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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชือ่หลกัสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Technology Program in Horticulture and Landscape  
  Management 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  :  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
ชื่อยํอ (ไทย) :  ทล.บ. (การจดัการพืชสวนและภูมิทัศน์) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Technology (Horticulture and Landscape  

Management 
ชื่อยํอ (อังกฤษ)  : B.Tech. (Horticulture and Landscape Management) 
   
 

3. วิชาเอก 
    - การจัดการพืชสวน 
    - การจัดการภูมิทัศน์ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมํน๎อยกวํา 136  หนํวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
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           หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

           ภาษาไทย 
 

5.3  การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี ซึ่งส าเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรอง  

 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

           - 
 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       หลักสูตรใหม ํพ.ศ. 2557  
       สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 5/2556   เมื่อวันที่  23  เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ.   2556 และสภาวิชาการรับพิจารณาแก๎ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่1/58 เมื่อวันที ่9 มกราคม 2558 

 
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่   3/2557  เมื่อวันที่  14  เดือน  มีนาคม  
พ.ศ.  2557 และสภามหาวิทยาลัยรับพิจารณาแก๎ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมครั้งที่2/58 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
        
       เปิดสอน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการเกษตร นักวิจัย เจ๎าหน๎าที่ห๎องปฏิบัติการ หรือบุคลากรทางการศึกษาในหนํวยงาน

หรือสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
8.2 นักออกแบบและจัดการภูมิทัศน์ นักออกแบบและจัดสวน นักจัดดอกไม๎ นักจัดการนวัตกรรม

พืชสวน 
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เชํน ธุรกิจออกแบบจัดสวน ธุรกิจการสวนเกษตรเพ่ือการทํองเที่ยว 

ธุรกิจผลิตและจ าหนํายพรรณไม๎  ร๎านจัดดอกไม๎และตกแตํงสถานที่  และธุรกิจจัดการสวนแสดง
พรรณไม๎ เป็นต๎น 

 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

9.1 นางสิริรัตน์ เพชรเหมือน 
      ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2525 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2519 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3 8303 00415 76 9 
 
9.2 นางสาวมนทิรา ไชยตระญากูร 
      ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชวํยศาตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วท.ม. พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา๎เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 

2532 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3 5501 00693 99 7 
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9.3 นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย 
     ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผ.ม. การวางแผนชุมชน
เมืองและ
สภาพแวดล๎อม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2550 

คอ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2547 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3 9011 00560 23 4 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             ภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับประชากร
ทั้งประเทศในฐานะผู๎บริโภค และกวําครึ่งหนึ่งของประชากรอยูํในฐานะผู๎ผลิต นอกจากนี้ภาค
เกษตรกรรมเป็นภาคท่ีสร๎างรายได๎อยํางมีนัยส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจ   ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมมี
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรที่มีการผลิตในครัวเรือน เปลี่ยนเป็นธุรกิจเกษตรที่ใช๎เทคโนโลยี และ
เครื่องจักรที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให๎มากพอกับความต๎องการของประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต และจากยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎าง
เศรษฐกิจภาคเกษตรของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ ต๎องมี
องค์ความรู๎ด๎านการผลิตและด๎านการจัดการผลผลิต และการพัฒนาการผลิตโดยลดต๎นทุนการผลิต 
โดยเน๎นการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพเป็นที่ต๎องการ
ของผู๎บริโภค ลดต๎นทุนและยํนระยะเวลาการผลิต รวมทั้งการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศทางด๎านการตลาด
และสภาพภูมิอากาศเพ่ือใช๎ในการวางแผนด าเนินการปลูกและดูแลรักษา  ภาคเกษตรกรรมไทยจึง
เปลี่ยนจากวิถีเกษตรที่พ่ึงพาเพียงธรรมชาติสูํการเกษตรที่ใช๎ความรู๎และเทคโนโลยี   ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ จะเป็นการสร๎างบุคลากรวิชาชีพทาง
การเกษตร ให๎เป็นผู๎มีความรู๎และความสามารถในการน าเทคโนโลยีการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
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บูรณาการกับการประกอบอาชีพ และตอบสนองเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ภาคเกษตรของรัฐอยํางมี
คุณภาพ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพแวดล๎อมที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูํในจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีแหลํงทํองเที่ยวสวยงาม
ติดอันดับโลก มีสถานประกอบการด๎านการทํองเที่ยว และมีจ านวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากในแตํละปี
โดยเฉพาะชาวตํางประเทศ ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ การจัดการเรียนการ
สอนจึงจ าเป็นต๎องยึดหลักการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม        โดยคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่ต๎องใช๎ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือให๎คํานิยมที่เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตสังคมไทยเป็นไปอยําง
เหมาะสม และเพ่ิมคุณคําของผลิตภัณฑ์ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ในปี 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได๎เปิดสอนสาขาการจัดการพืชสวนประดับ  โดยมี

วัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการพืชสวน มุํงเน๎นเฉพาะการผลิตไม๎
ดอกไม๎ประดับ  แตํเนื่องจากสถาบันผลิตบุคลากรในแหลํงที่มีธุรกิจการทํองเที่ยว การประดับตกแตํง
สํงเสริมความสวยงามของสถานที่ และการพักผํอน หยํอนใจ   สามารถกระตุ๎นธุรกิจการทํองเที่ยว 
และท าให๎เกิดธุรกิจตํอเนื่องในการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ  ดังนั้นในปี 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จึงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับความต๎องการดังกลําว  และจากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนหลักสูตรจึงเน๎นรายวิชาให๎มีความรู๎ทั้งทางด๎านผลิต เทคโนโลยีและการ
ใช๎เทคโนโลยี  ความรู๎การเป็นผู๎ประกอบธุรกิจเกษตร การตลาด และทักษะด๎านวิชาชีพอ่ืนๆ ในการ
จัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เพ่ือให๎บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองเข๎ากับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ และปฏิบัติตนอยํางมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตให๎มีอัตลักษณ์ 
คุณธรรม สู๎งาน และจิตอาสา 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของท๎องถิ่น สํงผลให๎สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

12.2.2 ศึกษา วิจัยและเผยแพรํองค์ความรู๎ทางด๎านการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์และ
ให๎บริการวิชาการแกํสังคม 
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12.2.3 ปรับปรุงพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยี โดยน าความรู๎และเทคโนโลยีประยุกต์กับ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1    กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุํมวิชามนุษยศาสตร์  กลุํมวิชา

สังคมศาสตร์  และกลุํมวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- 
 

  13.3   การบริหารจัดการ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน๎าที่ก ากับดูแล  โดยประสานงานกับส านักสํงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในการจัดตารางเรียน ตารางสอบ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาและความส าคัญ 
 บูรณาการความรู๎  เทคโนโลยี และทักษะการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
 

1.2  ความส าคัญ 
 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต๎องการของชุมชน มีความจ าเป็นตํอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  
มุํงผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถในการบูรณาการความรู๎  เทคโนโลยีและทักษะในการจัดการ
พืชสวนและภูมิทัศน์ในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งสร๎างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในด๎าน 
คุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ  มีจรรยาบรรณ  และมีเจคติที่ดีตํอวิชาชีพ   

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
บัณฑิตให๎เป็นผู๎มีคุณลักษณะ ดังนี้  
            1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู๎ ความสามารถในการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการพืช
สวนและภูมิทัศน์ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถแก๎ปัญหา
อยํางบูรณาการ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน 5 ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี/้หลักฐาน 
1. เรํงรัด ปรับปรุงหลักสูตร ให๎

เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2552 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของท๎องถิ่น 
2. ประชุม/สัมมนา 
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครั้งในการประชุมเอกสาร
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
หลักฐาน 
1.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานการประชุม 

2. พัฒนาบุคลากรด๎านการเรียน
การสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ 

1. สํงเสริมให๎อาจารย์ศึกษา
ตํอในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาตํอ 

2. สํงเสริมให๎อาจารย์ท างาน  
วิจัย 
3. จัดการบริการวิชาการแกํ
สังคม 
4. สนับสนุนให๎อาจารย์เข๎า
รํวมประชุม อบรมรวมทั้ง
ศึกษาดูงาน 

2. จ านวนงานวิจัย 
3. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการ 
หลักฐาน 
1. รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาตํอ 
2. จ านวนโครงการวิจัยที่ได๎รับ
ทุน 
3. รายงานโครงการการบริการ
วิชาการ 
4. รายงานการอบรม และ
การศึกษาดูงานของอาจารย์ 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดผลและ
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

1. ส ารวจความต๎องการของ 
นักศึกษา และผู๎สอน 

 
2. ให๎ความรู๎เทคนิคการสอน   
และการวัดผล 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในแตํละเทอม 
หลักฐาน 
1. รายงานโครงการพัฒนา
เทคนิคการสอนและการวัดผล 
2. รายงานผลการประเมินการ  
เรียนการสอนของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี/้หลักฐาน 
4. การพัฒนาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1. มีโครงการฝึกทักษะ 
วิชาชีพและวิชาการระหวําง
เรียน 
2. มกีารฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนโครงการฝึกทักษะ 
วิชาชีพและวิชาการ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
สถานที่ฝึกงาน 
หลักฐาน 
1. รายงานโครงการฝึกทักษะ
วิชาการและวิชาชีพที่จัดให๎กับ
นักศึกษา 
2. รายงานการฝึกประสบการณ์/
สหกิจศึกษาของนักศึกษา 
3. รายชื่อสถานประกอบการ
ส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหวํางเรียน 
4. รายงานผลการผํานเกณฑ์การ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
           ใช๎ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ได๎แกํ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
โดย 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 
 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหนํวยกิต โดยมีสัดสํวนเทียบเคียงได๎กับภาคเรียน
ปกติ 
 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           - 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา  
2.2.2 คุณสมบัติอ่ืนๆครบถ๎วนตามข๎อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วํา

ด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรีปี พ.ศ. 2548 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด  

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาความรู๎และทักษะพ้ืนฐานทางด๎านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์คํอนข๎างต่ า 
2.3.2 การปรับตัวของนักศึกษาที่แตกตํางการเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาต๎องเรียนด๎วยตัวเอง

และมีวินัย และการแบํงเวลาในการท ากิจกรรม  
2.3.3 ปัญหาความรู๎ด๎านบุคลิกภาพ การมีวินัย การท างานเป็นทีม และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
 

ปัญหานักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาความรู๎และทักษะพื้นฐานทางด๎าน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์คํอนข๎างต่ า 

จัดโครงการหรือกิจกรรมสอนเพ่ิมเติมใน
รายวิชาที่นักศึกษามีปัญหา เชํน จัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

การปรับตัวของนักศึกษาที่แตกตํางการเรียน
มัธยมปลาย นักศึกษาต๎องเรียนด๎วยตัวเองและ
มีวินัย และการแบงํเวลาในการท ากิจกรรม 
 

-มอบหมายให๎อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน๎าที่ให๎
ค าแนะน าทางด๎านวิชาการ การใช๎ชีวิตและ
คอยสอดสํองดูแลอยํางใกล๎ชิด 
-จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา แนะน าเทคนิคการ
เรียนและการจัดแบํงเวลาในการท ากิจกรรม 
-จัดพบผู๎ปกครองเพ่ือได๎ติดตาม ดูแลการ
พัฒนาของนักศึกษาทั้งการเรียนและใช๎ชีวิตทั้ง
ที่บ๎านและมหาวิทยาลัย 

ปัญหาความรู๎ด๎านบุคลิกภาพ การมีวินัย การ
ท า ง าน เป็ นที ม  แล ะการ ใช๎ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 

-จัดกิจกรรมในรายวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางพืชสวนและภูมิทัศน์เพ่ือสํงเสริม
ประสบการณ์แกํนักศึกษา 

 
  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 100 100 100 100 100 
2 - 100 100 100 100 
3 - - 100 100 100 
4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 
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2.6   งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
คําบ ารุงการศึกษา 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000 
รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก.  งบด าเนินการ      
1. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา 

1,377,500 2,755,000 4,132,500 5,510,000 5,510,000 

2. การจัดการเรียนการสอน 937,500 1,875,000 2,812,500 3,750,000 3,750,000 
ข.  งบลงทุน      

คําครุภัณฑ์ 200,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
รวม (ก+ข) 2,515,000 4,930,000 7,395,000 9,710,000 9,710,000 

 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ป ี

 
2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ก)  

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชา ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัย วําด๎วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1หลักสูตร 
       3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา  136 หนํวยกิต 

             3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องตามที่ก าหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หนวํยกิต 
 1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์  6 หนํวยกิต 
 1.3 กลุํมวิชาสังคมศาสตร์  6 หนํวยกิต 
 1.4 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หนํวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุํมวิชาแกน                             ไมํน๎อยกวํา 48 หนํวยกิต 
 2.2 กลุํมวิชาเอก                              ไมํน๎อยกวํา 33 หนํวยกิต 
   2.2.1 กลุํมวิชาเอกบังคับ                 ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
   2.2.2 กลุํมวิชาเอกเลือก                  ไมํน๎อยกวํา 21 หนํวยกิต 
 2.3 กลุํมวิชาบริหารธุรกิจ                     ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต 
 2.4 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  10 หนํวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
           3.1.3 รหัสวิชา และรายวิชา 

          1) รหัสวิชา ประกอบด๎วยตัวเลข 7 ตัว เลขตัวที่ 1-2 แสดงคณะ เลขตัวที่ 3-4 
แสดงสาขาวิชา เลขตัวที่ 5 แสดงชั้นปีที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงล าดับวิชา 

          2) รายวิชา จ าแนกตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ดังนี้ 
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                              9 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 9901101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป 

English for General Communication 
3(2-2-5) 

 
 9901102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมตัวส าหรับวิชาชีพ 

English for Professional Communication 
3(2-2-5) 

 9901103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 
 

3(3-0-6) 

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                       6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 9902202 ความจริงและความงามของชีวิต 

Meaning and Aesthetics of Life 
3(3-0-6) 

 9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหมํ 
Art of Modern Management 
 

3(3-0-6) 

    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                       6 หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 9903201     เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
3(2-2-5) 

 9903202 สังคมวิวรรธน์  
Social Evolution 
 

3(3-0-6) 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       9 หน่วยกิต (ท-ป-อ)   
            9904102                               ทักษะการเรียนรู๎สารสนเทศ  

Information Learning Skills 
3(2-2-5) 

           9904201 
 
9904303 
                       

การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา 
Logical Thinking for Decision Making 
สุขภาพแบบองค์รวม 
Holistic Health 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                             41   หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
2603101 หลักการพืชสวน 

Principles of Horticulture 
3(2-2-5) 

2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1       
Landscape Design 1     

3(2-2-5) 

2617102 งานชํางเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Farm Mechanics for Horticulture and Landscape 
Management 

3(2-2-5) 

2617103 พรรณไม๎เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Plants for Horticultural and  Landscape Management 

3(2-2-5) 

2617104 คณิตศาสตร์เบื้องต๎นเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Fundamental Mathematics for Horticultural and  
Landscape Management 

3(2-2-5) 

2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า 
Soil, Fertilizer and Water Management 

3(2-2-5) 

2617106 ไม๎ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Ornamental Plants for Horticulture and Landscape 
Management 

3(2-2-5) 

2617107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Information Technology for Horticulture and Landscape 
Management 

3(2-2-5) 

2617201 หญ๎าและการจัดการสนามหญ๎า 
Grass Turf Management 

3(2-2-5) 

2617202 ไม๎ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Floriculture for Horticulture and Landscape Management 

3(2-2-5) 

2617203 การจัดสวนและตกแตํงสถานที่ 
Landscape and Garden Design 

3(2-2-5) 

2617301 นวัตกรรมการจัดการในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Management Innovation in Horticulture and Landscaping 

3(2-2-5) 
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2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Seminar on Horticulture and Landscape Management 

3(3-0-6) 

2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  
Research in Horticulture and Lanscaping Management 

3(2-2-5) 

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 
General English Conversation 

3(2-2-5) 

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

   
        2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                     ไม่น้อยกว่า     33 หน่วยกิต 
 ให๎เลือกกลุํมวิชาใดกลุํมวิชาหนึ่งเพียงกลุํมเดียว จากกลุํมวิชาตํอไปนี้  
           2.2.1 วิชาเอกการจัดการพืชสวน 
 

 

                1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน  12  หน่วยกิต  
2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

Plant Propagation Technology 
3(2-2-5) 

2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน  
Technology in Horticultural Plant Production 

3(2-2-5) 

2617206 เทคโนโลยีการให๎น้ าพืช 
Irrigation Technology 

3(2-2-5) 

2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 
Post Harvest Technology of Horticultural Produce 
 

3(2-2-5) 

               2) กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้ 
2603328 เห็ดและการผลิตเห็ด   

Mushroom and Mushroom Production 
3(2-2-5) 

2603329 พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร  
Spices  and  Herbs 

3(2-2-5) 

2617212 การจัดการสถานเพาะช า 
Nursery Management 
 

3(2-2-5) 
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2617213 เกษตรอินทรีย์ 
Organic Agriculture 

3(2-2-5) 
 

2617214 หลักการจัดและออกแบบดอกไม๎ 
Principles of Flower Arranging and Design 

3(2-2-5) 

2617215 การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับเพ่ือการค๎า 
Commercial Floricultural and Ornamental Production  

3(2-2-5) 

2617304 การเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎  
Orchid Culture 

3(2-2-5) 

2617305 การผลิตผักเพ่ือการค๎า 
Commercial Vegetable Production  

3(2-2-5) 

2617306 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร๎ดิน 
Soilless Culture Technology 

3(2-2-5) 

2617307 เทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Technology 

3(2-2-5) 

2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัด 
Plant Pest and Control Technology 

3(2-2-5) 

2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
Ornamental Horticulture Contest  and Display 

3(2-2-5) 

2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
Special Problems in Horticultural Management 

3(2-2-5) 

2617404 เกษตรสุนทรีย์ 
Aesthetics of Agriculture 
 

3(2-2-5) 

          2.2.2 วิชาเอกการจัดการภูมิทัศน์ 
 

 

              1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน  12  หน่วยกิต  
2617208 การออกแบบภูมิทัศน์ 2  

Landscape Design 2 
3(2-2-5) 

2617209 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 
Technical Drawing for Landscaping 
 

3(2-2-5) 
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2617210 การจัดการวัสดุกํอสร๎างในงานภูมิทัศน์  
Landscape Construction Materials Management 

3(2-2-5) 

2617211 การส ารวจพื้นที่เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 
Surveying for Landscape Design 

3(2-2-5) 
 
 

              2) กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต จากรายวิชาตํอไปนี้ 
2617216 

 
ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต๎น 
Introduction to Landscape and Landscape Architecture 

3(2-2-5) 

2617217 ภูมิทัศน์พื้นถิ่น  
Local Landscape 

3(2-2-5) 

2617218 การวางผังบริเวณ 
Site Planning 

3(2-2-5) 

2617219 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 
Landscape Ecology 

3(2-2-5) 

2617220 ปาล์มประดับ 
Ornamental Palms 

3(2-2-5) 

2617308 การออกแบบจัดสวนเกษตรเพ่ือการทํองเที่ยว 
Farm Design for Agro Tourism 

3(2-2-5) 

2617309 การออกแบบพื้นที่นันทนาการ 
Planning and Design of Recreational Sites 

3(2-2-5) 

2617310 การรักษาพรรณไม๎ในงานภูมิทัศน์ 
Maintenance of Plants in Landscape 

3(2-2-5) 

2617311 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
Urban Landscape Design 

3(2-2-5) 

2617312 การออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน 
Home Landscape Design 

3(2-2-5) 

2617405 การน าเสนองานการออกแบบภูมิทัศน์ 
Landscape Design Presentation 

3(2-2-5) 

2617406 การออกแบบสวนน้ า 
Water Garden Design and Construction 
 

3(2-2-5) 
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2617407 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์ 
Geographical  Information Systems for Landscaping 

3(2-2-5) 

2617408 วัฒนธรรมและความเชื่อในงานภูมิทัศน์ 
Culture and Beliefs in Landscaping 

3(2-2-5) 
 

 
       2.3 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                                           ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
2617221 การตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร 

Marketing for Agribusiness 
3(2-2-5) 

2617313 กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด๎านพืชสวน 
และภูมิทัศน์  
Law and Ethics in the Horticulture and Landscaping 
Business  

3(2-2-5) 

2617314 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

2617409 โลจิสติกส์และโซํอุปทานในธุรกิจเกษตร 
Logistics and Supply Chains in the Agribusiness 

3(3-0-6) 

7356101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principle of Business Management 

3(3-0-6) 
 
 

        2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  10 หน่วยกิต 
2617410 การพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

Skill Development for  Horticultural and Landscape 
Management 

3(135) 

ให้เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้ 
เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   

Preparation for Field Experience in Horticulture and 
Landscape Management 

2(90) 

2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
Field Experience in Horticulture and Landscape 
Management 

5(480) 
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หรือเลือกสหกิจศึกษา  
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(45) 

9905401 สหกิจศึกษา         
Cooperative Education 

6(640) 
 

 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า                             6 หน่วยกิต 
               ให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไมํให๎ซ้ ากับวิชา
ที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียน โดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

                                ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 9904102 ทักษะการเรียนรู๎สารสนเทศ  3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป 9901103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2603101 หลักการพืชสวน 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617102 งานชํางในการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617103 พรรณไม๎ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
รวม 54 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 9901101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป 3(2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป 9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617104 คณิตศาสตร์เบื้องต๎นในงานพืชสวน 3(3-0-6) 
 

 
และภูมิทัศน์ 

 เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617106 ไม๎ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวน 3(2-2-5) 
 

 
และภูมิทัศน์ 

 เฉพาะกลุํมวิชา ................. กลุํมวิชาบริหารธุรกิจ ..(..-..-..) 
บริหารธุรกิจ 

   รวม 18-21 หน่วยกิต 
รวม 54-63 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู๎และ 3(3-0-6) 
  การแก๎ปัญหา 

 ศึกษาทั่วไป 9904303 สุขภาพแบบองค์รวม  3(3-0-6) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617201 หญ๎าและการจัดการสนามหญ๎า 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617202 ไม๎ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอก 
บังคับ 6 หนํวยกิต 

2617204 
2617205 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5) 

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 

2617208 
2617209 

การออกแบบภูมิทัศน์ 2 3(2-2-5) 

การเขียนแบบภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 

 รวม 18-21 หน่วยกิต 

รวม 54-63  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 9901102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมตัวส าหรับ 3(2-2-5) 

 

 
วิชาชีพ 

 เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617203 การจัดสวนและตกแตํงสถานที่ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอก 
บังคับ 6 หนํวยกิต 

2617206 
2617207 

เทคโนโลยีการให๎น้ าพืช 3(2-2-5) 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3(2-2-5) 

2617210 
2617211 

การจัดการวัสดุกํอสร๎างในงานภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 

การส ารวจพื้นที่เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 
เฉพาะกลุํมวิชาบริหารธุรกิจ ................. กลุํมวิชาบริหารธุรกิจ ..(..-..-..) 

รวม 12-21 หน่วยกิต 
รวม 36-63 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 9902202 ความจริงและความงามของชีวิต      3(3-0-6) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617301 นวัตกรรมการจัดการในงานพืชสวน 3(2-2-5) 
 

 
และภูมิทัศน์ 

 เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617302 สัมมนาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน  6305001  สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต๎น 3(2-2-5) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 

 รวม 12-21 หน่วยกิต 
รวม 36-63 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหมํ 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 9903202 สังคมวิวรรธน์  3(3-0-6) 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและ 3(2-2-5) 
 

 
ภูมิทัศน์ 

 เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 
เฉพาะกลุํมวิชาเอกเลือก  ……………… กลุํมวิชาเอกเลือก ..(..-..-..) 
กลุํมวิชาเลือกเสรี ................ กลุํมวิชาเลือกเสรี ..(..-..-..) 

 รวม 9-18 หน่วยกิต 
 รวม 27-54 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะกลุํมวิชาแกน 6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวน 2(135) 
 

 
และภูมิทัศน์ 

 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
ให๎เลือก 1 รายวิชา 

 2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 

 
การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   

 

 
หรือ 

 9905301 เตรียมสหกิจศึกษา         1(45) 
เฉพาะกลุํมวิชาบริหารธุรกิจ ............ กลุํมวิชาบริหารธุรกิจ ..(..-..-..) 
กลุํมวิชาเลือกเสรี ............ กลุํมวิชาเลือกเสรี ..(..-..-..) 

รวม 7-14 หน่วยกิต 
รวม 21-42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 5(480) 

 

พืชสวนและภูมิทัศน์ 

 หรือ 

 9905401 สหกิจศึกษา         6(640) 
รวม 5-6 หน่วยกิต 

รวม 480-640 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป 

English for General Communication 
3(2-2-5) 

 ฝึกทักษะการสื่อสารระดับพ้ืนฐานโดยใช๎ภาษาพูดตามรูปแบบ 
ประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ  บอกลักษณะ ทิศทาง และให๎ข๎อมูล  
การอํานสิ่งพิมพ์ ส านวน ทบทวนโครงสร๎างไวยากรณ์ เขียนประโยคได๎
ถูกต๎อง เขียนบทสรุปเรื่องท่ีอําน การซักถาม 

 

  
9901102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวส าหรับวิชาชีพ 

English for Professional Communication 
3(2-2-5) 

 ฝึกทักษะการสื่อสารระดับก๎าวหน๎าและทบทวนการสร๎างประโยค 
อธิบายแสดงความคิดเห็นด๎วยข๎อความมากกวําหนึ่งประโยค การอําน
เพ่ือแปลและจับใจความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติตนเอง 
และการเขียนจดหมาย 

 

   
9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

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

 ศึกษาหลักการเบื้องต๎นในการสื่อสารภาษาไทย ฝึกทักษะการใช๎
ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอําน และการเขียน ให๎สามารถสื่อสารได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู๎ ความคิดที่ได๎รับมาพัฒนา
ตนเองอยํางสร๎างสรรค์ 
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9902202 ความจริงและความงามของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning and Aesthetics of Life  
 ศึกษาปรัชญาเกี่ยวกับความจริง หลักค าสอนทางศาสนา และ

ความเข๎าใจระหวํางศาสนา ความงามและคุณคําของชีวิตที่เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามในธรรมชาติ การ
แสดงออกทางอารมณ์ ความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
การน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตอยํางมีสันติสุข และสันติภาพ 

 

 

9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม่ 
Art of Modern Management  

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการยุคใหมํ การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการภายใต๎สถานการณ์พิบัติภัย การเจรจาตํอรอง 
การจัดการความขัดแย๎ง ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสร๎างทีมงาน 
จิตวิทยาและแรงจูงใจในการท างาน การสร๎างภาวะผู๎น า การบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตํอสังคม การประยุกต์ใช๎เครื่องมือ
การจัดการสมัยใหมํมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

 

  
9903201 เศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy 
3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต การ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและเข๎าถึงการด ารงชีวิตในวิถีของปราชญ์    ผู๎มีจิต
ที่เปี่ยมด๎วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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9903202 สังคมวิวรรธน์  
Social Evolution 

3(3-0-6) 

 ศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของสังคมโลก และสังคมไทย    
การรวมกลุํ มทางเศรษฐกิจและสั งคม โดยเน๎นกลุํ มอาเซี ยน 
กระบวนการถํายทอดและการแลกเปลี่ยนทางด๎านวัฒนธรรม ปัญหา
สังคมโลกและสังคมไทย  ซึ่งมีอิทธิพลตํอสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล๎อมในยุคปัจจุบัน เพ่ือการเรียนรู๎
และปรับตัว อันน าไปสูํสังคมแหํงดุลยภาพและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

 
9904102 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ  

Information Learning Skills 
3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศที่มีผลกระทบตํอชีวิต สังคม การ
แสวงหาความรู๎  การสืบค๎น  การจัดการข๎อมูล  และการประเมิน
คุณคําของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การ
เรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตํางๆ รวมถึงการสื่อสาร
ข๎อมูลบนระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความปลอดภัยใน
การใช๎สารสนเทศในสังคมยุคปัจจุบัน 

 

   
9904201 การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา 

Logical Thinking for Decision Making 
3(3-0-6) 

 คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อยํางเป็นระบบ การน าเหตุผล เชิง
ตรรกะมาใช๎ในการตัดสินใจ การพัฒนาและการแก๎ปัญหาด๎านตํางๆ  
ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถยืนหยัดอยูํในสังคมอยํางรู๎ทัน  
รู๎เทําและรู๎น า 

 

   
9904303 สุขภาพแบบองค์รวม 

Holistic Health 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของสุขภาพแบบองค์
รวม การสร๎างเสริมสุขภาพของผู๎เรียน ด๎านกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา และการดูแลตนเอง ให๎มีสุขภาวะที่ดี เชํน การบริหารกายและ
จิต โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การรู๎เทําทันสื่อ และทักษะชีวิต เป็นต๎น 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ    
   2.1 กลุ่มวิชาแกน  
 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2603101 หลักการพืชสวน 

Principles of Horticulture 
3(2-2-5) 

 การจ าแนกประเภทพืช ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกาย
วิภาคของพืชปัจจัยที่มี อิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การขยายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์พืชสวน การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และการผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม 

 

 

2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1       
Landscape Design 1     

3(2-2-5) 

 พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์  และหลักการออกแบบภูมิ
ทัศน์เบื้องต๎นองค์ประกอบในงานภูมิทัศน์ การใช๎เส๎นและการรํางแบบ
สํวนประกอบของงานภูมิทัศน์  การออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก  การ
อํานแบบภูมิทัศน์  การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการออกแบบมาใช๎ใน
การสร๎างสรรค์ การจัดองค์ประกอบภูมิทัศน์ให๎เกิดสุนทรียภาพและ
ประโยชน์ใช๎สอย 

 

 

2617102 งานช่างในการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Agricultural Machanics for Horticulture and Landscape 
Management  

3(2-2-5) 

     ความรู๎เกี่ยวกับงานชําง งานประปา งานโลหะ งานไม๎ งานปูน งาน
ไฟฟ้า เครื่องมือในงานเขตกรรม การใช๎เครื่องจักรกล  ชนิดและการ
ท างานของเครื่องยนต์ การใช๎งาน การดูแลรักษา การประยุกต์ความรู๎
และเทคโนโลยีในด๎านงานชํางเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
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2617103 พรรณไม้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Plants for Horticultural and  Landscape Management 

3(2-2-5) 

 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพรรณไม๎ ประเภทและความส าคัญของ
พรรณไม๎ ชนิดพรรณไม๎ท๎องถิ่น ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต การ
ปลูกและการดูแลรักษาพรรณไม๎   การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  หลักการ
เลือกใช๎ต๎นไม๎ตํางๆ ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์   

 

 

2617104 คณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Fundamental Mathematics for Horticultural and  
Landscape Management 

3(3-0-6) 

 การแก๎สมการ  เศษสํวนยํอย การแปลงหนํวย  การคิดสัดสํวน  
การค านวณพืน้ท่ี  พืน้ท่ีผิว  ปริมาตรของรูปทรงตา่งๆ ทางเรขาคณิต 
การค านวณความเข้มข้นของสารเคมี ค่าเฉล่ียและกระจายของ
ข้อมูล สถิติและการทดสอบสมมติฐานเบื้องต๎นที่เกี่ยวข๎องกับงานพืช
สวนและภูมิทัศน์ 
 

 

2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า 
Soil, Fertilizer and Water Management 

3(2-2-5) 

 การก าเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน ปฏิกิริยาทางเคมีและ
ชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     การใช๎สารอินทรีย์
และอนินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  การชะล๎างพังทลาย การป้องกัน 
และการอนุรักษ์ดิน   ปุ๋ยและประเภทของปุ๋ย  ธาตุอาหารพืชที่จ าเป็น 
แนวทางการให๎ปุ๋ยและเทคโนโลยีการให๎ปุ๋ยกับพืช   ความต๎องการน้ า
ของพืช ระบบการให๎น้ า อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช๎ในการวางระบบน้ า 
และการออกแบบระบบน้ า 
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2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Ornamental Plants for Horticulture and Landscape 
Management 

3(2-2-5) 

 ประเภทและชนิดของไม๎ประดับในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
โครงสร๎างและสรีระวิทยาไม๎ประดับ ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข๎องกับไม๎
ประดับ เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์   การใช๎ประโยชน์ในงานพืช
สวนและภูมิทัศน์  การพัฒนาและการด าเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข๎องไม๎
ประดับ 

 

 
 
 
 
 

 
2617107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

Information Technology for Horticulture and 
Landscape Management 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศในการ
จัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ การแสวงหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  และ
การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

 

 

2617201 หญ้าและการจัดการสนามหญ้า 
Grass Turf Management 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญและประโยชน์ของสนามหญ๎า ประเภทของหญ๎าสนาม  
โรงสร๎างและสัณฐานวิทยา ปัจจัยในการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ 
การปลูกและการปฏิบัติบ ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช๎การ
จัดการสนามหญ๎า 
 

 

2617202 ไม้ดอกเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Floriculture for Horticulture and Landscape 
Management 

3(2-2-5) 

 ประเภทและชนิดของไม๎ ดอกในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
โครงสร๎างและสรีระวิทยาไม๎ดอก ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข๎องกับไม๎ดอก  
เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์  การใช๎ประโยชน์ในงานพืชสวนและ
ภูมิทัศน์  การพัฒนาและการด าเนินการธุรกิจที่เก่ียวข๎องไม๎ดอก 
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2617203 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
Landscape and Garden Design 

3(2-2-5) 

 การออกแบบและอํานแบบ การประเมินราคา การเตรียมพ้ืนที่ 
การวางพรรณไม๎และองค์ประกอบตํางๆตามแบบ  การดูแลรักษาสวน
ภายในและนอกอาคาร 

 

 

2617301 นวัตกรรมการจัดการในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Management Innovation in Horticulture and 
Landscaping 

3(2-2-5) 

      นิยามและกระบวนการของการเกิดนวัตกรรมการจัดการพืชสวน
และภูมิทัศน์ แนวคิดและประเภทตํางๆ ของนวัตกรรม ความสัมพันธ์
ระหวํางความคิดสร๎างสรรค์กับนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎อง ความส าคัญของ
นวัตกรรมตํอการเจริญเติบโตและการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมและโลกาภิวัตน์ตํอ
นวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการใช๎ทรัพยากรในองค์การเพ่ือการสร๎างนวัตกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
 

 

2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Seminar on Horticulture and Landscape Management 

3(3-0-6) 

 การศึกษา ค๎นคว๎า เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
และวิทยาการด๎านการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ของประเทศไทย
และตํางประเทศ  ท ารายงาน และน าเสนอ 

 

 

2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  
Research in Horticulture and Lanscaping Management 

3(2-2-5) 

 การเลือกประเด็นในการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการพืชสวนและภูมิ
ทัศน์ การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น  การเขียน
ข๎อเสนอโครงการ การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และการน าเสนอผลงานวิจัย 
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6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
General English Conversation 

3(2-2-5) 

     การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยเน๎นการออก 
เสียงให๎ชัดเจนตามหลักสัทศาสตร์และสื่อความหมายได๎ ผู๎เรียนจะ
ได๎รับการฝึกฝนให๎สามารถสนทนาโต๎ตอบกับชาวตํางชาติ โดยสามารถ
ให๎ข๎อมูลเบื้องต๎นแกํชาวตํางชาติได๎ เชํน แนะน าสถานที่ทํองเที่ยว 
ประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ ของชุมชนและประเทศไทยในฐานะเจ๎า
บ๎านที่ดี 
 

 

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟัง ก ารพูด    การอําน      
และการเขียนเฉพาะทางตามสาขาวิชาที่ผู๎เรียนได๎ศึกษาอยูํ โดยเน๎น
การศึกษาค าศัพท์ เฉพาะและโครงสร๎างทางไวยากรณ์ที่จ าเป็น
สาขาวิชานั้น วิชานี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถอํานต าราและเอกสารทาง
วิชาการภาษาอังกฤษในสาขาที่ผู๎เรียนเรียนอยูํ ตลอดจนสามารถเขียน
สรุปความและอภิปรายความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ได๎  
 

 
 
 
 
 

 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก 
          2.2.1 วิชาเอกการจัดการพืชสวน       

               1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  12  หน่วยกิต  

2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 
Plant Propagation Technology 

3(2-2-5) 

 หลักการขยายพันธุ์พืช อุปกรณ์ และการจัดการโรงเรือนเพาะช า 
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยี
และการใช๎เทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืช 
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2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน  
Technology in Horticultural Plant Production 

3(2-2-5) 

      การวางแผนการผลิต การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การเตรียมกล๎า วิธีการ
การปลูก การดูแลรักษา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การ
ตัดแตํง การจัดการศัตรูพืช การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโต และ
การใช๎เทคโนโลยีในการผลิตพืช   การเก็บเกี่ยว      การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว  และการจัดการผลผลิตเพื่อจ าหนําย 
 

 
 

2617206 เทคโนโลยีการให้น้ าพืช 
Irrigation Technology 

3(2-2-5) 

 แหลํงน้ า ความต๎องการน้ าของพืช ดินและน้ าในดิน ทํอและ
อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ า การออกแบบระบบน้ า ระบบการให๎น้ าแกํพืช 
ระบบการกรอง และเทคโนโลยีในการน้ าพร๎อมปุ๋ย 

 

 

2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวน 
Post Harvest Technology of Horticultural Produce 

3(2-2-5) 

 ลักษณะกายวิภาค และสรีรวิทยาผลผลิตพืชสวน การเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมี และปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
วิธีการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต การป้องกันก าจัดโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยว การเก็บ
รักษา การบรรจุหีบหํอและการขนสํง 

 

 

               2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  
2603328 เห็ดและการผลิตเห็ด   

Mushroom and Mushroom Production 
3(2-2-5) 

 ประโยชน์และความส าคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบํง
ประเภทเห็ด สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยง
เชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลํงผลิต
เห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด 
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2603329 พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร  
Spices  and  Herbs 

3(2-2-5) 

 ความหมายของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร  ประโยชน์ของพืช
เครื่องเทศและสมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่ส าคัญ  ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์  สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม  วิธีการปลูก  การ
ปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการน าพืชเครื่องเทศและสมุนไพรมาใช๎ประโยชน์  
การเก็บเกี่ยว  การจ าหนําย 

 

 

2617212 การจัดการสถานเพาะช า 
Nursery Management 

3(2-2-5) 

 ประเภทของสถานเพาะช า ชนิดของเรือนเพาะช า ชนิดและ
ประเภทของวัสดุพรางแสงในโรงเรือน การจัดการภายในสถานเพาะช า 
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช๎ในสถานเพาะช า การผลิตพืช ดูแลรักษา
และการจ าหนํายพันธุ์พืช 
 

 

2617213 เกษตรอินทรีย์ 
Organic Agriculture 

3(2-2-5) 

 หลักในการท าเกษตรอินทรีย์ ดินและการจัดการดิน เทคนิคการ
ผลิตและการใช๎ปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุ สารอินทรีย์เพ่ือป้องกันก าจัดแมลง
และวัชพืช การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยไมํใช๎สารเคมี ให๎เกิดความ
สมดุลและเกื้อกูลตํอระบบนิเวศ วัสดุที่อนุญาตให๎ใช๎ในการผลิตพืช
อินทรีย์ มาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ องค์กรที่เกี่ยวข๎องกับเกษตร
อินทรีย์ 
 

 

2617214 หลักการจัดและออกแบบดอกไม้ 
Principles of Flower Arranging and Design 

3(2-2-5) 

 องค์ประกอบของศิลปะ  หลักการจัดและออกแบบการจัดและ
ตกแตํงดอกไม๎  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม๎  วิธีการจัด
ดอกไม๎ การดูแลรักษา และการประเมินราคา 
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2617215 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 
Commercial Floricultural and Ornamental Production  

3(2-2-5) 

 ประเภทและชนิดของไม๎ดอกไม๎ประดับ การเพาะเมล็ด การปลูก 
และการขยายพันธุ์   เทคนิคในการปลูกไม๎เมืองหนาวบางชนิด 
เทคโนโลยีในการควบคุมการผลิตเพ่ือการค๎า การปฏิบัติดูแลรักษา 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
การจัดการไม๎ดอกไม๎ประดับเพ่ือจ าหนําย การตลาดและการจ าหนําย 

 

 

2617304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้  
Orchid Culture 

3(2-2-5) 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดและลักษณะของกล๎วยไม๎สกุลตํางๆ 
วิธีการปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษา การผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ การ
เก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจ าหนําย
กล๎วยไม๎ 

 

 

2617305 การผลิตผักเพื่อการค้า 
Commercial Vegetable Production  

3(2-2-5) 

     ชนิ ดและประ เภทของผั ก  กา ร เ ลื อก พ้ื นที่ แ ละปรั บปรุ ง
สภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการผลิตผัก การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การ
ปลูก การปฏิบัติบ ารุงรักษา การป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีการเก็บเกี่ยว 
การตัดแตํงและการบรรจุหีบหํอ การส ารวจความต๎องการของตลาด
พืชผัก การวางแผนการผลิตผักเป็นการค๎า การจัดจ าหนํายในรูปแบบ
ตํางๆ การท าบัญชี และการใช๎เทคโนโลยีในการผลิตผัก 
 

 

2617306 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
Soilless Culture Technology 

3(2-2-5) 

 ประโยชน์ ข๎อดี ข๎อเสียของการปลูกพืชไร๎ดิน ประเภทของการปลูก
พืชไร๎ดิน ปัจจัยในการปลูกดูแลรักษา ชนิดพืชที่เหมาะสมในการปลูก
พืชไร๎ดิน ต๎นทุนและการวางแผนการปลูก การเก็บเกี่ยว โรคและการ
ป้องกันก าจัดและการตลาดพืชแบบไร๎ดิน 
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2617307 เทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Technology 

3(2-2-5) 

 ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต๎น การเตรียมห๎อง เครื่องมือ อาหาร ชิ้นสํวน
พืชส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเทคโนโลยีที่ใช๎ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 

 

2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัด 
Plant Pest and Control Technology 

3(2-2-5) 

 ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจอันเนื่องจากศัตรูพืช  การแบํง
ประเภทศัตรูพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย 
ไวรัส ไฟโตพลาสมา และ ไส๎เดือนฝอย แมลงศัตรูพืช การป้องกัน
ก าจัด การระบาด การเก็บรักษาตัวอยํางแมลง วัชพืชและศัตรูพืชอ่ืนๆ 
การเข๎าท าลาย การแพรํระบาด การอยูํข๎ามฤดูของศัตรูพืช การให๎
สารเคมีป้องกันก าจัด และการค านวณอัตราการใช๎สารเคมีตํอหนํวย
พ้ืนที ่
 

 

2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
Ornamental Horticulture Contest  and Display 

3(2-2-5) 

 การจัดแสดงพรรณพืชในงานตํางๆ การจัดแสดงพรรณพืชในสวน
พฤกษศาสตร์ และสวนรวมพรรณพืช เชํน สวนในวรรณคดี สวน
สมุนไพร วิธีการ ความส าคัญและประโยชน์ที่ได๎จากการประกวด 
ลักษณะและคุณสมบัติประจ าพรรณ การเตรียมพืชสวนประดับเข๎า
ประกวด หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินพืชสวนประดับชนิดตํางๆ ข๎อ
ควรค านึงในการจัดประกวดพืชสวนประดับ 
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2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
Special Problems in Horticultural Management 

3(2-2-5) 

 การเขียนโครงการ  การส ารวจ การวางแผนการทดลอง  การ
ทดลองวิจัยทางด๎านพืชสวน การเขียนรายงานผลการวิจัย และการ
น าเสนอ 

 

 

2617404 เกษตรสุนทรีย ์
Aesthetics of Agriculture 

3(2-2-5) 

     สุนทรียภาพ ศาสตร์และศิลป์เพ่ือการเกษตรกรรม การจัดสถานที่ที่
ใช๎ท าเกษตรกรรมให๎นําอยูํ การออกแบบสถานที่เพ่ือการเกษตรกรรม
ตามหลักเกษตรพอเพียง  การน าวัสดุธรรมชาติใช๎ประโยชน์ในการ
ปลูกและการดูแลรักษาพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยไมํใช๎สารเคมี การ
ดัดแปลงหรือประยุกต์อุปกรณ์ สิ่งของเป็นภาชนะในการปลูกพืชเพ่ือ
การประดับหรือตกแตํงสถานที่ 
 

 

         2.2.2 วิชาเอกการจัดการภูมิทัศน์  

1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  12 หน่วยกิต  

2617208 การออกแบบภูมิทัศน์ 2  
Landscape Design 2 

3(2-2-5) 

 รูปแบบของงานภูมิทัศน์ขนาดกลางและขนาดใหญํ  การออกแบบ
ภูมิทัศน์ขนาดกลางหรือขนาดใหญํ  การเขียนแบบภูมิทัศน์ การ
ประมาณราคางานภูมิทัศน์ การน าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศน์ 
การจัดท าภาพจ าลองผลงานการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

 



40 
 

2617209 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 
Technical Drawing for Landscaping 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนแบบ การใช๎อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแบบ 
การเขียนตัวอักษร สัญลักษณ์ในงานกํอสร๎างและงานภูมิทัศน์ การ
เขียนแบบแปลน การเขียนแบบขยายแยกสํวน การเขียนแบบภาพสาม
มิต ิการใช๎โปรแกรม Autocad ในการเขียนแบบ 

 

2617210 การจัดการวัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์  
Landscape Construction Materials Management 

3(2-2-5) 

 วัสดุกํอสร๎าง ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และอุปกรณ์ที่น ามาใช๎ในงานภูมิ
ทัศน์ วัสดุตกแตํงภายในและภายนอกอาคาร  วัสดุทดแทน และ
แนวคิดสร๎างสรรค์ในการเลือกใช๎วัสดุตํางๆ ให๎กลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติ 

 

 

2617211 การส ารวจพื้นที่เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์ 
Surveying for Landscape Design 

3(2-2-5) 

 การส ารวจภาคสนามที่เกี่ยวข๎องกับภูมิทัศน์  วิธีการใช๎เครื่องมือ
ส ารวจตํางๆ เชํน เครื่องมือการท าระดับ การวัดระดับ การวัด
ระยะทาง การวัดมุม และการวัดพ้ืนที่ในงานส ารวจ การปรับพ้ืนที่ 
และค านวณงานดิน 

 

 

2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อบกว่า  21 หน่วยกิต  
2617216 

 
ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Landscape and Landscape Architecture 

3(2-2-5) 

 ความรู๎เบื้องต๎นและประวัติภูมิสถาปัตยกรรม  ทฤษฏีและ
ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของภูมิทัศน์ในยุคสมัย
ตํางๆ ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ ฝึกการเขียนภาพด๎วย
ดินสอ การเขียนรูปทรงที่แสดงพ้ืนผิวที่มนุษย์สร๎างขึ้น เขียนภาพ
ทิวทัศน์ ทัศนียภาพสิ่งกํอสร๎างและระบายสี 
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2617217 ภูมิทัศน์พื้นถิ่น  
Local Landscape 

3(2-2-5) 

 พ้ืนฐานความเป็นอยูํของประชากรในท๎องถิ่น สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม พืช
พรรณท๎องถิ่นและการเลือกใช๎ในงานภูมิทัศน์ การวางผังและออกแบบ
ภูมิทัศน์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน กาใช๎ทรัพยากรพ้ืน
ถิ่นของประชากรในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ให๎ด ารงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

 

 

2617218 การวางผังบริเวณ 
Site Planning 

3(2-2-5) 

 การเลือกและการวิเคราะห์บริเวณ การใช๎ที่ดินและการสัญจร 
ปัจจัยการออกแบบและองค์ประกอบในผังบริเวณ เส๎นระดับ การปรับ
ระดับ การระบายน้ าในบริเวณ ปัญหาของบริเวณและการปรับปรุง 
กรณีศึกษาที่เก่ียวเนื่องกับการวางผังบริเวณโครงการและฝึกการวางผัง
บริเวณ 
 

 

2617219 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 
Landscape Ecology 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ และการ
ประยุกต์ใช๎ เ พ่ือการพัฒนาภูมิทัศน์   องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 
ธรรมชาติและองค์ประกอบที่มนุษย์สร๎างสรรค์  กระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์  การศึกษาและวิเคราะห์ความเดํน ความ
สงํางามตามธรรมชาติ     รวมทั้งการลดความด๎อยขององค์ประกอบ
ภูมิทัศน์ และการประเมินคุณคําทางนิเวศภูมิทัศน์ 

 

 

2617220 ปาล์มประดับ 
Ornamental Palms 

3(2-2-5) 

      ชนิดของปาล์มประดับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยา
ของปาล์ม  การขยายพันธุ์  การปลูกและการดูแลรักษา  การใช๎ปาล์ม
ประดับในงานภูมิทัศน์ทั้งในและนอกอาคาร 
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2617308 การออกแบบจัดสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
Farm Design for Agro Tourism 

3(2-2-5) 

 แนวคิดปรัชญาการเกษตรที่ เกี่ ยวข๎องกับการวางผั ง พ้ืนที่
เกษตรกรรม  การวิเคราะห์บริเวณสวนเกษตร  การเข๎าถึง และการ
วางผังบริเวณเชิงการตลาด ชนิดพืชพรรณและกิจกรรมในสวนเกษตร 
การออกแบบและตกแตํงบริเวณสวน 

 

2617309 การออกแบบพื้นที่นันทนาการ 
Planning and Design of Recreational Sites 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญ  ประเภทและรูปแบบพ้ืนที่นันทนาการประเภทตํางๆ  
วิธีการวางแผนและการออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ  เชํน สถานที่
ทํองเที่ยวสวนสาธารณะ สถานที่พักผํอน ฯลฯ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
ออกแบบและวางแผน เชํน สภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล๎อมและฝึก
ปฏิบัติการออกแบบพื้นที่นันทนาการ 

 

 

2617310 การรักษาพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ 
Maintenance of Plants in Landscape 

3(2-2-5) 

     การประเมินความเสียหายของต๎นไม๎  การซํอมแซมและศัลยกรรม
ต๎นไม๎  การป้องกันต๎นไม๎จากกระบวนการกํอสร๎าง การขุดล๎อมต๎นไม๎
ชนิดตํางๆ การค้ ายัน  การตัดแตํงต๎นไม๎  อุปกรณ์และเครื่องมือการ
ดูแลรักษาต๎นไม๎ในงานภูมิทัศน์ 

 

2617311 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
Urban Landscape Design 

3(2-2-5) 

 องค์ประกอบในการรับรู๎ของเมือง  ทางสัญจร (Paths) ขอบเขต 
(Edges) ยําน (Districts) จุดศูนย์รวม (Nodes) และจุดหมายตา 
(Landmarks) การออกแบบจัดภูมิทัศน์ พ้ืนที่วํ างของเมือง โดย
สอดคล๎องกับองค์ประกอบในการรับรู๎ของเมือง งานวางแผนของเมือง 
กฎหมายและข๎อบังคับ  และสอดคล๎องกับภาพลักษณ์ของเมือง 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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2617312 การออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน 
Home Landscape Design 

3(2-2-5) 

 องค์ประกอบภูมิทัศน์ภายในอาคาร  การออกแบบภูมิทัศน์ภายใน
อาคาร  ตลอดจนขั้นตอนและเทคนิคในการจัดสร๎างภูมิทัศน์ภายใน
อาคาร การจัดการในรายละเอียดแบบกํอสร๎าง  และการประมาณ
ราคางาน 

 

2617405 การน าเสนองานการออกแบบภูมิทัศน์ 
Landscape Design Presentation 

3(2-2-5) 

 การก าหนดแนวทางในการออกแบบ  ประเภทของแนวคิดในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาของแนวคิดและ
กระบวนการในการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือท าผังตาราง  
แผนภาพประกอบโครงการ การน าเสนอในภาพนิ่ง  และ
ภาพเคลื่อนไหวในงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ด๎วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

 

 

2617406 การออกแบบสวนน้ า 
Water Garden Design and Construction 

3(2-2-5) 

 การออกแบบและองค์ประกอบของสวนน้ า รูปแบบสวนน้ า 
โครงสร๎างสวนน้ า งานระบบน้ าและอุปกรณ์ แนวคิดในการเลือกใช๎พืช
พรรณในสวนน้ า และการบ ารุงดูแลรักษาสวนน้ า 

 

 

2617407 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์ 
Geographical  Information Systems for Landscaping 

3(2-2-5) 

 แนวคิด วิธีการ และการประยุกต์ใช๎ระบบภูมิสารสนเทศ จัดระบบ
ฐานข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
ข๎อมูลเพื่อการน าไปใช๎ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ 

 
 

 



44 
 

2617408 วัฒนธรรมและความเชื่อในงานภูมิทัศน์ 
Culture and Beliefs in Landscaping 

3(2-2-5) 

     เอกลักษณ์และรูปแบบในการด ารงชีพของวิถีชีวิตในชุมชน  ความ
เชื่อที่เก่ียวข๎องกับวัสดุพันธุ์ไม๎ที่ใช๎ การวางทิศทางของสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับงานภูมิทัศน์ เชํน ซุ๎มประตู รั้ว ศาลา พ้ืนทางเข๎า น้ าตก 
สะพาน ที่นั่งพัก สระน้ า ฯลฯ ที่ใช๎ในการตกแตํงภูมิทัศน์   

 

2.3) กลุ่มวิชาธุรกิจ                                                              ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

2617221 การตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร 
Marketing for Agribusiness 

3(2-2-5) 

 แนวคิดพ้ืนฐานและหน๎าที่ทางการตลาด ระบบข๎อมูลทางการตลาด
และการวิจัยการตลาด พฤติกรรมผู๎บริโภค การแบํงสํวนตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมาย การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางต าแหนํง
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการจัดและตกแตํงร๎านและสถานที่จ าหนํายผลผลิต
ทางพืชสวน การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ชํองทางการจัด
จ าหนํายและการกระจายสินค๎า และการสํงเสริมการตลาด 

 

 

2617313 กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านพืชสวน 
และภูมิทัศน์  
Law and Ethics in the Horticulture and Landscaping 
Business  

3(3-0-6) 

 คว ามส า คั ญ และที่ ม า ขอ งกฎหม า ย  ร ะ เบี ยบข๎ อบั ง คั บ 
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับงานพืชสวนและภูมิทัศน์ กฎหมาย
ควบคุมอาคารและสิ่ งกํอสร๎ า ง  พระราชบัญญัติ สิ่ งแวดล๎อม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง กฎหมายที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพ กฎหมายธุรกิจที่ เกี่ยวข๎องกับงาน พืชสวนและภูมิทัศน์  
กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมิน
มูลคําและสร๎างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา การสร๎างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ    
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2617314 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
Agribusiness Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

      วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การสร๎างสรรค์นวัตกรรม
สินค๎าและบริการทางการเกษตร การวางแผนธุรกิจเกษตร  แผนการ
ตลาด  แผนการจัดการ แผนก าลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน 
แผนการด าเนินงาน  การควบคุม การเขียนแผนธุรกิจ การหาแหลํง
เงินทุน การน าผลิตภัณฑ์ใหมํออกสูํตลาด การจัดการบัญชีและการเงิน 
การบริหารงานบุคคล การจัดการโซํอุปทานและระบบนิเวศของธุรกิจ
การเกษตร ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การประกอบธุรกิจเกษตร มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หนํวยงานสนับสนุนการสร๎างธุรกิจเกษตร เชํน ศูนย์บํม
เพาะวิสาหกิจ 
 

 

2617409 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร 
Logistics and Supply Chains in the Agribusiness 

3(2-2-5) 

 การด าเนินงานด๎านโลจิสติกส์ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ ในระดับ
บริหารและปฎิบัติการ ขั้นตอนการด าเนินงาน เทคนิคการบริหารและ
จัดการโดยพิจารณาอุปสงค์และอุปทาน     การด าเนินงานด๎านสินค๎า
คงคลั ง  การคลั งสินค๎า  การขนสํงสินค๎า  การด าเนินการด๎าน
กระบวนการสั่งซื้อ การสํงมอบ การตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎า การพยากรณ์อุปสงค์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องและการปรับปรุง
หํวงโซํอุปทานให๎ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาธุรกิจการจัดการพืชสวนและ
ภูมิทัศน์ให๎มีประสิทธิภาพ  

 

 

7356101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principle of Business Management 

3(2-2-5) 

  ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบการประกอบการทาง
ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ กระบวนการ
จัดการ รวมถึงศึกษาหน๎าที่หลักในการบริหารธุรกิจในด๎านการบริหาร
การตลาด การบริหารการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารการเงิน ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
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 2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

Skill Development for  Horticultural and Landscape 
Management 

3(135) 

 จัดให๎มีการพัฒนาผู๎เรียนในทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิ
ทัศน์ ในด๎านทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู๎น า ผู๎ตามและการท างานเป็น
ทีม 
 

 

เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   

Preparation for Field Experience in Horticulture and 
Landscape Management 

จัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด๎านการจัดการพืชสวนประดับ ในด๎านลักษณะ
ของงาน โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎ เรียนให๎มี
ความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท า
ในสถานการณ์หรือรูปแบบตํางๆ ซึ่งเก่ียวข๎องกับงานนั้นและทัศนศึกษา
ดูงาน 
 

2(90) 

2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
Field Experience in Horticulture and Landscape 
Management 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด๎านการจัดการและภูมิทัศน์ เชํน 
การออกแบบสวน การตกแตํงสวน การออกแบบการจัดดอกไม๎ การ
ปลูก การดูแลรักษาไม๎ดอกไม๎ประดับ การจ าหนําย การตกแตํงร๎าน 
และการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม๎ดอกไม๎ประดับ ณ สถาน ที่ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยก าหนดในหนํวยงานเอกชน หรือหนํวยงานราชการที่
เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชา มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานวํา
ผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว 

5(480) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                หรือ 
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9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา 
เพ่ือให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางวิชาการและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแตํละสาขาวิชา เชํน ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน 
เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน 
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงานและ 5 ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) เทคนิคการเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร และ
การเตรียมตัวเป็นผู๎ประกอบการ 
 

1(45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9905401 สหกิจศึกษา         
Cooperative Education 

นักศึกษาต๎องไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ 
สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน
การสมัครและคัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแนํนอน มี
การน าความรู๎ที่ได๎ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช๎กับงานที่ได๎รับ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู๎และวิทยาการที่เกี่ยวข๎องเพ่ิมเติม มี
การรํวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง 

 

6(640) 
 
 
 
 
 

 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า                             6 หน่วยกิต 
               ให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     โดยไมํให๎ซ้ ากับ
วิชาที่เคยเรียนมาแล๎วและต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียน โดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชานี้ 
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

หมายเหต ุ

1 นางสิริรัตน์ เพชรเหมือน วท.ม. เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2525 ผศ. กลุ่มวิชาเอก 
ภูมิทัศน์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2519 

2 นายวันอาสาฬห ์พิทักษ ์ ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2556 อาจารย ์
วท.บ. พืชสวน สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2551 

3 นางสาวเบญจพร  แก้วอุไทย ผ.ม. 
 

การวางผังชุมชน
เมืองและ
สภาพแวดล้อม 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2551 อาจารย ์

คอ.บ. ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต  

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

4 นางสาวณิศชญามณฑ์ รัตนะ วท.ม. พืชสวน ม.เกษตรศาสตร์ 2556 อาจารย ์ กลุ่มวิชาเอก  
การจัดการ 
พืชสวน วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2551 

5 นางโสภา ชูเพ็ง วท.ม. พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2542 ผศ. 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 
6 นางสาวมนทิรา ไชยตะญากูร วท.ม. พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2545 ผศ. 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฎั
ก าแพงเพชร 

2532 
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                3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
คุณ 
วุฒิ 

สาขาวิชา 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

ภาระงานสอน ชม. /
สัปดาห์  

2557 2558 2559 2560 2561 
1 นายชัยภูมิ สุขสําราญ วท.ม. เทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว 
อาจารย์ 4 4 4 4 4 

2 นางสาวประภา กาหยี วท.ด. ปฐพีวิทยา ผศ. 4 4 4 4 4 
3 นางโสภา ชูเพ็ง วท.ม. พืชศาสตร์ ผศ. 6 10 10 10 10 
4 นางสาวมนทิรา  

ไชยตะญากูร 
วท.ม. พืชสวน ผศ. 6 10 10 10 10 

5 นางสาวพุทธพร บุญนะ บธ.ม. การจัดการการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว 

อาจารย์ 4 4 4 4 4 

6 นางสาวนงเยาว์  ใจห้อ ศศ.ม.  
 

การจัดการ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

ผศ. 4 4 4 4 4 

7 นางสาวดวงรัตน์  
โกยกิจเจริญ 

บธ.ม บริหารธุรกิจ อาจารย์ 6 6 6 6 6 

8 นายพิภพ สมเวที บธ.ม บริหารธุรกิจ อาจารย์ 6 6 6 6 6 
9 นางสาวศรันยา นาคแก้ว บธ.ม การตลาด ผศ. 6 6 6 6 6 
10 นายวิญญู วีรยางกูร Ph.D. Business 

Administration 
อาจารย์ 6 6 6 6 6 

11 นางสาวจิรวัฒน์ ทิพยรส บธ.ม การจัดการ ผศ. 6 6 6 6 6 
12 นางสาวบงกชรัตน์  

เปี่ยมสิริกมล 
บธ.ม การจัดการ อาจารย์ 6 6 6 6 6 

13 นายอติชาติ  
เอ่ียมวรนิรันดร 

M.B.A General 
Management 

อาจารย์ 6 6 6 6 6 
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              3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน ชม. /
สัปดาห์  

2557 2558 2559 2560 2561 
1 นายประจวบ  

โภคสวัสดิ*์ 
ค.บ. สังคมศึกษา ข้าราชการ

บํานาญ 
- - 4 4 - 

2 นายโกวิท 
เหมือนคิด 

วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ 

ข้าราชการ
บํานาญ 

- - 4 4 - 

3 นายเธียรวรรณ  
 ภู่ศิลป์* 

ปวช. เกษตรกรรม ข้าราชการ
บํานาญ 

- 4 4 - - 

4 นายบุญลือ 
เอ๋ียวพานิช 

วท.บ เกษตรศาสตร์ ข้าราชการ
บํานาญ 

- 4 4 4 4 

5 นายพูลสวัสด์ 
ฉันทธํารงศิริ 

วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการ
บํานาญ 

- - 4 4 4 

6 นายบัณฑิต  
วงศ์สินชวน 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ ข้าราชการ
บํานาญ 

- 4 - 4 - 

*หมายเหตุ : ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ จะต้องผ่านการฝึกปฎิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รวมระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 480 ชั่วโมง 
(ไม่น้อยกว่า 4 เดือน) หรือออกสหกิจศึกษาโดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจริง ณ 
สถานประกอบการ ไม่ต่ํากว่า 640 ชั่วโมง  

 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  และเข้าใจถึงความจําเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้น 
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.3 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
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4.1.4 มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าในการคิด การแสดงออก และสามารถนําไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการสร้างงานด้วยตนเองได้ 

 
4.2  ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคเรียนที่ 2  ของชั้นปีที่ 4  
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 4 
  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงาน หรืองานการวิจัย เป็นการให้นักศึกษากําหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาค้นคว้า 

นักศึกษาสามารถทําสําเร็จในระยะเวลาที่กําหนด ความรู้ที่นักศึกษาจากการศึกษา ค้นคว้า  สามารถ
นํามาเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
5.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 

5.2.1 นักศึกษาสามารถทํางานเป็นอิสระคนเดียว หรือทํางานเป็นทีมได้   
5.2.2 นักศึกษาสามารถใช้งานวิจัย แก้ปัญหาในประเด็นที่ต้องการทราบได ้
5.2.3 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.2.4 นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนองาน 
5.2.5 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยได้ 
 

5.3  ช่วงเวลาการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
           ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 สําหรับรายวิชา  2617302 สัมมนาการจัดการพืชสวนและ
ภูมิทัศน์   
           ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  สําหรับรายวิชา2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวน
และภูมิทัศน์ 
            ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2สําหรับรายวิชา2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
พืชสวนและภูมิทัศน์ หรือ 9905401 สหกิจศึกษา 
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5.4  จ านวนหน่วยกิต  
            12 หน่วยกิต  
 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 รายวิชา   2617302 สัมมนาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
       1) มีการปฐมนิเทศ อธิบายขอบเขตของรายวิชา 
       2) จัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดรูปเล่มในการทํารายงาน 
       3) กําหนดตารางการให้คําปรึกษา 
       4) การฝึกให้นักศึกษาค้นข้อมูลจากเอกสารและจากอินเทอร์เนต  
5.5.2 รายวิชา 2617303 การวจิยัการจดัการพืชสวนและภูมิทัศน์  
       1) มีการปฐมนิเทศ อธิบายขอบเขตของรายวิชาและให้ความรู้ด้านวิจัย 
       2) จัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดรูปเล่มในการทํารายงาน 
       3) กําหนดตารางการให้คําปรึกษา 
       4) การฝึกให้นักศึกษาค้นข้อมูลจากเอกสารและจากอินเทอร์เนต  
       5) การนําเสนอผลการวิจัย โดยนักศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ให้เข้าร่วมฟังการนําเสนอ

สัมมนาและผลการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกครั้งที่มีการนําเสนอ 
           5.5.3 รายวิชา2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ หรือ 
9905401 สหกิจศึกษา 

       1) มีการปฐมนิเทศในเรื่องการทําโครงงาน โดยมีอาจารย์ร่วมกับพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการให้คําแนะนําช่วยเหลือ 

       2) จัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดรูปเล่มในการทํารายงาน 
       3) กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษา 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
รายวิชา   2617302 สัมมนาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  ประเมินผลโดยอาจารย์ประจํา

วิชา 
รายวิชา 2617303 การวิจัยการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ ประเมินผลโดยอาจารย์ประจํา

วิชา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ในสาขาเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน 
          รายวิชา 2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ หรือ 9905401 
สหกิจศึกษา ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศก์และสถานที่ประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  มีความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและมีกิจกรรมเสริม 

2)  มีบุคลิกภาพที่ด ี สอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม ตรงต่อเวลา มารยาทในที่
สาธารณะ และกิจกรรมฝึกด้านบุคลิกภาพในรายวิชาเตรียมทักษะ
วิชาชีพ 

3)  มีภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม และมีการนําเสนอรายงาน เพ่ือฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกติกาในการสร้างวินัยให้ตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียน และส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

-ให้นักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
4)  มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สาขามีรายวิชาการพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิ
ทัศน์  เพ่ือเตรียมทักษะด้านการเป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม ทักษะ
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์   มีรายวิชา26172221 การตลาด
สําหรับธุรกิจเกษตร  รายวิชา2617313 กฎหมายและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพทางด้านพืชสวนและภูมทัศน์ และ รายวิชา
2617314การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพ่ือส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจในการประกอบชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
มากขึ้น  

5)  มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษและ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารวมทั้งให้ทุกรายวิชา
สอดแทรกบทความภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเรียนรู้ และมีโครงการ
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

6)  มีจิตอาสา  มอบหมายให้นักศึกษารายวิชาการพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการ
พืชสวนและภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
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2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ความซื่อสัตย์สุจริต 
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สอนและ/หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์-สุจริต  มีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2) ชี้แจงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียน   การตรงเวลา  การแต่งกายตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ  ยกย่องชื่นชมผู้ที่มีความเสียสละ
หรือให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม 

3) มอบหมายให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี  รวมทั้ง
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

 
      2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 

2) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.1.2 ความรู้ 

2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็น

ระบบ 



55 
 

2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) นําความรู้ในวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา 
 
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน 

2) สอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  รวมทั้งสามารถนําเอาความรู้
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์

3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง 

4) มอบหมายให้ผู้เรียนทําการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ 
และ/หรือวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 

 
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 
2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนอย่าง

เป็นระบบ 
2) มีทักษะในการค้นหา และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหา 
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด

วิเคราะห์   ด้วยเหตุผล  และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม  ฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  จัดสถานการณ์จําลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ศึกษานอก
สถานที่                 การสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้ แนวคิด  ข้อคิดท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
และแก้ปัญหาชีวิตประจําวันได้ 

3) มอบหมายงานให้ผู้ เรียนทําการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

 
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ ขั้นสังเกต 
ตั้งคําถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลําดับ 

2) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จําลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล  โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 

3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ

ในการรับผิดชอบ 
1) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนได้

อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 

 
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่ 

หรือเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ  ฝึกทักษะความเป็นผู้นําและผู้
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ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์         การปรับตัวและยอมรับ
ความแตกตา่งของคนในสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเรียนรู้  และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา  เช่น  ทํางานกลุ่ม 
การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหา  
เป็นต้น 

 
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทํากิจกรรมกลุ่ม 
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานของกลุ่ม 
3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย 

 
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร สืบค้น และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนหลักคณิตศาสตร์ สถิติและ/หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย  ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ   



58 
 

3) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศในการรับ-
ส่งสารได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งรูปแบบการฟัง  พูด  อ่าน  และ
เขียน 

 
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น

เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานเป็นรูปเล่ม และ/หรือการนําเสนอผลงานหน้า

ชั้นเรียน 
3) ประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการอ้า งอิง

แหล่งที่มาไดอ้ย่างถูกต้อง 
 

 2.2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
        2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
                 2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 

4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา  
5) มีจิตสาธารณะ 

                 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการตรงต่อเวลา โดยอาจารย์ต้องเป็น

แบบอย่าง ไม่เข้าชั้นเรียนสาย ไม่ขาดงาน 
2) แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและถูกต้องตามกาลเทศะ 
3) มีความรับผิดชอบในการทํางาน โดยเฉพาะทํางานเป็นทีม  ต้องรู้หน้าที่

ของหัวหน้า และสมาชิก 
4) ความซื่อสัตย์  ไม่ทุจริตในการสอบ หรือลอกการค้นคว้ารายงานของผู้อื่น 
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5) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  ยกย่องนักศึกษาที่ทําดี  เสียสละ มี
จิตสํานึกสาธารณะ ฯลฯ 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
              ประเมินจากด้านต่อไปนี้   

1) เช็คเวลาเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา 
2) ตรวจการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

และกาลเทศะ 
3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน 

     
         2.2.2  ความรู้ 

2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้                
1) มีความรู้ ในสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  ทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพได้ 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
                2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                             ใช้วธิกีารสอนหลายรูปแบบ 

1) ประยุกต์ใช้ทฤษฎี  ในการปฏิบัติงานจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

2) เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง 
3) การศึกษาดูงาน  และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) สอบกลางภาค/ปลายภาค 
3) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงการ/การฝึกสหกิจศึกษา 

  
      2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

                2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
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2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา  และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

4) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการทํางานให้เกิด
ประสิทธิผล 

                 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพืชสวนประดับ และการวิจัย 
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
3) การทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 
4) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ 

                 2.2.3.3 กลยุทธ์ประเมินผลด้านการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทํา 
2) การสอบข้อเขียน 
3) การเขียนรายงาน 

 
         2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็น  
2) มีทักษะการบริหารจัดการ ทํางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

                2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

1) บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 
2) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียน

กันในกลุ่มสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
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2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม 
2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน  
3) ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการติดต่อสื่อสาร และการ
นําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผลและอธิบาย
ความหมายได้ 

        2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

1) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาโดยการสอบสัมภาษณ์ 
2) ฝึกให้นําเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน 
3) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ในทุก

รายวิชาที่สามารถทําได้ 
4) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จําเป็นต้องใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร  
1) ประเมินผลโดยการสอบปากเปล่า 
2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
4) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 
5) ประเมินจากการวิจัยทดลอง 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ความซื่อสัตย์สุจริต 
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม     
3) มีความเสียสละ ความเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวาง และเป็น

ระบบ     
2) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     
3) นําความรู้ในวิชาที่ศึกษาไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถข้ันพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวางแผนอย่างเป็น

ระบบ 
2) มีทกัษะในการค้นหา และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหา 

3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่าง

เหมาะสม    
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุ่ม 
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง 

3.1.5   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม     
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร สืบค้น และนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ 
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กรและสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้อื่น  

4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา 
5) มีจิตสาธารณะ 

3.2.2 ความรู้ 
1) มีความรู้ในสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพได้ 
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับ 

การแก้ไขปัญหา 
3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา  และสามารถ

แก้ปํญหาได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

4) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการทํางานให้เกิด
ประสิทธิผล 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็น  
2) มีทักษะการบริหารจัดการ ทํางานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการติดต่อสื่อสาร และการ

นําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ประมวลผลและอธิบาย

ความหมายได้



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
ก าหนดให้     = ความรับผิดชอบหลัก       = ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3.  ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 

9901101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป                 
9901102  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวส าหรับวิชาชีพ                 
9901103  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 
9902202  ความจริงและความงามของชีวิต                 
9902301  ศิลปะการจัดการยุคใหม่                 
9903201  เศรษฐกิจพอเพียง                 
9903202  สังคมวิวรรธน์                 
9904102  ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ                 
9904201  การคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการแก้ปญัหา                 
9904303  สุขภาพแบบองค์รวม                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2) หมวดวิชาเฉพาะ                   

 2.1 กลุ่มวิชาแกน                   

2603101 หลักการพืชสวน                   

2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1                   

2617102 งานช่างเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                   

2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์                   

2617104 คณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                            

2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ า                   

2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน ์                   

2617107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                             

2617201 หญ้าและการจัดการสนามหญ้า                   

2617202 ไม้ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์                   

2617203 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่                   

2617301 นวัตกรรมการจัดการในงานพืชสวนและภูมิทัศน์                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                   

2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                   

6305001 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น                   

6305012 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.2 กลุ่มวิชาเอก         
            กลุ่มวิชาเอกการจัดการพืชสวนพืชสวนบังคับ 

2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช                   

2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน                   

2617206 เทคโนโลยีการให้น้ าพืช                   

2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน                   

           กลุ่มวิชาเอกการจัดการพืชสวนเลือก                   

2603328 เห็ดและการผลิตเห็ด                     

2603329 พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร                   

2617212 การจัดการสถานเพาะช า                   

2617213 เกษตรอินทรีย์                   

2617214 หลักการจัดและออกแบบดอกไม้                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2617215 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า                   

2617304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้                   

2617305 การผลิตผักเพ่ือการค้า                   

2617306 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน                   

2617307 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                   

2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด                   

2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน                   

2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน                   

2617404 เกษตรสุนทรีย์                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

         กลุ่มวิชาเอกการจัดการภูมิทัศน์บังคับ                   

2617208 การออกแบบภูมิทัศน์ 2                   

2617209 การเขียนแบบภูมิทัศน์                   

2617210 การจัดการวัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์                   

2617211 การส ารวจพื้นที่เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์                   

         กลุ่มวิชาเอกการจัดการภูมิทัศน์เลือก                   

2617216 ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น                   

2617217 ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน                   

2617218 การวางผังบริเวณ                   

2617219 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์                   

2617220 ปาล์มประดับ                   

2617308 การออกแบบจัดสวนเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2617309 การออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ                   

2617310 การรักษาพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์                   

2617311 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง                   

2617312 การออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน                   

2617405 การน าเสนองานออกแบบภูมิทัศน์                   

2617406 การออกแบบสวนน้ า                   

2617407 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์                   

2617408 วัฒนธรรมความเชือ่กับงานภูมิทัศน์                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.3 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                   

2617221 การตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร                   

2617313 กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านพืชสวน
และภูมิทัศน์ 

                  

2617314 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร                   

2617409 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร                   

7356101 หลักการบริหารธุรกิจ                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การ
สื่อสาร  และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2.4 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                   

2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                   

2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                     

2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์                      

9905301 เตรียมสหกิจศึกษา                   

9905401 สหกิจศึกษา                        
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  (ภาคผนวก ก) 

 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผน 
2) ตรวจสอบการให้คะแนนแต่ละรายวิชาให้เป็นตามเกณฑ์ 
3) ประเมินจากผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โดยการตอบแบบสอบถาม 
4) ประเมินจากการสังเกต การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
5) ประเมินความรู้ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การตรวจสอบคะแนนระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
 2.1.2 ตรวจสอบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.1.3 ผลประเมินจากผู้บริหารในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดยการตอบแบบสอบถาม 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตและบุคคลภายนอก 
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(ภาคผนวก ก) 



75 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  มีการปฐมนิเทศ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนแนะแนวการเป็นครู ให้

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ  
1.2  อบรมการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และการรายงานวิชา มคอ.5 
1.3  จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยง 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือศึกษาต่อ 

2.1.2 การให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลที่
ทันสมัย 

 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการจัดสรรทุนสนับสนุน เพ่ือกระตุ้นอาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
2.2.5 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.   การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ และ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยมีการ
ด าเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 

โดยอาจารย์และนักศึกษา 
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆทางด้านพืชสวนและ
ภูมิทัศน์ 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่หน่วยงานด้านพืช
สวนและภูมิทัศน์รับบัณฑิตเข้า
ท างานได้ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด  
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการ 
วิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวการ
สอนหรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาได้ศึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

2. จัดให้มีอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนรู้และหรือปราชญ์
ท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง 

 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง    
หลักสูตรให้มีคุณภาพ     
มาตรฐาน 

 

1. ก าหนดให้อาจารย์มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์หลาย
ปี และมีจ านวนคณาจารย์

- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์  และ
การพัฒนาอบรมของอาจารย์ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้น าในทางวิชาการ 
และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านการจัดการ
พืชสวนและภูมิทัศน์ หรือใน
ด้านที่เก่ียวข้อง 

3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- จ านวนอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนรู้  และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ส อน
อาจารย์และผลการประเมินสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย
นักศึกษา 

 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 

2. จัดท าฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ  
4 ปี 

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกๆ ปี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้บริการ
วัสดุและสารนิเทศต่างๆ จ านวนมาก ให้ผู้ใช้ห้องสมุดเลือกอ่านได้ตามความพอใจ  มีบริการยืม-คืน 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการหนังสื่อสงวน บริการซีดีรอม (CD-ROM) 
บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) และบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการสืบค้นสารนิเทศทั้งในและ
นอกห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาการจัดการพืช
สวนและภูมิทัศน์  

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริการอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา หรืออาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหัวข้อ มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับให้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อ 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจัดสื่อการสอนอ่ืนๆ  เพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์  เป็นต้น 

นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา เช่น สวนพฤกษชาติภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ธุรกิจโรงแรมและ 
รีสอร์ท ธุรกิจร้านจัดสวนและตกแต่งสถานที่ เป็นต้น 

 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สาขาวิชาฯ ได้ส ารวจความต้องการทรัพยากรพ้ืนฐานในการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น 
หนังสือ ต ารา สื่อการสอนต่างๆ เพ่ือจัดสรรเพิ่มเติม เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาพืชสวนและภูมิทัศน ์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้
ตรงตามเป้าหมาย 

 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
      พิจารณาแต่งตั้งโดยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ประกอบกิจการหรือมี

ประสบการณ์ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
จัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างาน ตามภาระงานที่

รับผิดชอบ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้     โดยอาจารย์ของสาขาวิชา
ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และมีการก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา (office hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้สาขามีอาจารย์ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ตลาดแรงงานในท้องถิ่นมีความต้องการบุคลากรด้านการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เนื่องจาก
การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลต่อปริมาณความต้องการพืชสวนและในด้านตกแต่งภูมิทัศน์ 
หรือตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ เห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจด้านนี้ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ กอปรกับการสื่อสาร การขนส่ งและเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ามากขึ้น ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ในการด ารงชีวิต ซึ่งความสวยงามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อน
คลายอารมณ์ให้ความสุขทางด้านจิตใจ บัณฑิตสาขานี้สามารถรองรับการขยายตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ส่วนมากมีความพึงพอใจ
ที่บัณฑิตมีความขยัน อดทน สู้งาน จึงเห็นได้ว่าบัณฑิตหลักสูตรสาขาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น 

  
7.   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  
เกณฑ์การประเมินผ่าน  ต้องมีการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
 
 
 
 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ก าหนดให้อาจารย์เขียนแนวการสอนทุกรายวิชาที่สอน และแจกให้นักศึกษาก่อนการสอน มี
การประเมินความรู้ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนเป็นประจ าทุกภาคเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 หลังการสอนก าหนดให้นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกรายวิชา ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการประเมินให้คณาจารย์ทราบในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือให้ผู้สอน
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ 
2.2 นายจ้าง/ผู้บริหารของสถานประกอบการ และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินระดับ
สาขาวิชาที่คณบดีแต่งตั้ง 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 
 

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548 
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนนักศึกษา

ภาคปกติ พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สภามหาวิทยาลัย จึงตราข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 

๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ ซึ่งมี

ข้อความทีข่ัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

 “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

  “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง 
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที ่ ๒ 

การรับนักศึกษา 
 

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๕.๑  ผู้ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปีต้องส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้ที่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ต่อเนื่องต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ 

๕.๒ ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรค
ที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 

๕.๓ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
๕.๔ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับนักศึกษา เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖ วิธีการเข้าเป็นนักศึกษา 

๖.๑ การคัดเลือกท่ีด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖.๒ วิธีอ่ืน ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด 
 

หมวดที ่๓ 
ระบบการจัดการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒  ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หากมีความจ าเป็นที่จะเปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาค
การศึกษาปกติ 

ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคเรียนปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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ข้อ ๙ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 
๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่
เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และ ไม่
เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๙.๓ หลักสูตรปริญญาตร ี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๘ หนว่ยกิต ใช้
เวลาการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 
ข้อ ๑๐ โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
๑๐.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่าง

กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อความหมาย
ได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและด ารงตน อยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ  ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมดังนี้ 

 ๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี (๔ ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวเฉพาะรวมไม่น้อย
กว่า  ๘๔  หน่วยกิต 

 ๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ รวมไม่
น้อยกว่า  ๑๑๔  หน่วยกิต 

 ๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต 

๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจตามท่ีตนเอง
ถนัดหรือสนใจโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
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หมวดที ่๔ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 

ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค
การศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้อัตราตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาช าระเงิน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาจะต้องช าระเงิน ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วัน
เปิดภาคเรียน และหากพ้นก าหนดการ ลงทะเบียนการเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเป็นโมฆะ 
นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

ข้อ ๑๒ เพ่ือให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๒๒ หน่วยกิตในภาค

เรียนที่ไม่มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากช่วงเวลาใดลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่อนุญาตให้นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน 

 ๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไม่เต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคเรียนละ ๙  หน่วยกิต 
 

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

ข้อ ๑๔ การขอเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ 
วันเปิดภาคเรียน การขอเพ่ิมรายวิชาเรียนจ านวนหน่วยกิตเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินจ านวน
หน่วยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและ
ตารางสอบของ รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน 

ข้อ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนท าได้หลังจากพ้นก าหนดการขอเพ่ิม-ถอนรายวิชาแล้ว และต้อง
ด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าที่สุด ๒ สัปดาห์ ก่อนก าหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๖ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยการ
ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการเรียน  หรือถูกสั่งพักการเรียน  ต้อง
ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค 

ข้อ ๑๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่
ไม่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  สามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ 

ข้อ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนวิชาเรียน  การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน การ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
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หมวดที ่๕ 
การวัดผล และประเมินผล 

 
ข้อ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 

หมวดที ่๖ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  การรับโอนนักศึกษาจาก

สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชา
เรียนของ        สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  
หรือระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการ
ใช้ข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

 
 (นายศิวะ  แสงมณี) 

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาที่ใช้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ตในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให้
ข้อบังคับไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒  บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี ้
          “มหาวิทยาลัย”            หมายความว่า  มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
          “สภามหาวิทยาลัย”       หมายความว่า  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
          “สภาวิชาการ”             หมายความว่า  สภาวชิาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
          “อนุกรรมการวิชาการ” หมายความวา่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวชิาการ ให้ท า

หน้าที่ด้านวชิาการของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บงัคับนบัตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๔  ให้ผู้สอนประเมินผลทกุรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน การวัดผลต้องท า

ตลอดภาคเรียนโดยวิธีตา่งๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคเรียนและ
ให้มีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหว่างภาคให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๘๐ เว้นแต่
รายวิชาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้ประเมินในลักษณะอื่น 

ข้อ ๕ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาคเรียน และจะมีสทิธิ์ในการสอบปลายภาคเรียน ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ต่อไปนี ้

๕.๑  เวลาเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๕.๒  ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่

ในดุลยพินจิของอาจารย์ผูส้อนรายวิชานัน้ ๆ 
๕.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสทิธิสอบในรายวิชานัน้     

เว้นแต่อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยัเห็นชอบให้ผ่อนผนัเพราะมีเหตุผลอันควร 
๕.๔ ผู้ไม่มสีิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ให้ผู้สอนให้ผลการเรียน เป็น “E” 

ข้อ  ๖  ผู้มีสิทธิสอบแต่ขาดสอบปลายภาคเรียน จะได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น M (Missed 
examination) ไว้ก่อน นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิยืน่ค าร้องขอสอบรายวชิาที่ขาดสอบต่อ 
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นายทะเบียน ภายใน ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินจิของอธิการบดี
หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย   

๖.๑ ในกรณีที่อนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ภายในภาคเรียนที่ยืน่ค าร้อง 

๖.๒ ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบหรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ หรือนักศึกษา
ไม่มาติดต่อขอยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงเกรดจากผู้สอน
เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป ให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน็ “E” 

ข้อ ๗  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวชิาตา่ง ๆ ตามหลักสูตร เป็น ๒ ระบบ ดังนี ้
๗.๑  ระบบค่าระดบัคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
 

ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
   A   ดีเยี่ยม             ๔.๐ 
   B+   ดีมาก             ๓.๕ 
   B   ดี             ๓.๐ 
   C+   ดีพอใช้             ๒.๕ 
   C   พอใช้             ๒.๐ 
   D+   อ่อน             ๑.๕ 
   D   อ่อนมาก    ๑.๐ 
   E   ตก    ๐.๐ 
 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้ กรณีวิชาเลือก ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นแทนการเรียนซ้ าได้  
ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนต่ ากว่า “C”    ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่   ถ้าได้รับการประเมิน
ต่ ากว่า “C”  เป็นคร้ังที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

๗.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ผลการศึกษา  ระดับการประเมิน 
                 ผ่านดีเยี่ยม        PD (Pass with Distinction) 

                      ผ่าน   P   (Pass) 
ไม่ผ่าน   F   (Fail) 
 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้  
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ข้อ ๘  สัญลักษณ์อื่น   มีดังนี ้
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต และผู้เรียน  

จะต้องเข้าร่วมเรียนและปฏบิัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้
ให้ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก ซึ่งจะได้รับอักษร “W” แทน 

W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกในกรณีต่อไปนี้ คือ 
๑.  หลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า   ๒  

สัปดาห ์หรือ 
๒.  รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟังแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ได้ให้ถือว่าผู้เรียนขอยกเลิก 
๓.  ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ       
๔.  นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว้       

 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบนัทึกการประเมินทีไ่ม่สมบูรณ์ในรายวิชาทีน่ักศึกษายังท างาน
ไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน นักศึกษาที่ได ้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินจากผู้สอน เพื่อเปลี่ยนระดบั
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไม่ด าเนนิการให้ผู้สอนพิจารณาผลงานทีค่้างอยู่เป็นศูนย์  
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากผู้สอนไม่สง่ผลการประเมิน เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไปการ
เปลี่ยนแปลงผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพนิิจของอนุกรรมการวิชาการ 

M (Missed examination) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไมส่มบูรณ์ในรายวิชาที่
นักศึกษา ขาดสอบปลายภาคเรยีน  

ข้อ ๙  รายวิชาทีไ่ด้รับการยกเว้นการเรียน  ตามระเบียบเก่ียวกับการยกเว้นการเรียนให้ได้ผลการ
ประเมินเป็น “P” 

ข้อ ๑๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวชิาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไมไ่ด้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

ข้อ ๑๑  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ 

ต าแหน่ง  โดยไม่ปดัเศษ   
๑๑.๑  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑ 

เท่านั้นโดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่ประเมินในภาคเรียนนัน้มารวมกัน แล้ว
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาดังกลา่ว  ยกเว้นรายวิชาที่ยงัมีผลการเรียน “I และ M” อยู่ไม่น า
หน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย เมื่อได้ผลการประเมินที่เปลี่ยนจาก “I และ M”  แล้วจึงน ามาคิดในภาค
เรียนที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั้น 

๑๑.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม  ๗.๑ 
เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผลและลงทะเบียนเรียน
มาแล้วทั้งหมดรวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๑.๑ 

๑๑.๓  ในกรณีที่สอบตกและตอ้งเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อ
ใช้เป็นตัวหาร 
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๑๑.๔  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ ากับรายวิชาทีส่อบได้แล้ว หรือรายวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร   มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๑๒.๑ การเรียนครบตามหลักสูตรนั้นหน่วยกิตที่เรียนต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าของเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจก าหนดให้เรียนเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าได้ ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน ๕ หน่วยกิต และต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๒  การนับหน่วยกิตเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

ข้อ ๑๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
๑๓.๑  มีความประพฤติดี 
๑๓.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๑๓.๓  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า   ๒.๐๐ 
๑๓.๔  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๔ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่ต่ ากว่า ๗ 

ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี และไม่ต่ ากว่า ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 
๑๓.๕  มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ 

ปี ไม่เกิน  ๑๖  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔  ปี  และไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  ๕  ป ี

ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า ๖ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ 
ปี  ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ภาคเรียน  กรณีที่เรียนหลักสูตร  ๔ ปี  และไม่ต่ ากว่า ๑๕ ภาคเรียน  กรณีที่เรียนหลักสูตร 
๕ ป ีและมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ป ี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ปี ไม่เกิน ๙ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 
๔ ป ี และไม่เกิน  ๑๑ ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

ข้อ ๑๔  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษำภำคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคที่ ๒ 

นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้โดย
ไม่น าหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหาร 

๑๔.๒  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติที่ ๔  ที่ ๖  ที่ 
๘  ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  ๑๔.๑ 

๑๔.๔  มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร ๒ ปี ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี  และครบ ๒๐ ภาคเรียน
ปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
    ๑๔ .๕ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคร้ังที่  ๒ 
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ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษ การพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐  เมื่อสิ้นภาคเรียนที ่๔  นับตั้งแต่เขา้เรียน  กรณีเรียนหลักสูตร ๒ ปี เมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ ๗ นับตัง้แต่เข้าเรียน กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี   และเมื่อสิ้นภาคเรียนที ่๙ นับตั้งแต่เข้าเรียน กรณี
เรียนหลักสูตร ๕ ป ีหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในกรณี มีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนีโ้ดย
ไม่น าหน่วยกิตมารวมเปน็ตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเปน็นักศึกษาครบ ๕ ป ีกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ 
ปี  ครบ ๙ ป ีกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป ี  และครบ ๑๑ ป ีกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี แล้วยังขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ข้อ ๑๕  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้คา่ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนีต้้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดสภาพการ
เป็นนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนัน้ ๆ  

ข้อ ๑๖  นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใดให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน  
“E” ใน    รายวิชานั้น   และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๑๗  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบตัิดังนี้ 
๑๗.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
สอง 

๑๗.๒  สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน   

๑๗.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร  ๒ ปี 
และไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๑๐ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 

นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร ๒ ป ีและไม่
เกิน  ๑๔  ภาคเรียนส าหรับหลักสูตร   ๔   ปี และ ๑๗ ภาคเรียนปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 

ข้อ ๑๘  ให้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ต่อสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดี เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคบันี้และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี ้

  
ประกาศ  ณ  วันที ่๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 
       (นายศิวะ  แสงมณี) 

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาค
ฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

 ข้อ ๒  บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 

 “ภาคฤดูร้อน”  หมายความว่า ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างเวลา
การปิดภาคปลายของปีการศึกษาเก่าจนถึงเวลาการเปิดภาคต้นของปีการศึกษาใหม่ 

 

 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีมีโปรแกรมการเรียนในวันราชการ
ตามปกติ       ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒  ของแต่ละปี 

 

 “อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ให้ท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษา      ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียนของ
นักศึกษาภาคปกติ 

 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

“อธิการบดี”  หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

  และให้ใช้ระเบียบนี้  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 



96 
 

 
ข้อ ๔  การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ   ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ข้อ ๕  เวลาการจัดการศึกษาไม่ควรน้อยกว่า ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้จัดเวลาการเรียน
การสอนเป็นสองเท่าของภาคเรียนปกติ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดเวลาการเรียนการสอนน้อย
กว่า ๘ สัปดาห์ แต่ไม่ต่ ากว่า ๖ สัปดาห์ จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนไม่ต่ ากว่าอัตรา ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่ง
หน่วยกิต 

ข้อ ๖  การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน   ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดโดยการอนุมัติ
ของอธิการบดี นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อน 

 
ข้อ ๗  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หรือลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคอ่ืนก็ได้ 
 
ข้อ ๘  การรับจ่ายเงินในการสอนภาคฤดูร้อน ให้ใช้ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่า

ด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป  
 

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

       (นายศิวะ  แสงมณี) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ภาคผนวก ข 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาพืชสวนและออกแบบสิ่งแวดล้อม 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวนและออกแบบสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556  วันที ่3 กันยายน 2556 และวันที ่4 ตุลาคม 2556 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องเกษตร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานที่ท างาน 
1. นายชาลี           สิตบุศย ์  รักษาการเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
2. นายสมชาย       สกุลชิต ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะฯ 
3. นายบุญทรง       กิตติสิทโธ ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลางบริษัทภูเก็ตโบ๊ทลากูน 
4. นางสาวมลทิพย์  พรหมชาติ ผู้จัดการสวนสบายดี 
5. นายประสงค์     ฤทธิเดช รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์ สปา 
6. ผศ.สิริรัตน์       เพชรเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7. ผศ. ดร.สุวณิช   ชัยนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8. นายสุเทพ       มุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
9. นส.จิรพันธ์      ทองเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
10. ผศ.มนทิรา      ไชยตะญากูร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
11. นางอารยา       โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 3 กันยายน 2556 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานที่ท างาน 
1. รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. ผศ.สิริรัตน์      เพชรเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4. ผศ. ดร.สุวณิช  ชัยนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5. นายสุเทพ       มุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
6. ผศ.สิริรัตน์      เพชรเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7. นางสาวจันจิรา รัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8. นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
9. ผศ.โสภา          ชูเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ที ่ ชื่อ – สกุล สถานที่ท างาน 
10. ผศ.มนทิรา    ไชยตะญากูร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 4 ตุลาคม 2556 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานที่ท างาน 
1. ผศ.สิริรัตน์        เพชรเหมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3. นางสาวจันจิรา   รัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4. ผศ.มนทิรา       ไชยตะญากูร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5. นางสาวขนิษฐา  ธนาวิรัตนานิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
6. ผศ.ดร.สุวณิช       ชัยนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1.ชื่อหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรไม่
ทันสมัย 

ได้เปลี่ยนชื่อจากสาขาพืชสวนและการออกแบบสิ่งแวดล้อมเป็น
สาขานวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

2.รายวิชาของ
หลักสูตร 

1.ควรมี
รายวิชาที่
สนับสนุนการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 
2.การ
ปรับเปลี่ยน
รายวิชาใน
หลักสูตร 
3. ควรมี
รายวิชาฝึก
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
4.ชื่อรายวิชา
เป็น
ภาษาอังกฤษ

1.เพ่ิมรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร    และ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร 
2.ท าการปรับเปลี่ยนตามค าแนะน าดังนี้  
2.1.วิชาบังคับร่วมเพิ่มรายวิชา 
 -การดูแลรักษางานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
 -การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย 
 -สัมมนาทางนวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 -คณิตศาสตร์เบื้องต้นในงานเกษตร 
 -เตรียมทักษะพ้ืนฐานวิชา1-3  
 -ทัศนศึกษาในงานนวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์1-2 
2.2 วิชาบังคับในแขนง 
  2.2.1 แขนงการจัดการพืชสวน 
   1)เพ่ิมรายวิชา 
     -เทคโนโลยีการให้น้ า 
    -การจัดการร้านดอกไม้และร้านจ าหน่ายผลผลิตทางพืชสวน 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
ไม่ถูกต้อง     -โครงการการผลิตพืชสวนเชิงธุรกิจ 

    2) ตัดรายวิชาเกษตรอินทรีย์และปัญหาพิเศษเป็นวิชาเลือกใน
แขนง 
   2.2.2 แขนงเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    -ตัดรายวิชาการจัดสวนและตกแต่งสถานที่  เป็นวิชาเลือกใน
แขนง 
3. ปรับปรุงชื่อรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) 3 วิชา 

6.ค าอธิบาย
รายวิชา 

ควรมีการ
เพ่ิมเติม
ค าอธิบาย
รายวิชาหรือ
รวมรายวิชา
ด้วยกัน 

1.เพ่ิมค าอธิบายในรายวิชา 
-การดูแลรักษางานพืชสวนและภูมิทัศน์ ให้มีการดูแลสนามหญ้า
เพ่ิมข้ึน 
-รายวิชาหลักการพืชสวนให้เปลี่ยนค าว่าปรับปรุงพันธุ์พืชเป็น
พัฒนาพันธุ์พืช 
-รายวิชา การจัดการดิน น้ าปุ๋ยให้เพิ่มเติมเรื่องการให้น้ า 
รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ให้เพ่ิมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้บางชนิด 
2. การรวมรายวิชา 
  2.1 รวมวิชาการจัดแสดงพืชสวนกับรายวิชาการประกวดและ
ตัดสินพืชสวนเป็นรายวิชา การจัดแสดง การประกวดและตัดสิน
พืชสวน 
  2.2 รวมรายวิชาการประดับต้นไม้ในอาคารและการจัดสวนใน
ภาชนะเป็นรายวิชา การจัดสวนในภาชนะเพ่ือการตกแต่งสถานที่ 

7. การตัด
รายวิชาเลือก
ในแขนง 

แขนง
นวัตกรรมพืช
สวน ควรมี
จ านวน
รายวิชาเลือก
ให้เหมาะสม
กับหน่วยกิต 

-ได้ตัดรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสวนในภาชนะเพ่ือการตกแต่ง
สถานที่ การจัดและออกแบบดอกไม้ข้ันสูง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตผัก หลักการไม้ผล และการ
การปลูกและการจัดการหญ้าสนาม 

 
 

 



101 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 
สรุปผลการกลั่นกรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน ์
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สรุปผลการกลั่นกรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

วันที่ 25 มกราคม  2557 และวันที่ 2 มีนาคม 2557 

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 
 

      รายช่ือผู้เข้าร่วมกลั่นกรองหลักสูตรวันที่ 25 มกราคม 2557 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
รายช่ือคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1. ศ.ดร.ชุติมา     สัจจานนท์ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จินดา    ขลิบทอง รองประธาน 
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการ 
4. ผศ.ดรุณี        บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ 
5. นางเอมอร      นาคหลง กรรมการ 
6. รศ.กุสุมาลย์    แก้วอุดม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรไท    ครุธเวโช กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาววิภาพร  กุลตัน ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือจากตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผศ.สิริรัตน์      เพชรเหมือน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. ผศ.มนทิรา      ไชยตะญากูร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3. นายวันอาสาฬห์ พิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4. นางสาวณิศชฌามณฑ์ รัตนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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      รายช่ือผู้เข้าร่วมกลั่นกรองหลักสูตรวันที่ 2 มีนาคม 2557 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
รายช่ือคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1. ศ.ดร.ชุติมา     สัจจานนท์ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จินดา    ขลิบทอง รองประธาน 
3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการ 
4. ผศ.ดรุณี        บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ 
5. นางเอมอร      นาคหลง กรรมการ 
6. รศ.กุสุมาลย์    แก้วอุดม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.อรไท    ครุธเวโช กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวสุภาภรณ์ แทนคลิ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาววิภาพร  กุลตัน ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายช่ือจากตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผศ.สิริรัตน์      เพชรเหมือน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. ผศ.มนทิรา      ไชยตะญากูร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
3. นายวันอาสาฬห์ พิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
4. นางสาวณิศชฌามณฑ์ รัตนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5. นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

 
สรุปข้อเสนอแนะการกลั่นกรองหลักสูตร 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
1.การเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตร 

ควรเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรสาขานวัตกรรมพืช
สวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เป็น สาขา 
การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 

2. การแยกแขนง ไม่ควรแยกเป็น 2 แขนง ควร
รวมเป็นกลุ่มวิชา 

ได้จัดหลักสูตรใหม่เป็น 1 หลักสูตรคือ การ
จัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ เรียน 2 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาการจัดการพืชสวนและกลุ่มวิชาการ
จัดการภูมิทัศน์ 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
 

4.ค าอธิบาย
รายวิชาและชื่อ
รายวิชา 

ควรมีค าว่าเทคโนโลยี/หรือใน
ค าอธิบายให้เทคโนโลยี 

ได้ปรับรายชื่อวิชาให้มีค าว่าเทคโนโลยี และ/หรือ
ค าอธิบายรายวิชา เช่น 
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  เทคโนโลยีการให้
น้ าพืช 

5.การเพิ่มรายวิชา
บังคับ 

ควรเพิ่มรายวิชาบังคับที่เน้น
ทั้งกลุ่มพืชสวนและภูมิทัศน์
ต้องทราบ 

ได้เพ่ิมรายวิชาแกน 3 วิชา 
1.หญ้าและการจัดการสนามหญ้า 
Grass Turf Management 
2.ไม้ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Floriculture for Horticulture and 
Landscape Management 
3.ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
Ornamental Plants for Horticulture and 
Landscape Management 
ตัดรายวิชาแกนออก 1 รายวิชาคือรายวิชาการ
จัดการดูแลรักษางานพืชสวนและภูมิทัศน์
เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนของค าอธิบายกับรายวิชา
อ่ืนๆ 

6. การรวมรายวิชา รายวิชาหลายวิชามีค าอธิบาย
เหมือนๆกัน ควรรวมกัน 

ได้รวมรายวิชาดังนี้ 
1.โครงการผลิตพืชสวนธุรกิจรวมกับรายวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
2.รายวิชากฎหมายและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจพืชสวนรวมกับการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
3.รายวิชาการตลาดส าหรับธุรกิจเกษตรรวมกับ
การจัดร้านจ าหน่ายผลผลิตพืชสวนและการจัด
ร้านจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร 

7 รายวิขาเสริม 
ควรตัดออก 

รายวิชาเสริมควรตัดอออก 
และให้ค าอธิบายรายวิชาไป
รวมกับรายวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ตัดรายวิชาเสริม  
-ทัศนศึกษาในงานพืชสวนและ 
ภูมิทัศน์ออกและค าอธิบายรายวิชาได้รวมกับ 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวน
และ 
ภูมิทัศน์ 

8.ปรับเปลี่ยน
จ านวนหน่วยกิต 

ทุกวิชาไม่ควรต่ ากว่า 3 หน่วย
กิต 

ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 
-รายวิชาสัมมนา 2(1-2-3) เป็น 3(3-0-6) 
-รายวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวน
และภูมิทัศน์ 2(135) เป็น 3(135) 

9. ปรับเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
-พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวน
และ 
ภูมิทัศน์ 
-คณิตศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการจัดการพืชสวนและ 
ภูมิทัศน์ 
-สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
-การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์  
-การตลาดส าหรับธุรกิจเกษตร 
-กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ทางด้านพืชสวน 
-การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
-โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร 

10.รายวิชาที่ควร
ตัดออก 

-รายวิชาสรีรวิทยาการผลิต
พืชสวน 
-การจัดการดูแลรักษางานพืช
สวนและภูมิทัศน์ 
-การออกแบบวางผังพืชพรรณ 
-พรรณไม้ท้องถิ่นกับงานภูมิ
ทัศน์ 
-โครงการการผลิตพืชสวนเชิง
ธุรกิจ 

ได้ตัดรายวิชาตามข้อเสนอแนะของกรรมการและ
น าอธิบายรายวิชาเพ่ิมในรายวิชาที่เก่ียวข้องเช่น 
วิชาพรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ ไม้ดอก
เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ และวิชา
ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นต้น 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
-โครงการพิเศษทางภูมิทัศน์  
-การจัดการพ้ืนที่ธรรมชาติ 

 
 

11.ปรับเปลี่ยน
รายชื่อรายวิชา 

รายชื่อบางรายวิชาควรเพิ่มค า -รายวิชา วัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์เปลี่ยนเป็น 
การจัดการวัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ 
-การปลูกหญ้ าและการจั ดการหญ้ าสนาม
เปลี่ยนเป็นหญ้าและการจัดการสนามหญ้า 
-คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จั ดก าร พืช สวนและภู มิ ทั ศน์  เ ปลี่ ย น เป็ น 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวนและ
ภูมิทัศน์ 
-การวางผังโครงการ เปลี่ยนเป็น การวางผัง
บริเวณ 
-การออกแบบและจัดสร้างสวนน้ า เปลี่ยนเป็น 
การออกแบบสวนน้ า 
-การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ
เปลี่ยนเป็น การออกแบบพื้นที่นันทนาการ 
-การออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน 
เปลี่ยนเป็น การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
-การวางแผนและออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ
เปลี่ยนเป็น การออกแบบพื้นที่นันทนาการ 

11. ชื่อวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ควรให้ผู้เชียวชาญหรือเจ้าของ
ภาษาได้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

ได้ด าเนินการตามเสนอ 
-การเขียนแบบภูมิทัศน์ 
Mechanical Drawing for Landscaping 
เปลี่ยนเป็น 
Technical Drawing for Landscaping 
-เกษตรสุนทรีย์ 
Agriculture Aesthetics เปลี่ยนเป็น 
Aesthetics of Agriculture 
-วัฒนธรรมและความเชื่อในงานภูมิทัศน์ 
Cultural and Beliefs in Landscaping 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
เปลี่ยนเป็น 
Culture and Beliefs in Landscaping 
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ภาคผนวก ง 
 

การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดย
ด าเนินการจัดประชุมกลุ่ม (Focus group) ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ได้ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องเกษตร 1  ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรจังหวัด ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต บริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์  และคณาจารย์
จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี ้

 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน 

1. ผศ.สิริรัตน์   เพชรเหมือน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ด าเนินรายการ 
2. นายชาลี สิตบุศย ์  รักษาการเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
3. นายสมชาย สกุลชิต ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะฯ/ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นายวิชัย สายวารี ผู้จัดการโรงงานบริษัท พรทิพย์ ซีสโตร์ /ผู้ใช้บัณฑิต 
5. ผศ. ดร.สุวณิช   ชัยนาค  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
6. นายสุเทพ   มุงคุณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
7. นส.จิรพันธ์    ทองเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
8. นายตันติพงษ์   เพชรไชยา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
9. ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
10. นายประเสริฐ   จริยะเลอพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน 
11. ดร. ณัฐพร   รัตนพรรณ ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
12. นส.ณัฐยาวรรณ  พิชัยยุทธ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
13. ดร. อทพัินธ์ เสียมไหม  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
14. นางอารยา โพธิ์ทอง หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ผลการประชุม  สรุปว่าบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ควรประกอบด้วยคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 5 ลักษณะย่อย ดังนี้ 
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

และการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกและเป็นผู้น าที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
(4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา  
(5) มีจิตสาธารณะ 

2. ความรู้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะย่อย  ดังนี้ 
(1) มีความรู้ในสาขานวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพได้ 
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ทางด้าน

นวัตกรรมพืชสวนและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได ้
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(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได ้

3. ทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 4 ลักษณะย่อย  ดังนี้ 
(1) สามารถคิดและวางแผนงานได้อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานด้าน

เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารให้เกิดประสิทธิผล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 2 ลักษณะย่อย  

ดังนี้ 
(1) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับความคิดเห็น  
(2) มีทักษะการบริหารจัดการ ท างานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

ผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 
(3) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 3 ลักษณะย่อย  ดังนี้ 

(1) สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และวัฒนธรรม เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษควรเน้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับ
การน าไปใช้จริง 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการติดต่อสื่อสาร และการน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีเจตคติท่ีดีในการสร้างกิจการ อาชีพ โดยใช้ความรู้ ทักษะที่ได้จากการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
รายงานผลการศึกษา 

ความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
พืชสวนและออกแบบภูมทิัศน์ 
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รายงานผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และผู้ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 

พืชสวนและออกแบบภูมทิัศน์ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้พัฒนาหลักสูตรคือ  พืชสวนและออกแบบภูมิทัศน์ เป็นหลักสูตรใหม่
ทีจ่ะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557  คณะได้ท าการส ารวจความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง  โดยศึกษาในพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือส ารวจ
สาขาที่นักเรียนต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังในการท างาน  ผลจากการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้อง
ของท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ตามสถานประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

 
การส ารวจ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจมี 2 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง
จ านวน 215  คน 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการจ านวน 30 แห่งในพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง  ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรพืชสวนและออกแบบภูมิทัศน์   
 
   ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป     
        
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 83 38.60 
หญิง 132 61.39 
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รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
ศิลป์ภาษา 43 20.00 
ศิลป์ค านวณ 40 18.60 
ศิลป์ 16 7.40 
อังกฤษ-ฝรั่งเศส 9 4.20 
วิทย์-คณิต 85 39.50 
อังกฤษ-ศิลป์ 3 1.40 
วิทยาศาสตร์ 1 0.50 
คณิตอังกฤษ   6 2.80 
อังกฤษจีน 2 0.90 
ธุรกิจท่องเที่ยว 3 1.40 
อ่ืนๆ  7 3.30 
โรงเรียน 
โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต 8 3.72 
ต่างจังหวัด 207 96.28 
อายุ 
15 ปี 2 0.90 
17ป ี 111 51.60 
19 ปี  22 10.20 
อ่ืนๆ    80 37.20 
เกรดเฉลี่ย 
ต่ ากว่า 2.00 4 1.90 
2.00-2.40    56 26.00 
2.50-2.90     98 45.60 
3.00 ขึ้นไป 57 26.50 
อาชีพบิดา 
เกษตรกร 71 33.00 
รับจ้าง  66 30.70 
รับราชการ 25 11.60 
ค้าขาย  16 7.40 
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รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตัว  20 9.30 
ประมง  10 4.70 
อ่ืนๆ 7 3.30 
อาชีพมารดา 
เกษตรกร 68 31.60 
รับจ้าง 57 26.50 
รับราชการ 16 7.40 
ค้าขาย  31 14.40 
ธุรกิจส่วนตัว 19 8.80 
ประมง 6 2.80 
อ่ืนๆ 18 8.40 

 
 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1. ความสนใจที่จะเรียนต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาพืชสวน
และออกแบบภูมิทัศน์ 

3.86 77.21 

2. ความพร้อมของบุคลากรและสถานฝึกงาน  3.96 79.16 
3. ความเชื่อมั่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

4.19 83.72 

4. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.26 85.12 

5. โอกาสที่จะได้งานท าและสามารถสร้างงาน 4.12 82.33 
6. หลักสูตรมีความสอดคล้องและเอ้ือต่อธุรกิจในท้องถิ่น 4.04 80.74 
7. ความมั่นใจสามารถศึกษาจนส าเร็จหลักสูตร 4.12 82.33 

เฉลี่ย 4.08 81.51 
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
 

 ตารางท่ี 3 ระดับความสนใจคิดเปน็ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 

รายการ 
ระดับความสนใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ล าดับที่สนใจอยากเรียน   

1. ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 3.80 76.09 
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ 3.94 78.79 
3. การจัดการภูมิทัศน์ 3.95 78.98 
4. วัสดุพืชพรรณในการจัดการภูมิทัศน์ 3.95 78.98 
5. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบภูมิทัศน์ 3.89 77.77 
6. คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 4.03 80.56 
7. สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 4.03 80.56 
8. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.35 87.07 

ภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ ในสัดส่วน   
1. 50 : 50 3.99 79.72 
2. 60 : 40 3.90 78.05 
3. 70 : 30 3.71 74.14 
4. 80 : 20 3.48 69.58 

ถ้าจบหลักสูตรประกอบอาชีพ   
1. พนักงานเอกชนเช่น โรงแรม บริษัทรับจัดสวน 3.93 78.51 
2. รับราชการ 4.20 83.91 
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4.09 81.86 

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ผู้ท าการศึกษาได้ก าหนดดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  91.00 – 100.00 หมายถงึ  ระดับความพอใจ/สนใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  71.00 – 90.99  หมายถึง   ระดับความพอใจ/สนใจมากมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  51.00 – 70.99  หมายถึง   ระดับความพอใจ/สนใจมากปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  31.00 – 50.99  หมายถึง   ระดับความพอใจ/สนใจมากน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  20.00 – 30.99  หมายถึง   ระดับความพอใจ/สนใจมากน้อยที่สุด 
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สรุป 
 จากแบบส ารวจข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต     สาขาพืชสวนและออกแบบ 
ภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 215 คน  
 จากในส่วน ความคดิเห็นของนักเรียนต่อหลักสูตร พืชสวนและออกแบบภูมิทัศน์ หัวข้อที่ได้
คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือหัวข้อสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 85.12 รองลงมาคือหัวข้อความเชื่อมั่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 83.72 

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร     สาขาพืชสวนและออกแบบ
ภูมิทัศน์   

ในหัวข้อล าดับที่สนใจอยากเรียน หัวข้อที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือหัวข้อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 87.07 รองลงมาคือหัวข้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 
กับหัวข้อสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้คะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 80.56 

ในหัวข้อภาคทฤษฎี / ปฏิบัติ ในสัดส่วน หัวข้อที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือหัวข้อ 50 : 
50 คิดเป็นร้อยละ 79.72 รองลงมาคือหัวข้อ 60 : 40 คิดเป็นร้อยละ 78.05 

ในหัวข้อถ้าจบหลักสูตรประกอบอาชีพ หัวข้อที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือหัวข้อรับ
ราชการคิดเป็นร้อยละ 83.91 รองลงมาคือหัวข้อประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 81.86 
 

ตอนท่ี 2  ข้อมูลทั่วไปจากสถานประกอบการ 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน 
ภูเก็ต 14 46.66 
จังหวัดอ่ืนๆ    16 53.33 
ต าแหน่งของท่านในหน่วยงาน 
ผู้บริหาร 18 60.00 
เจ้าของกิจการ 12 40.00 
หน่วยงาน        
รัฐบาล   5 16.67 
เอกชน 19 63.33 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
วิสาหกิจ 6 20.00 
สาขาวิชาเหมาะกับงานในหน่วยงานของท่าน 
มาก   21 70.00 
ปานกลาง        9 30.00 
หน่วยงานของท่านต้องการพนักงานเพศ 
ชาย 10 33.33 
หญิง   2 6.67 
ชายหรือหญิงก็ได้   18 60.00 
หน่วยงานของท่านต้องการบัณฑิตที่มีความความรู้ด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การจัดและออกแบบดอกไม้   10 33.33 
เกษตรอินทรีย์                   3 10.00 
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  15 50.00 
เทคโนโลยีการให้น้ า             4 13.33 
การดูแลรักษาสวน             15 50.00 
การขยายพันธุ์พืช 13 43.33 
การจัดดอกไม้และร้านผลผลิตทางพืชสวน   3 10.00 
การออกแบบและตกแต่งสวน 19 63.33 
การเขียนแบบภูมิทัศน์         7 23.33 
วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้   3 10.00 
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร    10 33.33 
กฎหมายที่เก่ียวข้องด้านการเกษตร            7 23.33 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์          12 40.00 
ภาษาต่างประเทศ 20 66.67 
 
       จากตาราง ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  การออกแบบตกแต่งสวน 
การดูแลรักษาสวนและการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
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ตารางท่ี 2 ระดับความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อคุณสมบัติของนักศึกษา 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ระดับความคาดหวัง 

1. ด้านความรู้ความสามารถ   
    1.1 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะสาขา 3.95 มาก 
    1.2 มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 4.20 มาก 
    1.3 การพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 4.00 มาก 
    1.4 ความสามารถในการถ่ายทอด/เผยแพร่  ความรู้ 4.00 มาก 
    1.5 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 3.50 ปานกลาง 
    1.6 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 3.75 มาก 
    1.7 การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน 3.85 มาก 
    1.8 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.40 มาก 
    1.9 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.40 มาก 
    1.10 การท างานอย่างเป็นระบบ 4.40 มาก 
    1.11 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.45 มาก 
    1.12 การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 4.50 มาก 

เฉลี่ยด้านความรู้ความสามารถ 4.12 มาก 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
    2.1 การตรงต่อเวลา 4.85 มากที่สุด 
    2.2 ความเสียสละ 4.35 มาก 
    2.3 มีสัมมาคารวะ 4.55 มากท่ีสุด 
    2.4 ความซื่อสัตย์ 4.75 มากที่สุด 
    2.5 มีค่านิยมที่ดีต่อการท างาน 4.35 มาก 
    2.6 มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ 4.75 มากที่สุด 
    2.7 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 4.65 มากที่สุด 
    2.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน 4.75 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.63 มากที่สุด 
3. ด้านบุคลิกภาพ   
    3.1 แต่งกายสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ 4.30 มาก 
    3.2 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 4.30 มาก 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ระดับความคาดหวัง 

    3.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.35 มาก 
    3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.20 มาก 
    3.5 พูดจาไพเราะ อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน 4.20 มาก 
    3.6 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.05 มาก 
    3.7 มีความตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.50 มาก 
    3.8 มีความอดทนสู้งาน 4.50 มาก 
    3.9 มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 4.45 มาก 
    3.10 มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก 4.10 มาก 
    3.11 ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 4.30 มาก 
    3.12 มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน 4.45 มาก 
    3.13 มีเจตคติที่ดีต่องานและหน่วยงาน 4.35 มาก 

เฉลี่ยด้านบุคลิกภาพ 4.31 มาก 
 
เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ผู้ท าการศึกษาได้ก าหนดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.55 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.55 – 4.54 หมายถึง  ระดับความคาดหวังมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.55 – 3.54 หมายถึง  ระดับความคาดหวังปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.55 – 2.54 หมายถึง  ระดับความคาดหวังน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.54 หมายถึง  ระดับความคาดหวังน้อยที่สุด 

 
 
 

จากตาราง คุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรสาขาพืชสวนและออกแบบภูมิทัศน์ที่ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานคาดหวังสูงมากจะเป็นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเช่น การตรงต่อเวลา มีสัมมา คาวระ 
ความซื่อสัตย์ มีความรับผิชอบในหน้าที่ เป็นต้น ส าหรับด้านอื่นๆคาดหวังในระดับมาก   
 
สรุปผลของการศึกษา 

ภาพรวมทั้งหมดจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา
พืชสวนและออกแบบภูมิทัศน์ ทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบการมีความสนใจอยู่ในระดับมากเนื่องจากตามความ
คิดเห็นของนักเรียนอาจจะเป็นสาขาวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นหรื อการปรับปรุง
อาชีพของครอบครัว และสามารถมีงานท าหลังจากการส าเร็จการศึกษา  
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ส าหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ พบว่า ด้านความต้องการจะเน้นที่ความเป็นผู้ที่มี
จริยธรรมและคุณธรรมในการท างานของผู้ที่จบการศึกษาเมื่อเข้าท างาน  เช่น  ความประพฤติตนที่ดี  ใน
การท างาน  การตรงต่อเวลา    ส่วนในด้านการเรียนต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน การ
ภาษาต่างประเทศ ออกแบบและตกแต่งสวน การดูแลรักษาสวน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตไม้
ดอกไม้ประดับและการตกแต่งให้สวยงาม  ซึ่งผลการศึกษาจะใช้ในการพิจารณาพัฒนาหลักสูตรต่อไป   

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาพืชสวนและออกแบบสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ช 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2552
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ภาคผนวก ซ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)         นางสิริรัตน์  เพชรเหมือน    
    ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)      Mrs. Sirirat Petmeaun 
     1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1.2 คุณวุฒิ 
 
 
ระดับ 

การศึกษา 
อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.        เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2525 
ปริญญาตรี วท.บ. (เกียรตินิยม

อันดับ 2)   
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2519 

 
  

1.3 ผลงานวิชาการ 
       1.3.1 ต ารา 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2536). หลักการไม้ผล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
                1.3.2 หนังสือ  
                        - 
                1.3.3 เอกสารประกอบการสอน  
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2544). หลักพืชศาสตร์. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.   
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2545). ไม้ดอกไม้ประดับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต.   
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2547). วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต. 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2549). สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2552). การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้.   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต.  
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       1.3.4 งานวิจัย 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2551). ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้ ในรายงานการ

ประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน  2551ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้. วารสารวิทยาศาสตร์

เกษตร. 39 (3) : 267-270 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน  และบุญลือ เอี๋ยวพานิช. (2553). รายงานผลการวิจัยผลของปุ๋ยและไคโตซาน

ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต. 
สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2553). รายงานผลการวิจัยผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุล

มอคคารา. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต.  
สิริรัตน์ เพชรเหมือน และวิชุดา ปราชญาภักดิ์. (2553). รายงานผลการวิจัยผลของปุ๋ยต่อการ

เจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิส. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต. 
สิริรัตน์  เพชรเหมือน  และบุญลือ เอี๋ยวพานิช. (2554). ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโของลูกกล้วยไม้

สกุลหวาย.    ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 187. 

สิริรัตน์  เพชรเหมือน. (2555). ผลของสูตรปุ๋ย 20-10-30 ต่อการเจริญเติบโตของมอคคาราอ้อมใหญ่. 
ในบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11 วันที่ 1-3 กพ. 2555 .หน้า 
152. 

สิริรัตน์  เพชรเหมือน. (2555). ผลของสูตรปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสลูกผสม.
ในรายงานการประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ประจ าปี 2555.   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน" 21-22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. หน้า336-339. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏ
ภูเก็ต. 

สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2555). ผลของสูตรปุ๋ยใบต่อการออกดอกของกล้วยไม้คาราลิปโซ่ ใน การ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “เชิดชูภูมิปัญญา สห
วิทยาสู่สากล” 13-14 ธ.ค. 55 มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเกต็. ภเูก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต. 

สิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2556 ). ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ลูกผสมเอ้ืองดินใบ
หมาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันที่ 8 – 9 
พ.ค. 56.  หน้า 673 – 677. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต. 

สิริรัตน์ เพชรเหมือน พิชัย หลานฉิม  และ วรวรรณ หมันการ. (2556).  ผลของไคโตซานต่อการ
เจริญเติบโตของลูกกล้วยไม้สกุล Rhynchostylis.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันที่ 8 – 9 พ.ค. 56.  หน้า 667 – 672 . ภูเก็ต : 
มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต. 

พิภพ สมเวที และสิริรัตน์ เพชรเหมือน. (2552). โครงการศึกษาสายพันธุ์ ระบบตลาดและการตลาด
ของมะละกอจังหวัดกระบี่.  ทุนสกว.  

Saimmai A, Petmeaun S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS and Maneerat S, 2013. 
Isolation and screening of biosurfactant-producing bacteria using palm oil mill 
effluent as a novel substrate. 4thRegional AFOB Symposium 2013 
“Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai 
Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 63-66.  

Saimmai A, Petmeaun S, Cheirsilp B, Sobhon V, Chooklin CS and Maneerat S. (2013). 
Isolation and phylogenetic analysis of surface active compound-producing 
bacteria from palm oil industry. 4thRegional AFOB Symposium 2013 
“Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai 
Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 55-58. 

Udomsilp S, Petmeaun S, Chooklin CS, Sobhon V, Maneerat S and Saimmai A.( 2013). 
Production and characterization of biosurfactant produced by Bacillus subtilis 
318 using low cost fermentation medium. 4th Regional AFOB Symposium 
2013“Bioenergy, Biorefinery and Beyond”. January 17-19, 2013. Chiang Mai 
Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai, Thailand pp. 36-39. 

Saimmai A, Petmeaun S, Dikit P and Maneerat S, 2013. Isolation and screening of 
exopolysaccharide-producing bacteria from mangrove sediment by using palm 
oil mill effluent as a substrate. TSB International Forum 2013. August 28-30, 
2013. BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand pp. 48-51. 

Saimmai A, Petmeaun S, Dikit P and Maneerat S, 2013. Diversity of exopolysaccharide 
producing-bacteria from mangrove sediment in south of Thailand. TSB 
International Forum 2013. August 28-30, 2013. BITEC Bang Na, Bangkok, 
Thailand pp. 40-43. 

Saimmai A, Petmeaun S, Maneerat S and Chooklin CS, 2013. Oil palm empty fruit 
bunch fiber pretreatment and enzymatic hydrolysis for cellulosic ethanol 
production. TSB International Forum 2013 August 28-30, 2013. BITEC Bang 
Na, Bangkok, Thailand pp. 52-55. 
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Saimmai A, Petmeaun S, Maneerat S and Chooklin CS, 2013. Isolation and screening 
of biosurfactant-producing bacteria using crude glycerol from biodiesel 
production as a substrate. TSB International Forum 2013.August 28-30, 2013. 
BITEC Bang Na, Bangkok, Thailand pp. 79-82. 
 
1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  
     36  ปี 

 
         1.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2603101 หลักการพืชสวน 
2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617202 ไม้ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 
2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 
2603214 หลักการจัดและออกแบบดอกไม้ 
2617215 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2603304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
2617305 การผลิตผักเพ่ือการค้า 
2603329 พืชเครื่องเทศ และพืชสมุนไพร 
2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      
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2. ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)          นายวันอาสาฬห์  พิทักษ์ 

  ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr. Wanarsan Pitak 

2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.2 คุณวุฒ ิ
 

ระดับ
การศึกษา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท ภ.สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน 

พ.ศ. 2556 

ปริญญาตรี วท.บ. พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2551 

 
2.3 ผลงานวิชาการ 

2.3.1 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
- 

2.3.2 งานวิจัย 
                    -  

2.4 ประสบการณ์ด้านการสอน  
                3 เดือน 

 
2.5 ภาระงานสอน 
 

ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2601707 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์           
2617201 หญ้าและการจัดการสนามหญ้า 
2617203 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
2617206 เทคโนโลยีการให้น้ําพืช 
2603214 หลักการจัดและออกแบบดอกไม้ 
2617208 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
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ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2617209 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 
2617210 การจัดการวัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ 
2617211 การสํารวจพื้นที่เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 
2617216 ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
2617217 ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน 
2617218 การวางผังบริเวณ 
2617219 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 
2617220 ปาล์มประดับ 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
2617404 เกษตรสุนทรีย์ 
2617308 การออกแบบจัดสวนเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว 
2617309 การออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
2617310 การรักษาพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ 
2617311 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
2617312 การออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน 
2617405 การนําเสนองานออกแบบภูมิทัศน์ 
2617406 การออกแบบสวนน้ํา 
2617407 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์ 
2617408 วัฒนธรรมความเชือ่กับงานภูมิทัศน์ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      
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3. ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)          นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย 

  ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Benjaporn Kaewuthai 

3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.2 คุณวุฒ ิ
 

ระดับ
การศึกษา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท  ผ.ม.  การวางแผน
ชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2551 

ปริญญาตรี คอ.บ.   
 ( เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

สถาปัตยกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พ.ศ. 2547 

 
3.3 ผลงานวิชาการ 

4.3.1 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
- 

4.3.2 งานวิจัย 
                    -  

3.4 ประสบการณ์ด้านการสอน  
                3 เดือน 

 
3.5 ภาระงานสอน 

 
ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2617101 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
2617102 งานช่างเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2601707 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์           
2617203 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 
2617301 นวัตกรรมการจัดการในงานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
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ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617208 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
2617209 การเขียนแบบภูมิทัศน์ 
2617210 การจัดการวัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ 
2617211 การสํารวจพื้นที่เพ่ือการออกแบบภูมิทัศน์ 
2617216 ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 
2617217 ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน 
2617218 การวางผังบริเวณ 
2617219 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ 
2617308 การออกแบบจัดสวนเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว 
2617309 การออกแบบพ้ืนที่นันทนาการ 
2617310 การรักษาพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ 
2617311 การออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
2617312 การออกแบบภูมิทัศน์เคหสถาน 
2617405 การนําเสนองานออกแบบภูมิทัศน์ 
2617406 การออกแบบสวนน้ํา 
2617407 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานภูมิทัศน์ 
2617408 วัฒนธรรมความเชือ่กับงานภูมิทัศน์ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      
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4.  ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)         นางสาวณิศชญามณฑ์ รัตนะ 
     ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Nischayamon Rattana 
     4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
     4.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ
การศึกษา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.  พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน 

พ.ศ. 2556   

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

พ.ศ. 2551 

 
 4.3 ผลงานวิชาการ 

 2.3.1 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
          - 

 2.3.2 งานวิจัย 
                    -  

     4.4 ประสบการณ์ด้านการสอน  
                  3  เดือน 

 
     4.5 ภาระงานสอน 
 

ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2603101 หลักการพืชสวน 
2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ํา 
2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617202 ไม้ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 
2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 
2603212 การจัดการสถานเพาะชํา 
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ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2603213 เกษตรอินทรีย์ 
2617215 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2603304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกันกําจัด 
2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
2617404 เกษตรสุนทรีย์ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      
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5.  ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)         นางโสภา  ชูเพ็ง 
     ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mrs. Sopa Choopeng 
     5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     5.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ
การศึกษา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.  พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

พ.ศ. 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

พ.ศ. 2538 

 
 4.3 ผลงานวิชาการ 

 4.3.1 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
โสภา ชูเพ็ง. (2550). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
โสภา ชูเพ็ง. (2550). การจัดสวนและตกแต่งสถานที่.  ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็. 

 
 4.3.2 งานวิจัย 

โสภา ชูเพ็ง. (2548). รายงานวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทพธาโร. ภูเก็ต :มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต.  

โสภา ชูเพ็ง. (2553). รายงานวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วด้วยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

โสภา ชูเพ็ง. (2553). ผลของวิตามินและ paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสิงโต
ปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 
มกราคม พ.ศ. 2553 (หน้า 421-424). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

โสภา ชูเพ็ง และอัจฉรวิทย์ ลักษณะสุต. (2554). ผลของน้ํามะพร้าว BA NAA และ 
พาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอ้ืองนางรุ้งในสภาพ 
ปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 39 (ฉบับพิเศษ) : 403-408. 

โสภา ชูเพ็ง และประภาศรี วุฒิ. (2554). ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของเอ้ืองสาย
เสิดในสภาพปลอดเชื้อ.ในการประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 การวิจัย
เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (หน้า 102). สุ
ราษฎร์ธานี :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน.ี  

โสภา  ชูเพ็ง และวลิณี  ไชยสุวรรณ. (2555). ผลของ PBZ BA และ TDZ ต่อการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้หวาย Sakura Pink ในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร40 (ฉบับพิเศษ) : 381-387. 
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     4.4 ประสบการณ์ด้านการสอน  
                  12 ปี 

 
     4.5 ภาระงานสอน 
 

ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2603101 หลักการพืชสวน 
2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617106 ไม้ประดับเพื่องานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617202 ไม้ดอกเพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 
2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
2617215 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2603304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
2617307 เทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกันกําจัด 
2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
2617404 เกษตรสุนทรีย์ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      
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6.  ชื่อ สกุล  (ภาษาไทย)         นางสาวมนทิรา ไชยตะญากูร 
     ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Montira Chaitayakoon 
     6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     6.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ
การศึกษา 

อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม.  พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2545 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร     2532 
 
 6.3 ผลงานวิชาการ 

 6.3.1 ต ารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
มนทิรา  ไชยตะญากูร. (2549). การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางการเกษตร.  ภูเก็ต 

: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
มนทิรา ไชยตะญากูร. (2551). การผลิตผัก. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

 6.3.2 งานวิจัย 
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มนทิรา  ไชยตะญากูร. (2551).  ศึกษาการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกผักไฮโดรโปนิกส์.  ใน การ
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กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

มนทิรา  ไชยตะญากูร. (2554).  ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์วัสดุปลูกเม็ดดินเผาในการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์. ใน การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 
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มนทิรา  ไชยตะญากูร. (2554).  ศึกษาแหล่งดินเหนียวที่เหมาะสมต่อการผลิตเม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูก
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     6.4 ประสบการณ์ด้านการสอน  
                  18 ปี 

 
     6.5 ภาระงานสอน 
 

ระดับปริญญาตรี (รหัสวิชา ชื่อวิชา) 
2603101 หลักการพืชสวน 
2617103 พรรณไม้เพ่ืองานพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617105 การจัดการดิน ปุ๋ย และน้ํา 
2617204 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 
2617205 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
2617207 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชสวน 
2603212 การจัดการสถานเพาะชํา 
2617302 สัมมนาทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617303 การวิจัยทางการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2603304 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
2617306 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
2617401 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกันกําจัด 
2617402 การจัดแสดง การประกวด และการตัดสินพืชสวน 
2617403 ปัญหาพิเศษทางการจัดการพืชสวน 
2617404 เกษตรสุนทรีย์ 
2617410 พัฒนาทักษะวิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
2617411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์   
2617412 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์    
9905301 เตรียมสหกิจศึกษา 
9905401 สหกิจศึกษา      

 


