603216 ผักและพืชสมุนไพร 3(2-2-5) 2600310 การจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)  
2603221 อนุกรมวิธานของพืช   3(2-2-5) 2600312 นันทนาการเพื่อการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3(2-2-5)  

2603316 ธุรกิจและการจัดการสนาม
กอล์ฟ   

3(2-2-5) 
 

2603212 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
เพื่อการค้า 

3(2-2-5)  

2604205 หลักการเล้ียงสัตว์สวยงาม   3(2-2-5) 2601203 การวางแผนและการ
พัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 

3(2-2-5) 
 

 

2604401 ทรัพยากรสัตว์ป่า    3(2-2-5) 2607211 การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

3(2-2-5) 
 

 

2606231 ทักษะกิจกรรมทางน้ า   3(2-2-5) 2613301 การส่ือสารการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

3(3-0-6) 
 

2606266 การเล้ียงปลาสวยงาม 3(2-2-5)   

2606301 การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง    3(2-2-5)    
2606338 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   3(3-0-6)    
2606401 นิเวศวิทยาแนวปะการัง   3(2-2-5)    
2607210 การถนอมและแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร   

3(2-2-5) 
 

   

2609101 วิทยาการแมลงและการ
ประยุกต์ใช้   
7333402 การประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

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

   

3) วิชาพื้นฐานและวิชาชีพ     
2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียว 

2(90) 
 
 

2612411 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเท่ียว 

2(90) 
 

 

2612412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ 5(450) 2612412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450)  
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เหตุ 

จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

 การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อ
การท่องเท่ียว 

 

9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45)  
9905401 เตรียมสหกิจศึกษา 6(640) 9905401 เตรียมสหกิจศึกษา 6(640)  

6. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาและการสื่อสื่อสาร 

9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสารทั่วไป 
English for Generation Communication  
3(2-2-5) 

ฝึกทักษะการส่ือสารระดับพื้นฐาน โดยใช้
ภาษาพูดตามรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ 
บอกลักษณะ บอกทิศทาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว โรงแรม ภัตตาคาร การอ่านส่ิงพิมพ์ 
ส านวน ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ เขียนประโยคได้
ถูกต้อง เขียนบทสรุปเรื่องท่ีอ่าน การซักถาม 

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
English for Communication  
3(2-2-5) 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารท้ังด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
 

 

9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ 
English for Interpersonal Communication  
3(2-2-5) 

ฝึกทักษะการส่ือสารระดับก้าวหน้าและ
ทบทวนการสร้างประโยค อธิบายแสดงความ
คิดเห็นด้วยข้อความมากกว่าหนึ่งประโยค การอ่าน
เพื่อแปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การ
เขียนประวัติตนเอง และการเขียนจดหมาย 

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ
English for Presentation  
3(2-2-5) 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติในบริบทท้องถิ่น การ
น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและ
ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพในการส่ือสารและ
น าเสนอ การตอบค าถามของนักท่องเท่ียว  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
9901103 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
Thai Language for Communication  
3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการเบื้ องต้น ในการส่ือสาร
ภาษาไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาท้ังการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ให้สามารถส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ ความคิดท่ี
ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 Thai Language for Communication  
3(3-0-6)   

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านจับใจความ  การย่อ
ความ การเขียนสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ การ
ค้นคว้า การเขียนรายงานทางวิชาการและการอ้างอิง 

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
9902202 ความจริงและความงามของชีวิต 
Meaning and Aesthetics of Life  3(3-0-6) 

ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักค าสอน
ทางศาสนา และความเข้าใจระหว่างศาสนา ความงาม
และคุณค่าของชีวิตท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิต การสัมผัส
ความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ การแสดงออก
ทางอารมณ์  ความหลากหลายทางศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีสันติสุข และสันติภาพ 

9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
Thai Citizens in Dynamic Society  
3(2-2-5) 

หลักปรัชญา หลักค าสอน หลักการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา ปัญหาและ
การแก้ปัญหาชีวิต ลักษณะท่ีดีของการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต 
การมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่ 
Art of Modern Management      3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการ
จัดการยุคใหม่ การจัดการความเส่ียง การจัดการ
ภายใต้สถานการณ์พิบัติภัย การเจรจาต่อรอง การ
จัดการความขัดแย้ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการ
สร้างทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการท างาน 
การสร้างภาวะผู้น า การบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
การจัดการสมัยใหม่ เช่น ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะหลัก 
(Key Performance Indicators : KPIs) Balanced 
Score Card (BSC) เป็นต้น มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management         3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณา
การ  การจัดการยุคใหม่ การจัดการตนเอง การ
จัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การจัดการ
ความขัดแย้ง ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การ
จัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล การจัดการความ
เส่ี ย งและภั ย พิ บั ติ  และก าร จัดก ารข้ าม
วัฒนธรรม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy              3(2-2-5)  

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนา
สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเข้าถึงการด ารงชีวิตในวิถีของ
ปราชญ์ ผู้มีจิตท่ีเปี่ยมด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sufficiency Economy for Sustainable 
Development                       3(2-2-5) 

แนวคิดและหลักปรัชญ าเศรษฐกิ จ
พอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน การน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การวิ เคราะห์วางแผน และพัฒ นาตนเอง 
องค์กร ชุมชน ส่ิงแวดล้อมและสังคมเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

9903202 สังคมวิวรรธน์  
Social Evolution                    3(3-0-6) 

ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคม
โลก และสังคมไทย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มอาเซียน กระบวนการถ่ายทอดและการ
แลกเปล่ียนทางด้านวัฒนธรรม ปัญหาสังคมโลกและ
สังคมไทย  ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และส่ิงแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 
เพื่อการเรียนรู้และปรับตัว อันน าไปสู่สังคมแห่งดุลย
ภาพและยั่งยืน 

9903204 อันดามันวิวรรธน์                                  
The Andaman Evolution        3(3-0-6) 

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกใน
ภาวะโลกาภิวัตน์โดยเน้นกลุ่มจังหวัดชายฝ่ังอัน
ดามัน ในมิ ติทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม  ความคิด ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรม ดนตรี  การละเล่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลักษณะสถาปัตยกรรม  การแต่งกาย และ
อาหาร เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 

 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  9 หน่วยกิต 
9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ  
Information Learning Skills     3(2-2-5)  

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม การแสวงหาความรู้และการประเมินคุณค่า
ของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ
รวมถึงการส่ือสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้สารสนเทศใน
สังคมยุคการสืบค้นและการจัดการข้อมูล 

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
Information Technology for Learning                               
3(2-2-5) 

หลักการและกระบวนการเรียนรู้  การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูล และการน าเสนอ การรู้เท่าทันสารสนเทศ  
ส่ือและเทคโนโลยี กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา 
Logical Thinking for Decision Making 
3(3-0-6) 

คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
การน าเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  เชิงธรรมชาติ เชิง
ศักยภาพ เชิงตรรกะมาใช้ในการตัดสินใจการ
พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น ต่ า ง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยืนหยัดอยู่ใน
สังคมอย่างรู้ทัน รู้เท่า รู้น า 

9904206 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไข
ปัญหา Analytical Thinking for 
Problem Solving                 3(3-0-6) 

การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 

 

9904303 สุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Health                 3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และแนวคิด
ของสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้เรียน ด้านกาย จิตใจ สังคม และปัญญา และ
การดูแลตนเอง ให้มีสุขภาวะท่ีดี เช่น การบริหาร
กายและจิต โภชนาการเพื่อสุขภาพ การรู้เท่าทัน
ส่ือ และทักษะชีวิต เป็นต้น 

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม  
Health Literacy                3(2-2-5) 

แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาวะแบบ
องค์รวม การสร้างเสริมสุขภาวะด้านกาย จิตใจ 
สังคม  การดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี การ
บริหารกายและจิต กิจกรรมนันทนาการ การ
ออกก าลังกาย  โภชนาการเพื่อสุขภาพ และ
การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม 

 

4. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เอกบังคับ  49 หน่วยกิต 
2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเที่ยว 
Integrated Farming of Tourism 3(2-2-5) 

ความหมายและประโยชน์ของการเกษตร
ผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated 
Farming System) ปั จ จั ย ใน ก า ร ท า เก ษ ต ร
ผสมผสาน ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

  ย้ายไป
วิชาเอก
เลือก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
2601210 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
Natural Resources Conservation and 
Management                         3(2-2-5)  

ป ร ะ เภ ท ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ต่างๆ ความส าคัญของทรัพยากร ธรรมชาติต่อ
สภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์และจัดการ
โดยมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาแบบยั่งยืน 

2601210 การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
Natural Resource Conservation and 
Management                        3(2-2-5)  

ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทของ
ทรั พยากรธรรมชาติ  ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  แนวทางการอนุรักษ์และสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2603105 การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเที่ยว  
Horticulture Management for Tourism 
3(2-2-5) 

ประเภทของพืชสวน การปลูกและการ
ขยายพันธุ์ การจัดระบบปลูกพืช การดูแลรักษา  
การบูรนาการความรู้การปลูกพืชให้สอดคล้องกับ
การท่องเท่ียว การจัดการเพื่อเป็นแหล่งวิชาการ 
การส่งเสริมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้    การจัดส่ิง
อ าน วย ความ สะดวกส าห รั บ นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 

2603206 การจัดการพืชสวน  
Horticulture Management      3(2-2-5) 

ความ ห มาย ป ระ เภ ท ขอ งพื ชสวน 
โครงสร้างพืช การขยายพันธุ์ การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตของพืช การปลูกและการดูแลรักษา
พืช การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การจัดระบบการปลูกพืชเพื่อการท่องเท่ียว 
รูปแบบการจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเท่ียว การ
พัฒนาสินค้าและบริการทางพืชสวน 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

2603317 การออกแบบภูมิทัศน์และการตกแต่ง
สถานที่   
Landscape Design and Management  
3(2-2-5) 

การอ่านแบบและประเมินราคา การเตรียม
พื้นท่ี การวางพรรณไม้ และองค์ประกอบต่าง ๆ ตาม
แบบ การดูแลรักษาสวนภายนอกอาคาร การวางผัง
ตามแบบ ชนิดของพืชพรรณและวัสดุต่างๆ ท่ีจ าเป็น
ในการจัดสวน การจัดหิน การท าน้ าตกน้ าพุ  การ
ออกแบบ การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ และจัด
สวนจริงตามสถานท่ีต่างๆ ตลอดจนการดูแลรักษาสวน 

2603306 การออกแบบฟาร์มและการจัดการ
ภูมิทัศน์  
Farm Landscape Design and 
Management                        3(2-2-5) 

หลักการออกแบบฟาร์มและภูมิทัศน์ การ
วิเคราะห์พื้นท่ี การวางผังบริเวณ การออกแบบ การ
เขียนแบบ พรรณไม้ และองค์ประกอบของการจัด
สวนในฟาร์ม การประเมินราคา การเตรียมพื้นท่ี 
การจัดสวน การดูแลรักษาสวนในฟาร์ม  

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 
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2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
Animal Husbandry for Tourism  3(2-2-5) 

ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการเล้ี ยงสัตว์  
(ประเภท พันธุ์ การสืบพันธุ์ อาหาร การเล้ียงดู การ
ป้องกันรักษาโรค)กิจกรรมการเล้ียงสัตว์ ส าหรับการ
แสดง การโชว์ กิจกรรมการเล้ียงสัตว์ที่ผู้ชมมีส่วนร่วม 
การวางแผน ล าดับขั้น การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงหรือ
โชว์ การค านวณ ค่าใช้จ่าย และการท าบัญชี 

2604102 การจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
Animal Husbandry for Tourism 
3(2-2-5) 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ 
ประเภทและพันธุ์ สัตว์เศรษฐกิจ  โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการผลิตสัตว์  โภชนศาสตร์  อาหารและ
การใช้อาหาร  การคัดเลือกและการบ ารุงพันธุ์  โรค
และการสุขาภิบาล  มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์  การ
ออกแบบฟาร์มเล้ียงสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

 

2606162 ทรัพยากรทางน้ าเพื่อการท่องเที่ยว 
Aquatic Resources for Tourism 
3(3-0-6)  

ลักษณะท่ัวไปของทรัพยากรทางน้ า รูปแบบการ
ท่องเท่ียวทางน้ า  การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการ
ใช้ประโยชน์ ต่อทรัพยากรทางน้ าเพื่ อการท่องเท่ียว 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการในท่องเท่ียวทางน้ า ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรทางน้ าเพื่อการท่องเท่ียวย่างยั่งยืน 

 ตัดออก 

2612101 หลักการจัดทรัพยากรเกษตรเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
Principles of Agricultural Resource 
Management for Tourism   3(2-2-5) 

วิวัฒนาการทางการเกษตร รูปแบบทางการ
เกษตร ความหมาย แนวคิด และหลักการด้านการ
จัดการทรัพยากรเกษตร องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกษตรกับการท่องเท่ียว  ธุรกิจเกษตรกับการ
ท่องเท่ียว การด าเนินการ การวางแผนการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น กิจกรรมและ
นันทนาการในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

2612106 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับทรัพยากร
เกษตร 
Introduction of Agriculture Resources          
3(2-2-5) 

ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ 
ลักษณะของทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า อุตุนิยมวิทยา 
ทางการเกษตร หลักการจัดการทรัพยากร
เกษตรเบ้ืองต้น 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 
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2612102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
Principles of Agritourism      3(2-2-5) 

วิวัฒนาการทางการเกษตร รูปแบบทางการ
เกษตร ลักษณะทรัพยากรท่ัวไปของการเกษตร
และระบบนิเวศน์ การจัดกิจกรรม การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การวางแผนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 

2612102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
Agritourism Management       3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
การจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงเกษตร การ
จัดท่ีพักแรม การจัดกิจกรรม การวางแผนและ
การประเมินผลการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

 

2612103 หลักการน าเที่ยว  
Conducting Tours                  3(2-2-5) 

มัคคุเทศก์ ความหมาย ความส าคัญบทบาท 
หน้าท่ีและบุคลิกลักษณะท่ีจ าเป็น บทบาทในการ
วางตัว การพูด จรรยาบรรณ ความสามารถในการเป็น
ผู้น าการท่องเท่ียว  รูปแบบและหลักการน าเท่ียว กลวิธี
และเทคนิคท่ีใช้ในการน าเท่ียวท่ัวไปและเชิงเกษตร การ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในการน าเท่ียว 
รวมท้ังการติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถานท่ี
ท่องเท่ียว โรงแรม ภัตตาคาร รวมถึงแนวทางการ
แก้ปัญหาในภาวะวิกฤตต่าง ๆ  เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ 
น้ าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น  

2612312 การน าเที่ยวเชิงเกษตร  
Agricultural Tours                  3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญของหลักการน า
เท่ียว บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณท่ีจ าเป็น
ของผู้น าเท่ียวเชิงเกษตร การวางแผนรายการ
น าเท่ียว เทคนิคท่ีใช้ในการน าเท่ียวเชิงเกษตร 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว 
 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา รหัส
วิชา 

2603331 วัฒนธรรมการเกษตร   
Agricultral  Culture          3(2-2-5) 

ลักษณ ะ วิถี วัฒ นธรรมการเกษตรใน
ประ เทศไทย ความ เป็ นมาและการพั ฒ น า 
ความ สัมพัน ธ์ วัฒ นธรรมการเกษตรกับการ
ท่องเท่ียว การอนุรักษ์และสืบสาน  

2603331 วัฒนธรรมการเกษตร   
Agricultral  Culture          3(2-2-5) 

แนวคิด วิวัฒนาการทางการเกษตรใน
ประ เทศไทย  วิถี ชี วิต  ภู มิ ปั ญ ญ าไทยกั บ
การเกษตร รูปแบบวัฒนธรรมเกษตรแต่ละ
ภูมิภาค อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร 
ความสัมพันธ์วัฒนธรรมการเกษตรกับการ
ท่องเท่ียว การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมทางการเกษตร 
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2612301 หลักการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
Principles of Business Agricultural 
Management           3(2-2-5) 

หลักการและองค์ประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ การจัดการการบัญชี การบริหารการเงินและ
การลงทุน การบริหารส านักงาน การบริหารการตลาด 
การบริหารการผลิต การบริหารงานบุคคล ประเภท
และรูปแบบการประกอบธุรกิจการเกษตรเพื่อการ
ท่ องเท่ี ยว การ จัดสถาน ท่ี ให้ บ ริ ก าร ทั กษะ
กระบวนการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียว จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจเกษตร 

2612305 การจดัการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  
Agribusiness Management of Tourism                         
3(2-2-5) 

หลักการและองค์ประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการประกอบธุรกิจ
การเกษตรเพื่ อการท่องเท่ี ยว  การจัดสถานท่ี
ให้บริการ ทักษะกระบวนการจัดการธุรกิจการ
ท่องเท่ียว จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเกษตร  
การจัดการการบัญชี  การบริหารการเงินและการ
ลงทุน การบริหารส านักงาน การบริหารการตลาด 
การบริหารการผลิต การบริหารงานบุคคล  

 

2612302  การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยว   
Research Method in Agricultural 
Resources for Tourism         3(2-2-5) 

หลักและระเบียบวิธีการวิ จัยทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
ก าหนดหัวข้องานวิจัย  การวางแผนการวิจัย วิธี
รวบรวมข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท า
รายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

2612314 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว   
Research Methods in Agricultural Resource 
Management for Tourism               3(2-2-5) 

เทคนิคการวิ จัยพื้ นฐานด้านการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว การก าหนดปัญหา 
การต้ังวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การออกแบบ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติ ส าหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลงานวิจัย 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

2612303 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตร
เพื่อการท่องเที่ยว                    
Seminar                1(3-0-0)  

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตร โดยการ
น าประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ หรือโดยค าแนะน า
จากอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง เรียบเรียง ค้นคว้าและ
น าเสนอ   

2612304 สัมมนาการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว                       
Seminar on Agricultural Resourse 
Management fot Tourism      2(1-2-3) 

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรเกษตร เพื่อการ
ท่องเท่ียว วิ ธีการเรียบเรียง ค้นคว้ า น าเสนอ 
ระเบียบวิธีวิ จัยข้ันพื้นฐาน และรูปแบบการจัด
สัมมนาทางวิชาการ 
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2612311 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management  
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ 
รูปแบบการท่องเท่ียว การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว การบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างยัง
ยืน การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การเตรียมตัวเพื่อ
การท่องเท่ียว ความปลอดภัย การประเมินผล
กระทบทางการท่องเท่ียว และแนวทางการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน 

2612311 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tourism Management  
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด หลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน ผลกระทบและการประเมินผลกระทบ
ทางการท่องเท่ียว และแนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน 

 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
General English Conversation  3(2-2-5) 

ฝึ ก ก า ร ฟั ง  พู ด  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ชัดเจนตาม
หลักสัทศาสตร์และส่ือความหมาย ผู้เรียนจะได้รับ
ก าร ฝึ ก ฝน ให้ ส าม ารถ ส น ท น า โ ต้ ต อ บ กั บ
ชาวต่างชาติ โดยสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ชาวต่างชาติได้ เช่น แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนและ
ประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้านท่ีดี 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
General English Conversation 3(2-2-5) 

ฝึ ก ก า ร ฟั ง -พู ด  ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียงให้ชัดเจน
ตามหลักสัทศาสตร์และส่ือความหมายได้ 
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถโต้ตอบกับ
ชาวต่างชาติ โดยสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่
ชาวต่างชาติได้ เช่น แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนและ
ประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้านท่ีดี 

 

6305002 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  
English Foe special Purpose      3(2-2-5) 

พัฒนาภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนเฉพาะทางตามสาขาท่ีผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ 
โดยเน้นการศึกษาค าศัพท์เฉพาะและโครงสร้าง
ทางไวยกรณ์ท่ีจ าเป็นในสาขาวิชานั้น วิชานี้จะช่วย
ให้ ผู้ เรียนสามารถอ่านต าราและเอกสารทาง
วิชาการภาษาอังกฤษในสาขาท่ีผู้เรียนเรียนอยู่ 
ตลอดจนสามารถเขียนสรุปความและอภิปราย
ความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ได้  

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
English For special Purposes  3(3-0-6) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนเฉพาะทางตามสาขาวิชาท่ี
ผู้เรียนได้ศึกษาอยู่ โดยเน้นการศึกษาค าศัพท์
เฉพาะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีจ าเป็นใน
สาขาวิชานั้น วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านต าราและเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ
ในสาขาท่ีผู้เรียนอยู่ ตลอดจนสามารถเขียนสรุป
ความและอภิปรายความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ได้ 
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7310200 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
Personality Development for Tourism 
and Hospitality Industry        3(3-0-6) 

ความหมายและทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ
บุคลิกภาพ คุณลักษณะ องค์ประกอบท่ีท าให้มนุษย์มี
ความแตกต่ างกั น  การเสริมสร้ างและพัฒ นา
บุคลิกภาพ การปรับพฤติกรรม การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ มี
การฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การแต่งหน้า  
การแต่งกาย การนั่ง การยืน การไหว้ และการส่ือสาร 
ในงานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

ตัดออก  

7310300 กฎหมายและจริยธรรมด้านการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ 
Laws and Ethics in Tourism Management                        
3(3-0-6) 

กฎหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ัง การ
ควบคุม การจัดการท่องเท่ียวและบริการแนวคิดและ
หลักการด้านจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ท่องเท่ี ยวและบริการ เน้ นศึกษาเรื่ องราวและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเท่ียวและจรรยาบรรณ
ของบุคลากร ในอุตลาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 
มีการวิเคราะห์ระบบและหลักจริยธรรม ท้ังทางด้าน
จิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และปรัชญา 
วิเคราะห์หลักและทฤษฏีทางจริยศาสตร์ เพื่อสร้างธรร
มาภิบาลในการประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการ  

6356701 กฎหมายและจริยธรรมด้านการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
Laws and Ethics in Agricultural 
Resource Management          3(3-0-6) 

กฎหมาย แนวคิด และหลักการด้าน
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
เกษตรเพื่อการท่องเท่ียว กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การจัดต้ัง การควบคุม การจัดการเกษตร การ
ท่องเท่ียวและบริการ เพื่ อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการประกอบ
วิชาชีพ 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 
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7310302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
Information Technology Management 
for the Tourism and Hospitality  
Industry                 3(2-2-5) 

โครงสร้ างการจัดการและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี การส่ือสาร
ข้อมูล ระบบพานิชย์อิเลคทรอนิค การวิเคราะห์การใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้
อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

2600311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
Information  Technology for 
Agriculture Resource Management for 
Tourism                               3(2-2-5) 

ความห ม าย  ทฤษ ฎี  ป ระ เภ ทและ
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล การ
รายงานผลข้อมูล 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

7354101 หลักการตลาด   
Principles of Marketing            3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของ
การตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ โดย
กล่าวถึ งแนวทางการศึกษา โดยเน้นแนวคิด
การตลาดสมัยใหม่ บทบาทและผลกระทบท่ีส าคัญ
ของการตลาดท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนผสมการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย 
แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการบริหาร
การตลาดและจริยธรรมของนักการตลาด 

2612316 การจัดการตลาดท่องเที่ยวเชิง
เกษตร   
Agritourism Marketing Management         
3(3-0-6) 

ความส าคัญของการจัดการการตลาด 
บทบาทหน้าท่ีทางการตลาดของผู้บริหารฟาร์ม
เกษตร การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร โครงสร้างตลาดเชิงเกษตร 
และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริฌภค การวัด
และการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด 
การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การ
ส่งเสริมตลาดท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างบูรณา
การ  ก ารวางแผนกลยุ ทธ์ ท างการตลาด
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร และแนวโน้มของตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรของโลกและประเทศ 
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5. กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2600210 โปรแกรมส าเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตร  
Software Packages and Application for 
Agriculture                         3(2-2-5) 

โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ และวิธีการใช้ 
เช่นโปรแกรมออกแบบจัดสวน โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการเกษตร การน าเสนอ
งาน ระบบฐานข้อมูล ฯลฯ 

ตัดออก  

2600204 พรรณพืชท้องถ่ิน   
Native Plants           3(2-2-5) 

ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณ
ท้องถิ่น  ความหลากหลายและลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์  การจ าแนกพันธุ์ 
การประเมินคุณค่า การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและการอนุ รักษ์พั นธุ์ เพื่ อคงความ
หลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ 

คงเดิม  

2600211 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
จัดการทรัพยากรเกษตร  
Geographic Information System for 
Agricultural Resource  Management 3(2-2-5) 

ชนิดของแผนท่ี ความหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิ ศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรเกษตร  การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก และการรับรู้ระยะไกล ในการ
จัดการทรัพยากรเกษตร 

คงเดิม  
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2600307 การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์          
Hydroponics for Crop Production    3(2-2-5) 

ประวัติ ประโยชน์ ข้อดี  ข้อเสียของการ
ผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ประเภทไฮโดรโปนิกส์ 
ปัจจัยในการปลูกดูแลรักษา ชนิดพืชท่ีเหมาะสมใน
การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ การเก็บเกี่ยว โรคและ
การป้องกันก าจัดและการตลาด 

ตัดออก  

2603202 ไม้ดอกไม้ประดับ 
Floriculture and Ornamental Plants     3(2-2-5)  

ความส าคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้
ประดับ การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ปลูก วิธีการปลูก การป้องกันก าจัด การเก็บเกี่ยว 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการจัด
จ าหน่าย ปฏิบั ติการ การผลิตกล้าไม้ดอก การ
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ ประเภทต่างๆ การตัดแต่งไม้ประดับ การดูแล
รักษาและการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจ าหน่าย 

ตัดออก  

2603216 ผักและพืชสมุนไพร     
Vegetable and Herbs         3(2-2-5) 

ความหมาย การจ าแนกและการแบ่งชนิดของผัก
และพืชสมุนไพร ประโยชน์ของผักและพืชสมุนไพรท่ี
ส าคัญ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูก การ
ขยายพันธุ์และการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุ 
และเทคนิคการปลูกแบบไร้ดิน 

ตัดออก  

 2603221 อนุกรมวิธานของพืช  
Plant Taxonomy           3(2-2-5)  

แนวคิด หลักเกณฑ์  การต้ังช่ือวิทยาศาสตร์ 
วิธีการจ าแนกชนิดของพืช ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 
และความเกี่ยวข้องทางชีววิทยาในแขนงอื่น  ๆ

ตัดออก  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
2604205 หลักการเลี้ยงสัตว์สวยงาม 
Principles of Ornamental Animal Raising  3(2-2-5) 

ปัจจัยในการเล้ียงสัตว์ ประเภทและพันธุ์
ของสัตว์ที่สวยงาม ลักษณะสวยงามของสัตว์แต่ละ
ประเภท การตกแต่งสัตว์ให้สวยงาม การฝึกสัตว์ 
การรักษาสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง 

ตัดออก   

2604401 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
Wildlife Resources          3(2-2-5) 

ความหมายของสัตว์ป่า ประเภทและพันธุ์สัตว์
ป่า สัตว์ป่าท่ีน ามาเป็นสัตว์เล้ียง การขยายพันธุ์สัตว์
ป่าบางชนิด สัตว์ป่าเพื่อการท่องเท่ียว การฝึกสัตว์ป่า 
และการป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าในการท่องเท่ียว 
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า 

ตัดออก  

2606231 ทักษะกิจกรรมทางน้ า 
Water Activity Skills           3(2-2-5) 

ทักษะและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางน้ าประเภทต่าง 
 ๆเช่น พายเรือ ว่ายน้ า ด าน้ า วิธีการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท างานทางน้ า เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการประมงและการนันทนาการ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

ตัดออก  

2606266 การเลี้ยงปลาสวยงาม  
Ornamental Fish Raising         3(2-2-5) 

ชนิด ลักษณะ ความเป็นอยู่ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ
เล้ียง โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ปลาสวยงาม  

ตัดออก  

2606301 การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
Coastal Resources Management    3(2-2-5) 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดมลภาวะท่ีจะกระทบต่อระบบ
นิเวศและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ี ปัญหาและการขัดแย้ง
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ทรัพยากร
ชายฝ่ังได้แบบอย่างยืน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

ตัดออก   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
2606338 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
Natural Disasters            3(3-0-6) 

ชนิดและสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติ  
การเตรียมรับมือ มาตรการการป้องกัน  การ
แก้ปัญหาของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม
ฉับพลัน ดินถล่ม แผ่นดินไหว สินามิ และพายุ 

ตัดออก  

2606401 นิเวศวิทยาแนวปะการัง 
Coral Reef Ecology          3(2-2-5)  

พัฒนาการแนวปะการัง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนว
ปะการัง กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
สัณฐานวิทยาและขอบเขตของแนวปะการัง ส่ิงมีชีวิต
ในแนวปะการัง การแพร่กระจายของแนวปะการังท่ัว
โลกและในประเทศ การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง 
การท่องเท่ียวในแนวปะการัง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

ตัดออก  

2607210 การถนอมและแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร 
Preservation and Processing of 
Agricultural Products         3(2-2-5)  

ความหมายและความส าคัญของการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารปัจจัย
ต่างๆท่ีท าให้ผลิตผลเกิดการบูดเน่าเสียหาย การ
ควบคุมและป้องกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค
และวิธีการแปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ   

ตัดออก  

2609101 วิทยาการแมลงและการประยุกต์ใช้ 
Entomological Science and Usages    
3(2-2-5) 

ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา การจ าแนก
ประเภท ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ประโยชน์และ
โทษของแมลง การประยุกต์ใช้แมลง การควบคุมและ
การก าจัด การเก็บตัวอย่าง 

ตัดออก  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
7333402 การประชาสัมพันธ์เพือ่การท่องเที่ยว 
Public Relation for Tourism      3(3-0-6) 

ศึกษาสถานการณ์ และพฤฒิ กรรมการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบัน กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

2613301 การสื่อสารทางการเกษตร 
Agritourism Communication   3(3-0-6) 

ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของการส่ือสาร  ประเภทของระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารทางการเกษตร การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร  

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

 2600220 เกษตรผสมผสานเพื่อการ
ท่องเที่ยว  
Integrated Farming of Tourism 
3(2-2-5) 
ความหมายและประโยชน์ของการเกษตร
ผสมผสาน ระบบเกษตรผสมผสาน ปัจจัยใน
การท าเกษตรผสมผสาน ขั้นตอนการวางแผน
และออกแบบการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

ย้ายจาก
วิชาเอก
บังคับมา
เป็นเอก
เลือก 
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รายวิชาที่เพิ่มใหม่  
รายวิชา ประเภทวิชา หมายเหตุ 

2612105 การเกษตรเบื้องต้น 
(Introduction to Agriculture)              3 (2-2-5) 
 ความส าคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ความรู้เบื้องต้นทาง
การเกษตร ประเภทของการเกษตร พืชศาสตร์ และสัตวศาสตร์  การใช้
พื้น ท่ีการเกษตรและการด าเนินงาน เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และ
เทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติการด้านการเกษตรเบื้องต้น และการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

วิชาเอกบังคับ  

2612315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(Agricultural Product Development)                    3 (2-2-5) 
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความหมายและความส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาสินค้า
และบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศิลปะการออกแบบ การค านวณต้นทุน
และก าหนดราคา ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
การเขียนแผนธุรกิจส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วิชาเอกบังคับ  

6305501 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(English for Agritourism)                                    3 (2-2-5) 
 ค าศัพท์ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับนักท่องเท่ียวใน
บริบทของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น การบรรยายแหล่งท่องเท่ียว การ
ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร ของท่ีระลึก  ผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง  อาหารและท่ีพัก  และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

วิชาเอกบังคับ  

2600310 การจัดการฟาร์ม 
(Farm Management)                       3(3-0-6) 
 สถานการณ์ท าฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การน า
หลักการและหลักเศรษฐศาสตร์ในการท าฟาร์ม หลักการจัดการฟาร์ม 
การลงทุน แหล่งเงินทุน การวางแผนธุรกิจ การเช่า การตลาด การซื้อ
ฟาร์ม การท าบัญชี การวัดผลส าเร็จในการท าฟาร์ม และปัญหาการ
จัดการฟาร์ม 

วิชาเอกเลือก  
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รายวิชา ประเภทวิชา หมายเหตุ 
2600203 การวางแผนและการพัฒนาที่ดินทางการเกษตร 
(Agricultural  Land Use Planning and Development) 
3(2-2-5) 
 การแบ่งเขตภูมิภาคทางการเกษตร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกษตร ภูมินิเวศทางการเกษตร การวางแผนการใช้ท่ีดินและการ
พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีการเกษตรท่ีสอดคล้องกับภาวการณ์เศรษฐกิจและ
สังคม การศึกษานอกสถานท่ี 

วิชาเอกเลือก  

2603212 การผลิตไม้ดอกไม้ไม้ประดับเพื่อการค้า  
(Commercial Production of Floriculture and Ornamental 
Plants)                                                              3(2-2-5) 
 ความส าคัญ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโต ชนิดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ การขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การตลาดและ
การจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้เพื่อ
การค้า 

วิชาเอกเลือก  

2600313 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
(Recreation for Agritourism)                               3(2-2-5) 
 หลักการ แนวคิดการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
การจัดค่าย ผู้น ากิจกรรมนันทนการ การเขียนโครงการ และการเขียน
แผนนันทนาการ หลักการ แนวคิด ประเภทของการส่ือความหมาย  
การวางแผนการส่ือความหมาย การจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่ือ
ความหมายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

วิชาเอกเลือก  

2600221 เกษตรในเมือง 
(Urban Agriculture)                                           3(2-2-5) 
 หลักการ แนวคิด บทบาท และความส าคัญของเกษตรในเมือง 
ประวัติความเป็นมา รูปแบบและการด าเนินงานเกษตรเมืองในประเทศ
และต่างประเทศ การออกแบบและการประยุกต์ใ้ช้วัสดุเพื่อการท าเกษตร 
การจัดการพื้นท่ีส าหรับเกษตรเมือง   

วิชาเอกเลือก  
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รายวิชา ประเภทวิชา หมายเหตุ 
2600306 เกษตรอินทรีย์ 
(Organic Agriculture)                                         3(2-2-5) 
     หลักในการท าเกษตรอินทรีย์ ดินและการจัดการดิน เทคนิคการผลิต
และการใช้ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมี ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลต่อระบบนิเวศ มาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 

วิชาเอกเลือก  

2607211 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
(Agricultural Products Processing)                       3(2-2-5) 
     แนวคิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักการแปรรูปผลผลิต
เพื่อเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มาตรฐานการผลิตอาหาร การลงทุนและ
การจัดการด้านการเงิน การจัดการผลิตภัณ์และราคา การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

วิชาเอกเลือก  



 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2552 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2556 
(ฉบับที่ 2) 
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ภาคผนวก ช 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. นางสาวกนกวรรณ แก้วอุไทย 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : - 
1.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

อุทยาน 
นันทนาการและ
การท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การจัดการ 
การท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2545 

1.3 ผลงานวิชาการ 
1.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
1.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

- 
1.3.3 บทความทางวิชาการ 

    1. กนกวรรณ แก้วอุไทย และกนกวรรณ ศรีขวัญ. การศึกษาความต้องการของ
ประชาชนและนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต. การประชุมวิชาการการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี  4 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.หน้า 153-163. 2558 

    2. เบญจพร แก้วอุไทย และกนกวรรณ แก้วอุไทย. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวป่าชาย
เลน ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง. การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี  4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต.หน้า 189-200. 2558 

    3. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, เบญจพร แก้วอุไทย และกนกวรรณ แก้วอุไทย. แนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเมืองเก่าศรีรายา อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2558 
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   1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

3 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

2612102   การจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2612311  การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
2612312  การจัดน าเท่ียวเชิงเกษตร 

       2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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 2. นายสุเทพ มุงคุณ 
   2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : - 
   2.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2539 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร
บัณฑิต      

เกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม               2536 

2.3 ผลงานวิชาการ 
- 

2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  
               14  ปี 

2.5 ภาระงานสอน 
     2600306  เกษตรอินทรีย์ 

2600310  การจัดการฟาร์ม 
2604102  การจัดการสัตว์เล้ียงเพื่อการท่องเท่ียว 
2612210  วัฒนธรรมการเกษตร   
2612304  การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว   

                2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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  3. นายชัยภูมิ สุขส าราญ 
   3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : - 
   3.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 
2554 

ปริญญาตร ี วิทยาศาตร
บัณฑิต 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2551 

   3.3 ผลงานวิชาการ 
  3.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 -  
  3.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 - 
  3.3.3 บทความทางวิชาการ 

  ชัยภูมิ สุขส าราญ. ผลของสารกลุ่มออกซินสังเคราะห์ต่อการชะลอการหลุดร่วง
ของดอกเอื้องกุหลาบ (Costus barbatus). การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี  5 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.หน้า 1504-1511. 2558 

    3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
  3 ปี 

     3.5 ภาระงานสอน 
2600204  พรรณพืชท้องถิ่น   
2603212  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 
2603206  การจัดการพืชสวน 
2612105  การเกษตรเบ้ืองต้น 
2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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 4. นางสาวภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ ์
4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : -  

       4.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544 

4.3 ผลงานวิชาการ 
4.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  - 
4.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 

   4.3.3 บทความทางวิชาการ 
      - 
   4.4  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

11 ปี 
   4.5 ภาระงานสอน 
       2600311  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 

2600220  เกษตรผสมผสานเพื่อการท่องเท่ียว   
 2600211  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 

2601203  การวางแผนและพัฒนาท่ีดินทางการเกษตร 
2601210   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

       2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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5. นางสาวสุทธิณี  พรพันธุ์ไพบูลย์ 
5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ : - 
5.2 ประวัติการศึกษา   

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

อุทยาน 
นันทนาการ และ
การท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2550 

5.3 ผลงานวิชาการ 
5.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  - 
5.3.2 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

  - 
5.3.3 บทความทางวิชาการ 

 - 
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

  1 ปี  
5.5 ภาระงานสอน 

2600313  นันทนาการเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2612106  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร 
2612303  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612314  ระเบียบวิธีวิจัยทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
2612315  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
2612411  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2612412  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรเกษตร 
2613301  การส่ือสารการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 


