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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

0607
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Agricultural Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Agricultural Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หรือ นิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่....7/2562........วันที.่ ..22...เดือน......สิงหาคม......พ.ศ. ....2562.....
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ........12/2562........... วันที่ ....19.....เดือน ....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ....2562.......
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ....5/2562....วันที่ ....27........เดือน .....
พฤศจิกายน....พ.ศ. .......2562....
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .................................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการ/นักวิจัยสังกัดหน่วยงานราชการหรือเอกชน
8.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
8.3 บุค ลากรทางการศึ ก ษา/อาจารย์สาขาการเกษตร สัต วศาสตร์ ประมง วิท ยาศาสตร์
การอาหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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8.4 พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตร สั ต วศาสตร์ ประมง วิ ท ยาศาสตร์
การอาหาร
8.5 เจ้าหน้าที่ประจาด่านกักกันพืช ด่านตรวจสัตว์น้า
8.6 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารในด้ า นการวางแผนการผลิ ต การควบคุ ม การผลิ ต การควบคุ ม และประกั น คุ ณ ภาพ
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
8.7 ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว เช่ น ฟาร์ ม เจ้ า ของธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การเกษตร สั ต วศาสตร์ ประมง
วิทยาศาสตร์การอาหาร และด้านต่างๆ เป็นต้น
8.8 อื่นๆ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
15399000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นางสาวธนาพร บุญมี*

31005034XXXXX

อาจารย์

3

นางสาวพนิตนาฎ
อูพ่ ุฒนิ ันท์*
นางสาวรวิสรา รื่นไวย์*

36599000XXXXX

อาจารย์

31499004XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

4

5

นางสาวสุมนา
เหลืองฐิติกาญจนา*

35603003XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการเกษตร
จุลชีววิทยาประยุกต์
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ

วท.ม.

เทคโนโลยีชวี ภาพ

วท.บ.

จุลชีววิทยา

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Biotechnology
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
เกษตรศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
The University of Tokyo, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2553
2548
2558
2549
2545
2554
2546
2552
2544
2539
2556
2550
2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีก ารเกษตร เป็ นหลัก สู ตรแบบพหุ วิท ยาการ ซึ่งมีก ารนาวิท ยาศาสตร์
การเกษตรไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความชานาญการเฉพาะทาง
มุ่งหวั งสร้างบั ณ ฑิ ต ให้เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการน าเอาหลั ก ของวิท ยาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร
ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพเพื่ อ การตั ด สิ น ใจที่ แ ม่ น ย า ในการบริห ารจั ด การฟาร์ม ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมถึง การเกษตรต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า แบบครบวงจร เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม
และการใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนใหม่ที่เน้นการจับต้องได้ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่
กับ การปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นการสอนให้นิสิตได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง
ตลอดจนสามารถประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต นบนพื้ น ฐานของจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีจิตสานึกต่อสังคม และผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ นาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมแบบครบวงจร และก้าวทันในระดับ
โลกต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
สังคมและวัฒ นธรรมในอนาคต นิสิตจาเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางภาษา สังคม
และวั ฒ นธรรม ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถด ารงตนอยู่ ใ นกระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
และวัฒนธรรม ที่กาลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ปัญ หาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อฐานทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีว ภาพอย่ างรุ น แรง ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น นี้ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ การ
ดารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่หลักสูตรต้อง
คานึงถึงนอกเหนือจากนิสิตจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นิสิตควรจะต้องมีความ
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ไม่ส่งผลให้เกิดปัญ หา
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนา
หลั กสูตรนี้ จึงมีค วามจาเป็นต้องค านึงถึงบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย
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ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวเข้าทางานในสภาพแวดล้อม
ของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนานาประเทศได้
1. เพื่อ ให้ ได้ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ นโยบายภาครั ฐ (เกษตร 4.0) และสอดคล้ อ งนโยบายส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2542
3. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มปี ระสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เน้นการทาการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางใหม่ๆ
5. เพื่อเปลี่ยนแปลงหลัก สูตรให้ผู้เรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นลาดับ ต่อเนื่อง และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น
6. เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ความต้ องการ ของตลาดแรงงาน และสั งคมของท้ อ งถิ่ น ที่ ปั จ จุบั น
แรงงานภาคเกษตรกรลดลงอันเนื่องมาจากสาเหตุสังคมสูงอายุ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกและรับที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านการเกษตร เพื่อสนอง
ความต้องการทรัพยากรบุค คลที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกได้
ตลอดจนสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ จั ด การ
การศึ ก ษา วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางอาหารในท้องถิ่นและการเพิ่มรายได้
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ นประธาน รองคณบดี เป็ นกรรมการ และผู้ อานวยการ เป็ นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้ าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมู ล
ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้บริการการสอน
ในหมวดวิชาเฉพาะด้านคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้พิจารณาข้อกาหนด
รายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ในโครงสร้างสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี และได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะกรรมการพั ฒ นาสาขาวิ ชาเทคโนโลยี การเกษตร โดยมี คณบดี เป็ นประธาน
คณาจารย์ จากสาขาวิ ชาการต่ างๆ ในคณะเป็ นกรรมการและเลขานุ ก ารท าหน้ าที่ ก าหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาเฉพาะด้าน ของหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ
ติด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อ เป็ น ข้อ มูล ในการปรับ ปรุงหมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ สอนและประสานงานการจัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง เน้ น บั ณ ฑิ ต
ให้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ โดยการนาเอาหลักของวิท ยาการ เทคโนโลยี ก ารเกษตรสมัย ใหม่มาใช้
เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
การเกษตรเป็ น รากฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศ และเป็ น อาชี พ ที่ เสริ ม สร้ า ง
โครงสร้างและพัฒนาสังคมชนบทให้เข้มแข็ง ภาคการเกษตรในประเทศไทยถือเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญ
ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ภาคการเกษตรสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิ จสูง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาทางสังคม การสร้างอาชีพที่มั่นคงสาหรับ
เกษตรกรและความปลอดภั ย ของประชาชนผู้ บ ริโภคอย่ างกว้างขวาง หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการนาเอาหลั ก ของวิท ยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัย ใหม่ มาใช้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒ นา
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท างการเกษตรได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ เช่ น การใช้ เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มต่ อ
ฐานข้ อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจที่ แ ม่ น ย า ในการบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม ได้ อย่ า งมี
ประสิท ธิ ภ าพโดยกระบวนการจัด การเรีย นการสอนที่ ส อดคล้อ งกั บ สิ่งแวดล้ อมและครอบคลุม ถึ ง
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรด้าน พืช สัตว์ และประมง ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
ในด้านการแปรรูปผลผลิต การตลาด และการควบคุมคุณภาพ เน้นการสร้างแรงจูงใจให้นิสิตมีทัศนคติ
ที่ดตี ่ออาชีพเกษตรกรรม และการใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนใหม่ที่เน้นการจับต้องได้ผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่าง
รวมทั้งการสอนให้นิสิตได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ตลอดจนสามารถประพฤติและปฏิบัติตน
บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับ ผิดชอบ คุณ ธรรม จริย ธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิท ยาลั ย มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ สั ง คม และผลประโยชน์ ส่ วนรวมของประเทศ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมแบบครบวงจร
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และความชานาญด้านการเกษตร
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ทั ก ษะ ความสามารถในการน าความรู้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
และพัฒนางานทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเกษตร
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1.3.3 เพื่อ ให้เป็นผู้มีค วามสามารถและทั กษะในทางเทคโนโลยีก ารเกษตรและนาไปพั ฒ นา
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.4 เพื่ อ เป็น บัณ ฑิ ตที่ มีค วามพร้อมในการท างานร่วมกั บ ผู้อื่นและประกอบอาชีพเกษตร
ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.3.5 เป็ น ผู้ ป ระกอบการด้ านธุ รกิ จ การเกษตรที่ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดยมี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยตั้งแต่การปลูก การเลี้ยง การดูแลรักษา การแปรรูป การขาย การตลาด การสร้างแบรนด์
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมทั้งมีการวางแผนการจดบันทึก เพิ่มการสร้างเครือข่ายสังคมเกษตร
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละการแบ่งปัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให้ได้ ต าม 1. ป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รเที ย บ กั บ 1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี 1.2 รายงานผลการประเมิ น
สาขาเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยี
หลักสูตร
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ค วาม 2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน 2.1 รายงานผลการประเมิ น
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้
ประเทศ
และผูป้ ระกอบการ
บัณฑิตของสถานประกอบการ
2.2 ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ
ความรู้ ค วามสามารถในการ
ท างานของบั ณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย
ในระดับดี (3.51 ขึน้ ไป)
3. ปรับ ปรุงผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรีย นรู้ 3.1 ปรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รและ 3.1 จานวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2
ของนิสิต
แผนการเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนิสิต
ผูเ้ รียน
ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นชั้ น ปี ที่ 1
3.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ 3.2 จ านวนนิ สิ ต สอบ ผ่ า น
เรี ย นการสอน ทุ กปี การศึ ก ษ า (ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ 1.75) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า
สอนในปีการศึกษาถัดไป
ร้อยละ 70 ของปีการศึกษานั้น
4. ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ 4.1 อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งเข้ า อบรม 4.2 อาจารย์ ทุ ก คนต้ อ งเข้ า
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูข้ องนิสิต เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ อบรมและสามารถนาความรู้ที่
ต่ า งๆ และการวั ด ผลประเมิ น ผล ได้ จากการอบรมมาปรับ ปรุง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน การเรียนการสอน
การประเมินผลได้เป็นอย่างดี
5. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ สอดคล้ อ ง 5.1 ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใน 5.1 รายงานผลการประเมิ น
กับเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน ค วาม ต้ อ งก ารขอ งเท ค โน โล ยี ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใน ก า ร ใช้
การเกษตร
บัณฑิตของสถานประกอบการ
5.2 ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง 5.2 ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรใน ปั จ จุ บั น ความรู้ ความสามารถในการ
ด้ า นการผลิ ต พื ช การผลิ ต สั ต ว์ ท างานของบั ณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย
ป ร ะ ม ง แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ในระดับดี
การอาหาร
5.3 จากการนาเสนอรายงาน
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ขอ งนิ สิ ต แล ะ
คณาจารย์
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น 6.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ 6.1 ปริมาณงานบริการวิชาการ
การสอนและบริก ารวชิาการ และ เรี ย นการสอนให้ ท างานบริ ก าร ต่ออาจารย์ในหลกัสูตร
การวิ จัย ให้มี ประสบการณ์ ในการ วิชาการแก่องค์กรภายนอก
6.2 ปริมาณงานประชุมสัมมนา
น า ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร เก ษ ต ร ไป 6.2 สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย แ ล ะ ก า ร เ ส น อ ผ ล ง า น
ปฏิบัตงิ านจริง
ประชุมทางวิ ชาการภายในองคก์ร ของอาจารย์ในหลักสูตร
แล้วรายงานผลการประเมินดังกล่าว 6.3 การนาผลงานไปใช้ในการ
พั ฒ นาการเรียนการสอนของ
นักวิจัย/คณาจารย์
7. ปรับ ปรุงหลัก สูตรตาม รายงาน 7.1 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ 7 .1 ม ค อ .7 ร า ย ง า น ผ ล
ผลการด าเนิ น การ ของหลั ก สู ต ร รายงานผลการด าเนิ น การของ ดาเนินการของหลกัสูตร
ตามแบบ มคอ.7
หลักสูตร มีรายละเอียด ครอบคลุม
หัวข้อตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระ ดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
2.2.2 คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
เช่น 2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานความรูด้ ้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3.3 พืน้ ฐานด้านทักษะภาษาไทย
2.3.4 พืน้ ฐานด้านการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด โครงการปรั บ พื้ นฐานด้ า นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ พื้ น ฐาน
ภาษาอั งกฤษ และทั ก ษะภาษาไทยให้ กั บ นิ สิต ใหม่ เพื่ อเตรีย มความพร้อมให้กั บ นิ สิต ก่อ นเข้าศึ ก ษา
ในภาคการศึกษาต้น โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
2.4.2 จั ด การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าการวางเป้ า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
ในมหาวิทยาลัย การทากิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ ปรึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษา
แนะแนวการเรี ย น เช่ น การจั บ ประเด็ น จากการอ่ า นหนั ง สื อ การจดโน้ ต การจั ด ระบบความคิ ด
การดารงชีวติ ในมหาวิทยาลัย ให้แก่นสิ ิตที่มปี ัญหาและขอความช่วยเหลือ
2.4.4 จัด กิ จกรรมที่เกี่ย วข้องกั บ การดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกั บ อาจารย์
วั น พบผู้ ป กครอง การติ ด ตามการเรี ย นของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และจั ด กิ จ กรรม
สอนเสริม เป็นต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2563 2564 2565 2566 2567
ชัน้ ปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2563

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566

2567

4,965,468 5,213,741 5,474,428 5,748,150 6,035,557
22,000
23,100 24,255 25,468
26,741
90,000 94,500 99,225 104,186 109,396
98,000 102,900 108,045 113,447 119,120
30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
6,805,468 7,065,741 7,339,028 7,625,980 7,927,279

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2563

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

30
90
30
12

ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต

18
54
51

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3
6
6
-

120 หน่วยกิต

126 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
242101 หลักเคมี
Principles of Chemistry
243101 ชีววิทยา 1
Basic Biology

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

90 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4(3-3-8)
4(3-3-8)

17
361101

208111
208112
208113
208214
208215
208216

208221
208222
208223
208224
208325
208326

จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

4(3-3-8)

2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technology Training
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางการเกษตร
Basic Agricultural Technology Practice
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Workplace
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials

18 หน่วยกิต
3(2-3-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (บังคับ)
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Technology
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทคโนโลยีการจัดการและมาตรฐานฟาร์มทางการเกษตร
Agricultural Farm Standard and Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural Output Management Technology
การอารักขาพืชและการจัดการฟาร์มระบบอัจฉริยะ
Plant Protection and Smart Farm Management

54 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(0-9-3)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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208327
208328
208329
208330

208341
208342
208343
208344
208345
208346
208347

เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์ชวี ภาพ
Active substance Manufacturing Technology
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Technology and Innovation for Product Development
การแปรรูปขั้นพืน้ ฐานในอุตสาหกรรมอาหาร
Basic Processing in the Food Industry
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ ระกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (เลือก)
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์
3(2-3-6)
Breeding and Propagation Technology
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร
3(2-3-6)
Post-harvest Management and Agricultural Business Development
การจัดการธุรกิจการประมง
3(2-3-6)
Fishery Business Management
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-3-6)
Aquaculture in Sufficiency Economy
การสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal reproduction and breeding
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed Technology
การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Business Management

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
208361 การตลาดระบบดิจทิ ัล
Digital Marketing
208362 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า
Technologies and Processing Innovations for Meat and Aquatic
Products

3(2-3-6)
3(2-3-6)

19
208363

208364

208365
208366
208367

208491
208492

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมักและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Technology and Processing Innovations of Fermented Foods and
Healthy Drinks
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช ขนมอบ
และขนมหวาน
Technology and Processing Innovations of Grains, Bakery and
Dessert Products
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
Technologies and Processing of Vegetable and Fruit Products
การจัดการของเสียทางการเกษตร
Agricultural Waste Management
กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารของประเทศไทย
Food Law and Thai Food Standards
2.2.2) กลุ่มวิชาโครงงาน
สัมมนา
Seminar
โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology Project

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
208493
ฝึกงาน *
Professional Training
208494
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education
208495
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(0-6-2)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

20
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

21
3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
242101
243101
208111

001101
001103
003202
208112
208113
361101

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ชีววิทยา 1
Basic Biology
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Information Technology and Computer
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Personnel Development and Technology Training
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางการเกษตร
Basic Agricultural Technology Practice
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
208214
208221
208222

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
Safety and Occupational Health in Workplace
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Technology
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Principles of Aquaculture
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
208215
208216
208223
208224

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
วัสดุอุตสาหกรรม
Industrial Materials
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทคโนโลยีการจัดการและมาตรฐานฟาร์มทางการเกษตร
Agricultural Farm Standard and Management Technology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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208325
208326
208327
208328
208xxx
208xxx

208329
208330
208xxx
208xxx
208xxx
208xxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural Output Management Technology
การอารักขาพืชและการจัดการฟาร์มระบบอัจฉริยะ
Plant Protection and Smart Farm Management
เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์ชวี ภาพ
Active substance Manufacturing Technology
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Technology and Innovation for Product Development
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การแปรรูปขั้นพืน้ ฐานในอุตสาหกรรมอาหาร
Basic Processing in the Food Industry
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ ระกอบการ
Small Business Management and Entrepreneurship
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
208491
208492
208xxx
XXXXXX
XXXXXX

สัมมนา
Seminar
โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology Project
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้ พียง 1 รายวิชา
208493 การฝึกงาน
Training
208494 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
208495 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวม

1(0-2-1)
2(2-2-5)
3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลัก การใช้ภาษาอั งกฤษของการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น
การพัฒ นาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ
และการปฏิ เ สธการเชิ ญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิ น ทาง การสนทนา
ในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ใ นการสื่ อ สาร
ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ท าง การจองโรงแรม
ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต การโทรศั พ ท์ ใ นการสื่ อ สารระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณ ะ
ความกตัญ ญู พลเมืองกับ ประชาธิป ไตย จริย ธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้ากั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมแล ะวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทั ล ธุ รกรรมพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานัก งานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุ ก ต์
เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และเลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการท างาน
และชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพในชี วิต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้า
ในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency

28
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้า งบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
208111 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
Information Technology and Computer
การบริห ารข้อ มู ล การใช้อิ น เทอร์เน็ ต การสื่อ สารสมัย ใหม่ การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในปั จ จุ บั น มาใช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม
Data management, use of internet, modern communications, current information
technology used in industry, applications of information technology management, computer
application for farm management
208112 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Personnel Development and Technology Training
การพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก ร การวางแผนและการบริ ห ารการฝึ ก อบรม การพั ฒ นา
ตามสายอาชีพ (Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึก อบรม การกาหนดวัตถุป ระสงค์
ในการฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการฝึ ก อบรม การวัด ประเมินผล การจัดท าเอกสารในการฝึก อบรม และการฝึกปฏิบัติก ารเป็น
วิทยากรหรือผูส้ อนงาน
Personnel development, planning and training management, career planning to explore
the needs of training, defining training objectives for training plans, presentation techniques,
effective tutorials, training materials, evaluation, measurement, documentation for training, training
as a lecturer or instructor
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208113 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้นื ฐานทางการเกษตร
3(2-3-6)
Basic Agricultural Technology Practice
การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ความรู้เบื้องต้นในการผลิตพืช สัตว์
ประมง การจัด การฟาร์ มเบื้ องต้ น การจัดการผลผลิ ต การฝึก ปฏิบั ติ เรีย นรู้ เพิ่ มพู นประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
Practical training on agricultural technology, preliminary production knowledge in plant,
animal, fishing, farm management, production management, training, learning, gaining experience,
improving working skills relating to agricultural technology
208214 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3(2-3-6)
Safety and Occupational Health in Workplace
หลั ก การจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละกฎหมาย
ด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ระบบมาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี ว อนามั ย
และความปลอดภั ย หลั ก การและเทคนิ ค ที่ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในสถาน
ประกอบการ ความปลอดภัยทางการเกษตร
Occupational health, safety, management principles, occupational health, safety laws,
regulations and international standards relating to occupational health, safety, principles, techniques
relating to safety, occupational health in workplace, agricultural safety
208215 การจัดการอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Management
พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กร
และการกาหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ
คุ ณภาพ จิตวิทยาอุ ตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม การควบคุ มทางด้ านงบประมาณและการเงิน ต้นทุ นค่ าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตรเบือ้ งต้น
Management basics, science, art of Industrial management, organizational structure,
policy assignment, control planning, monitoring, evaluation of industrial applications, quality
management of industrial psychology, supporting factors planning, logistics management,
economics, industry, financial control, cost, risk management, preliminary agricultural industry
management
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208216 วัสดุอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
Industrial Materials
พื้ น ฐานของวั ส ดุ อุ ต สาหกรรม ประเภทของวั ส ดุ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ส่ ว นประกอบ
และ ประโยชน์ของวัส ดุ หลั ก การผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุ ก ต์ใช้งาน
ของวัส ดุ วั ส ดุ ใหม่ ท างอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกั บ ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อม วัสดุในอุตสาหกรรม
เกษตร
Fundamentals of industrial materials, material type, properties of materials, components,
benefits, manufacturing, production principles, process of industrial materials, applications of new
industrial materials, materials and environmental impacts, materials in agriculture industry
208221 เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Production Technology
การปลู ก พื ช และการเลี้ ย งสั ต ว์ เศรษฐกิ จ การดู แ ลรั ก ษาทั่ ว ไป อาหารและโภชนาการ
ส าหรั บ สั ต ว์ กระบวนการเคมี ในสิ่ งมี ชี วิ ต การขยายพั น ธุ์ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ การจั ด การศั ต รู พื ช
การควบคุมและป้องกันโรคพืชและสัตว์ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ การจัดการฟาร์มเลี้ยง
หลักสวัสดิภาพสัตว์ การเก็บเกี่ยว การฆ่า การเก็บรักษา การตลาดของสัตว์และพืชเศรษฐกิจ
Planting and raising economy animals, general care, animal nutrition breeding, chemical
processes in organisms, improving pest management, controlling and preventing plants and animals
diseases, good practice farming, organic farming, farm management, animal welfare, harvest,
butchery, retention, animal and economic crops marketing
208222 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-3-6)
Principles of Aquaculture
หลักการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประวัติ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
และชายฝั่ง สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งในประเทศไทย ความรู้
เกี่ ย วกั บ ดิ น น้ า พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า อาหารเพื่ อ การเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า คุ ณ ภาพน้ าเพื่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
การจัดการคุณภาพน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่งที่นิยม
เลี้ยง การป้องกันรักษาโรคสัตว์น้า อาหารและสารอาหารต่อการเจริญ เติบโต วัตถุดิบ และการสร้าง
สูตรอาหารสัตว์นา้
Principles of aquaculture, history, technology on freshwater and coastal aquaculture,
current conditions of freshwater and coastal aquaculture in Thailand, knowledge on soil, water,
seed, feed for aquaculture, water quality parameters for aquaculture, water quality management,
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common cultured of freshwater and coastal species, prevention and treatment of aquatic animals
diseases, feed and nutrients for growth, feed stuff and feed formulation
208223 ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
ข้ อ มู ล สถิ ติ เชิ ง พรรณา เชิ ง อนุ ม าน การแจกแจงความน่ า จะเป็ น การถดถอยอย่ า งง่ า ย
การทดสอบสมมติฐาน แผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่องานทางการเกษตร
Descriptive and inferential statistics, probability distribution, simple regression, testing
assumptions, trials and statistical analysis for agriculture
208224 เทคโนโลยีการจัดการและมาตรฐานฟาร์มทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Farm Standard and Management Technology
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท าฟาร์ ม การจั ด การผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น มาตรฐานฟาร์ ม ด้ า นการผลิ ต
ทางการเกษตร หลักเกณฑ์ และการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้ในการจั ด การฟาร์ม การประยุ ก ต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่ อค านวณต้น ทุ น การผลิต การวิเคราะห์
ผลผลิตในฟาร์ม และการทาบัญชีฟาร์ม
Factors affecting farming, sustainable production management, standard for livestock
production, criteria and assessment for livestock farm standard certification, using new technologies
for livestock farm management, applications of technology for cost-of-production calculation,
investigation of farm products, depreciated cost calculation farm account
208325 เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Management Technology
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์น้า ผักและผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว ผักผลไม้ตัดแต่ง
การบรรจุ แ บบดั ด แปรและควบคุ ม บรรยากาศ เทคโนโลยี เฮอร์ เ ดิ ล การยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน การจั ด การการขนส่ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ มาตรฐานและกฎระเบี ย บ
การนาเข้าและส่งออก
Factors affecting quality of fishery, meat, fresh fruit and vegetable postharvest,
vegetable and fruit fresh-cut, modified atmospheric packaging, hurdle technology, shelf-life
extension, logistics supply chain, transportation management, quality control, import-export
standards and regulations
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208326 การอารักขาพืชและการจัดการฟาร์มระบบอัจฉริยะ
3(2-3-6)
Plant protection and smart farm management
หลักการป้องกันกาจัดโรคในพืช และแมลงศัตรูพืช การจัดระบบการทาฟาร์ม การจัดปัจจัย
ที่มีผลต่อระบบการทาฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาในระบบการปลูกพืช การจัดการการผลิตแบบยั่งยืน
การจัดการดินและเทคโนโลยีปุ๋ย การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการทาฟาร์มแบบผสมผสาน
ระบบตรวจวั ด ระยะใกล้ และระยะไกลที่ ใช้ในการเกษตรกรรมแบบแม่ นย าสู ง การเลือ กและการใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ปลูก ระบบสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นยาสูง มาตรฐานและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
Principles of disease prevention, pest and pest management systems, factors identifying
affecting farming systems, research and development in the cultivation system, sustainable
production management, soil management and fertilizer technology, pest management, integrated
farming system, high-precision, short-and long-term monitoring for agricultural applications,
selecting and using appropriate measurement equipments, environment monitoring and control
systems, high-precision agriculture and agricultural data communication and farm-level
networking, relating standards and regulations
208327 เทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Technology for bioactive compound production
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารพฤกษเคมี กรดอินทรีย์ น้ามันหอมระเหย
สารเมตาบอไลท์ปฐมภูมิ สารเมตาบอไลท์ทุ ติยภูมิ หลัก การสกั ดและวิเคราะห์ท างเทคโนโลยีชีวภาพ
กระบวนการหลั ง การแปรรู ป ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
ในผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องสาอาง
Introduction to bioactive compounds, phytochemicals, organic acids, essential oils, primary
metabolites, secondary metabolites, principles of biological analysis and extraction, downstream
processing for biotechnology, application of bioactive compounds in food products, agricultural
products, medical and cosmetic products
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208328 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Technology and innovation for product development
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรนวัตกรรม ความท้าทายของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้านการเกษตร การพัฒนารูปแบบธุรกิจทางการเกษตร ห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร
นวั ต กรรมการเกษตร หลั ก การคิ ด เชิ งออกแบบ โมเดลธุ รกิ จ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ กระบวนการ
นวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ แผนธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุท ธ์การตลาด
แหล่งเงินลงทุน กรณีศกึ ษา การนาเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ
Agricultural business management, the challenge of developing small and medium
enterprises in agriculture, development of agricultural business model, agricultural value chain,
innovative farming design concepts, design thinking, business model, product development, process
innovation, SWOT analysis, business plan, consumer behavior, marketing strategy, business
investment, case study, pitching, entrepreneurship
208329 การแปรรูปขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
Basic processing in the food industry
อุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความต้ อ งการอาหารของผู้ บ ริ โ ภค หลั ก การแปรรู ป อาหาร การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ
และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการแปรรูปผัก ผลไม้ ข้าว ธัญ พืช พืชตระกูลถั่ว สัตว์ปีก เนื้อ สัตว์น้า
และเครื่องดื่ม นวัตกรรมของส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ การผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหาร บทบาทของฝ่ายผลิต
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และฝ่ ายประกั น คุ ณ ภาพต่ อ ความปลอดภั ย ของอาหาร กฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องในอุสาหกรรมอาหาร
Thai and global food industry, trend of food industry, factors relating to customer’s needs,
food processing, principles of food processing, raw materials preparation, machinery, industry
processing of vegetable, fruit, rice, grain, legumes poultry, meat, fishery and beverage product,
innovations of food ingredients, product, processes and packaging, production, quality control and
quality assurance systems for food safety, regulations and standards in food industry
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208330 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-3-6)
Small Business management and entrepreneurship
ความส าคั ญ บทบาท ลั ก ษณ ะของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม คุ ณ ลั ก ษณ ะและประเภทของ
ผูป้ ระกอบการ ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานทุกด้านของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
แนวคิดการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและกรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการ
Significance, roles, characteristics of small businesses, features and types of the
entrepreneur, operated treats in the implementation of entrepreneurship, business environment,
concept of business planning, written business plans, tax planning and case studies of small and
medium-sized enterprises, ethic for entrepreneur
208341 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์
3(2-3-6)
Breeding and propagation technology
เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก การขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การจัดการศัตรูพืช
รวมทั้ งการเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ พื ช เทคโนโลยีชีวภาพในด้า นการปรับ ปรุงพัน ธุ์ พื ช กฎหมายและการ
คุ้มครองพันธุ์พืช
Techniques and practices for mixing plants, testing and reproduction, breeding for
resistance, the main reproduction of seed production, plant expansion, factors relating to plant
enlargement, pest management, including plant tissue culture, biotech in plant breeding, laws and
plant varieties protection
208342 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร 3(2-3-6)
Post-harvest management and agricultural business development
เทคโนโลยี และการจั ด การหลั งการเก็ บ เกี่ ย ว การบรรจุ การขนส่ ง และการเก็ บ รัก ษา
ผลผลิตทางการเกษตร การพั ฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมด้ านการเกษตร การพั ฒ นา
รูป แบบธุรกิจการเกษตรห่วงโซ่คุณ ค่าของการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการนวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การเตรียมแผน
ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสาหรับสินค้าเกษตร นวัตกรรมแหล่งเงินทุนของธุรกิจ
นวัตกรรม กรณีศกึ ษาและการนาเสนอแผนธุรกิจ
Technology and post-harvest management, packing, shipping and preservation of
agricultural output, agricultural small and medium enterprises development, development of the
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agricultural business model, the value chain of agriculture, agricultural innovations throughout the
value chain, product development and innovation process, analyzing the possibility of business,
preparing a business plan, consumer behaviors and marketing strategies for agricultural products,
innovation, funding sources of innovation business, case study and business plan presentation
208343 การจัดการธุรกิจการประมง
3(2-3-6)
Fishery Business Management
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ทางธุ ร กิ จ ธุ รกิ จ การประมงของไทย การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แผนธุ ร กิ จ
การตลาดสินค้าสัตว์น้า หลักการทาบัญชีขั้นพื้นฐานสาหรับธุรกิจการประมง ระบบคุณภาพการผลิต
สัตว์น้า ระบบ โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าสัตว์น้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกิจทางการประมง
Basic concepts in business, fishery business in Thailand, entrepreneurship, business plan,
fishery products marketing, basic account for fishery business, logistics and supply chain
management for fishery products, related regulations for fishery business
208344 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-3-6)
Aquaculture in Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไข และประเด็นสาคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งความสัมพั นธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการเลี้ยงสัตว์น้าแบบ
ผสมผสาน การเลี้ ยงสั ตว์ น้ าร่ วมกั บสั ตว์ น้ าชนิ ดอื่ น ปศุ สั ตว์ และการปลู กพื ช ปั ญ หา แนวทางแก้ ไข
และศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy concept, its
relations to and impact on sustainable development, integrated aquaculture systems, aquatic
animal farming with other animals, livestock and agriculture, problems and resolution, laboratory
work coordinated with lecture materials and field trips
208345 การสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-3-6)
Animal reproduction and breeding
ระบบสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ ความรู้พื้นฐานสาหรับการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบการคัดเลือกและการปรับปรุ งพันธุ์
สัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
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Reproductive system, factors affecting fertility, basic knowledge for animal breeding,
biotechnology related to animal breeding, selection and mating systems for economic animals in
Thailand
208346 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-3-6)
Animal Feed Technology
โภชนาการของสัตว์ความต้องการสารอาหารแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์การจาแนกชนิดอาหาร
สั ตว์ก ระบวนการผลิต อาหารสั ตว์ การประเมิน คุณ ภาพอาหาร อุ ป กรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ในการจัดการอาหารสัตว์
Animal nutrition, nutrient requirements, animal feedstuffs, classification of animal feed,
feed milling processes, feed-ingredient quality evaluation, equipment, tools and technology for
animal feed management
208347 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
3(2-3-6)
Livestock Business Management
องค์ ป ระกอบในธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว์ ปั จ จั ย กระบวนการ ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
การวางแผนในการประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจปศุสัตว์ แผนธุรกิจ
การตลาด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
Components of the livestock business, factors and processes of business management,
livestock business plans, risk in livestock farming business, planning, marketing and methodology
relating to business
208361 การตลาดระบบดิจทิ ัล
3(2-3-6)
Digital marketing
หลั ก การและกลยุ ท ธทางการตลาด ขั้ น ตอนการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่ อ อกสู่ ต ลาด
การโฆษณา การกระจายสินค้า การจัดการระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการตลาดในประเทศไทย
ความรูด้ ้านระบบดิจทิ ัลพืน้ ฐาน การใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ
Marketing principles and strategies, process of developing new products into market,
advertising, distribution, logistics, product management, market trends in Thailand, basic digital
knowledge, using online media to make the most of your business
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208362 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า 3(2-3-6)
Technologies and Processing Innovations for Meat and
Aquatic Products
คุณค่าทางโภชนาการในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
และผลิตภัณ ฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้า หลักการและทฤษฎีก ารแปรรูป เนื้อสัตว์และสัตว์น้า วิธีการและ
เครื่องมือที่เกี่ย วข้องกับ การแปรรูป เนื้อสัตว์และสัตว์น้า การควบคุมการผลิต จุดควบคุมวิกฤตของ
กระบวนการ การควบคุมคุณ ภาพและการเก็ บรักษา ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมายและการตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และสัตว์นา้
Nutritional value in raw materials and agricultural products, trend and direction of the
industry and meat products and aquatic product, principles and theory of meat and aquaculture
processing, methods and tools related to meat processing and fishery product, production
controlling, critical control points of the process, quality control and storage, regulation, standard,
food law and marketing for meat and aquatic products
208363 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมักและ
3(2-3-6)
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Technology and Processing Innovations of Fermented Foods and
Healthy Drinks
คุณค่าทางโภชนาการในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหมั ก และเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ หลั ก การการแปรรู ป วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การควบคุมการผลิต จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ
และการเก็บรักษา ข้อกาหนดและมาตรฐาน กฎหมายของผลิตภัณฑ์ การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
Nutritional value in raw materials and agricultural products, industrial trends of fermented
food and healthy drinks products, principles of processing, methods and tools relating to processing,
production controlling, critical control points of process, quality control and storage, standards and
laws of products, marketing for products
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208364 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช ขนมอบ
3(2-3-6)
และขนมหวาน
Technology and Processing Innovations of Grains, Bakery
and Dessert Products
คุณค่าทางโภชนาการในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
ผลิตภั ณ ฑ์ ธั ญ พื ช ขนมอบ และขนมหวาน หลั ก การและทฤษฎี การแปรรูป วิธีก ารและเครื่อ งมือ ที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การควบคุม การผลิต จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ
และการเก็บรักษา ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมายและการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
Nutrition of raw materials and agricultural products, trends and direction of industry
grains, bakery and dessert products, principles and theory of processing, methods and tools
relating to processing, controlling the production of critical control points of the process, quality
control and storage, regulations, standard, food law and marketing for products
208365 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
3(2-3-6)
Technologies and Processing of Vegetable and Fruit Products
คุณค่าทางโภชนาการในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกษตร แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผั ก และผลไม้ หลั ก การและทฤษฎี ก ารแปรรู ป ผั ก และผลไม้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป ผั ก และผลไม้ การควบคุ ม การผลิ ต จุ ด ควบคุ ม วิ ก ฤตของกระบวนการ
การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา ข้อกาหนด มาตรฐาน กฎหมายและการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
Nutrition of raw materials and agricultural products, trend and direction of the industry
and the fruits and vegetables products, principles and vegetable and fruit processing theory,
methods and tools related to the processing of vegetables and fruits, control of production, critical
control point of the process, quality control and storage, regulation, standard, food law and
marketing for vegetable and fruit products
208366 การจัดการของเสียทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agricultural Waste Management
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประโยชน์ ข องกระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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Environmentally friendly production trends and directions, eco-friendly production system,
benefits of eco-friendly manufacturing processes, environmentally friendly products and relating
standards
208367 กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารของประเทศไทย
3(2-3-6)
Food law and Thai Food standards
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน (มผช.) มาตรฐาน
สินค้าเกษตร (Q Mark) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การขอขึ้นทะเบีย นอาหารและยา พระราชบัญ ญั ติ
ควบคุมอาหาร พระราชบัญ ญั ติมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมาย กฎระเบียบและประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข กรมประมง กรมปศุ สั ต ว์ กรมวิช าการเกษตร ฉลากโภชนาการ ปริ ม าณสารอาหาร
ที่แนะนาให้บริโภคต่อวัน การขออนุญาตทาการผลิตและจดทะเบียนฉลากอาหารต่างๆ
Thai industrial standards, Thai community product standard, Q-Mark, organic agricultural
standard, food and drug registration, Food and Drug Standard Act, Agricultural Standard Act, Thai
government law and regulations, nutrition labeling, Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI),
production and label registration
208491 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบ ค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และ การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการเกษตร
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering
question in agriculture
208492 โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
2(2-2-5)
Agricultural Technology Project
การศึ ก ษาค้ น คว้า ทางวิท ยาศาสตร์ก ารเกษตรและเทคโนโลยี นวัต กรรมด้ า นการเกษตร
การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และนาเสนอผลงาน
Study and research in agriculture science and technology, agricultural innovations,
increase product value, writing report and presentation
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208493 ฝึกงาน
3 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตร
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Training, learning, gaining experience, improving working skills in agriculture at private or
government both domestic and international sectors
208494 สหกิจศึกษา
3 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Working, learning, gaining experience, improving working skills in agriculture as an
apprentice at both domestic and international private or government sectors
208495 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิจั ย การวิ เคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการเกษตร
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing
in agriculture
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีรอิ อดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry,
nuclear chemistry, environmental chemistry
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243101 ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Basic Biology
ระเบี ย บวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ การจั ด ระบบ แล ะสารเคมี ข องชี วิ ต เซลล์
และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
และสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals,
ecology and behavior
361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-8)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ และการสืบ พันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ ในด้านอาหาร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข
Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism,
microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food industry,
environment, medicine, and public health
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
3.2 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เอกบังคับ)
3.3 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
3.4 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
3.5 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน และวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
3190900XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวกัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

2

นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม

36504001XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3

นายวัชระ แลน้อย

35702003XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

4

นางสาวหทัยทิพย์
นิมติ รเกียรติไกล

35299000XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ระดับอุดม
ศึกษา)
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Dr.agr
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.

5

นายกฤตภาค บูรณวิทย์

17599000XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง
การจัดการประมง
ประมง
การปรับปรุงพันธุ์พืช
พืชไร่
เกษตรศาสตร์
Molecular Genetics in Animal
Breeding
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
Agricultural Science

ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
University of Bonn, Germany

2551
2544
2542
2554
2541
2537
2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Osaka Prefecture University,
Japan
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550
2547
2548
2544
2541
2553
2549
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เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
15399000XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

6
7

นางสาวกฤษณา
พุกอินทร์*
นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์

35699001XXXXX

อาจารย์

8

นายคุณากร ขัติศรี

35207000XXXXX

อาจารย์

9

นายตระกูล พรหมจักร

35099010XXXXX

อาจารย์

10

นางสาวธนาพร บุญมี*

31005034xxxxx

อาจารย์

11

นางสาวพนิตนาฎ
อูพ่ ุฒนิ ันท์*
นางสาวยุพารัตน์
โพธิเศษ

36599000XXXXX

อาจารย์

34805001XXXXX

อาจารย์

12

อาจารย์

คุณวุฒิ
(ระดับอุดม
ศึกษา)
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สาขาวิชา
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
ชีววิทยา
การประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการเกษตร
จุลชีววิทยาประยุกต์
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ปี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2553
2548
2559
2544
2541
2558
2553
2548
2557
2552
2548
2558
2549
2545
2554
2546
2558
2552
2542
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

13

นางสาวรวิสรา รื่นไวย์*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
31499004XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
(ระดับอุดม
สาขาวิชา
ศึกษา)
ปร.ด.
เทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.ม.
วท.บ.

14

นายรณกร สร้อยนาค

35205002XXXXX

อาจารย์

15

นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง

33302000XXXXX

อาจารย์

16

นางสาวสุมนา
เหลืองฐิติกาญจนา*

35603003XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุลชีววิทยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Horticulture
Oregon State University, USA
พฤษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พฤษศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Biotechnology
The University of Tokyo, Japan
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2552
2544
2539
2556
2542
2536
2557
2548
2543
2556
2550
2547
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายเมธา วรรณพัฒน์

ศาสตราจารย์

2

นายสัญชัย จตุรสิทธา

ศาสตราจารย์

3

นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์

4

นายนนทวิทย์ อารียช์ น

รองศาสตราจารย์

5

นายนิวุฒิ หวังชัย

รองศาสตราจารย์

6

นางยุวดี มานะเกษม

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
Dr.sc.agr.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Ruminant Nutrition
Ruminant Nutrition
Agriculture
Meat Science
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล)
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล)
Environmental Sciences
Agriculture
ประมง (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
Aquatic Animal Health Management
Fish Diseases
ประมง
Applied Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประมง
วาริชศาสตร์
Horticulture
Crop Physiology
เกษตรศาสตร์
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7

นายอภินันท์ สุวรรณรักษ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

8

นายยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายอภิชาติ ชิดบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายอาภรณ์ จรัญรัตนศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

นายวีรศักดิ์ สมยานะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม
วท.บ.
ปร.ด. (กิตติมศักดิ์)
วท.บ.

สาขาวิชา
Applies Fish Ecology, Evolution, Diversity and Biology
วิทยาศาสตรการประมง
วิทยาศาสตรการประมง
ประมง
Food Engineering and Bioprocess Technology
ผลิตภัณฑ์ประมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พืชสวน
พืชสวน
พืชสวน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สัตวบาล
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดตามหลักสูตรนิสิตต้องการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาโดยเป็น การฝึกงานที่ต้อง
เกี่ ย วข้อ งกั บ สาขาการเกษตร เป็ นการประยุ ก ต์ค วามรู้เข้ากั บ งานด้ านเทคโนโลยีเพื่ อเป็ นการสร้าง
นวั ต กรรมหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยฝึ ก งาน
ในหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการภาครัฐ /เอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร ในรายวิชา
208493 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง หรือรายวิชา 208494 สหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
โดยฝึ ก งานในหน่ ว ยงานราชการหรื อ สถานประกอบการภาครั ฐ /ภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ งทางด้ า น
การเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ การใช้เครื่องมือและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(4) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
(5) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้ อ ก าหนดตามหลั ก สู ต ร นิ สิ ต ต้ อ งท าโครงงานโดยเป็ น โครงงานที่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตร เป็นการประยุกต์ความรู้เข้ากับงานด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมหรือแก้ไข
ปัญ หาหรือปรับปรุงเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบประกอบด้วย การกาหนด
หั ว ข้ อ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก การวิ จั ย เบื้ อ งต้ น การออกแบบ
และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูลและ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน ซึ่ ง หั ว ข้ อ ที่ ท าอ าจจะท าเป็ น รายบุ ค คล
หรื อ เป็ น กลุ่ ม วิ ช าโครงงานหรื อ งานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 3 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า 208491 สั ม มนา
รายวิชา 208492 โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร และรายวิชา 208495 การศึกษาอิสระ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีองค์ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการทาโครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร/
การศึกษาอิสระ
(2) สามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีระบบ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
(6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
รายวิชา 208491 สัมมนา
ภาคการศึกษาต้น
ชั้นปีที่ 4
รายวิชา 208492 โครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาต้น
ชั้นปีที่ 4
รายวิชา 208495 การศึกษาอิสระ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 208491 สั มมนา ภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 4 จานวน 1 หน่วยกิต และรายวิชา
208492 โครงงานทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร ภาคการศึ ก ษาต้ น ชั้ น ปี ที่ 4 จ านวน 2 หน่ ว ยกิ ต
หรือรายวิชา 208495 การศึกษาอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) อาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนิสติ
(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งระเบียบข้อบังคับในการใช้เครื่อ งมือ อุปกรณ์ สารเคมีและ
ห้องปฏิบัติการ
(4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินข้อเสนอโครงงานต่ออาจารย์ประจารายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
(2) รายงานความก้าวหน้าให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีการเกษตรด้วยรูปแบบรายงานฉบับ
สมบูรณ์และนาเสนอผลงานภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ (เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 สนับ สนุ นให้ มีก ารนาเสนอผลงานแบบปากเปล่ า
และแบบโปสเตอร์
1.2 ส่งเสริมการแต่งกายให้ถู ก ต้องตามระเบี ยบและ
กาลเทศะ
2.1 สอดแทรกความมีวินัย และความรับ ผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคมในวิชาเรียนทุกรายวิชา
2.2 มอบหมายงานให้นสิ ิตรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
3.1 การทางานเป็นทีมในชัน้ เรียน
3.2 การมอบหมายงานให้ทาเป็นกิจกรรมนอกชัน้ เรียน

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิต เสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิท ธิ ศักดิ์ศรี และคุณ ค่าของตนเองและผู้อื่น และรับ ฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณ ค่าของสังคม มีภาวะความ
เป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
(5) สามารถวิ เคราะห์ และประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ท างเทคโนโลยี
ต่อบุคคลองค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
(6) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ รวมถึ งเข้ า ใจถึ ง บริ บ ททางสั งคมของวิ ช าชี พ เทคโนโลยี
ในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศกึ ษา
(6) ก าหนดให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
(7) นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(8) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ โ ดยต้ อ งไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ้ า น
ของผู้อ่นื เป็นต้น
(9) อาจารย์ผู้สอนทุก คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนร่วม เสียสละ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต
เช่ น การให้ ค ะแนนการตรงต่ อ เวลาเข้ าชั้ น เรี ย นและการส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ ม อบหมายและการร่ ว มกิ จ กรรม และตรวจสอบการท าทุ จ ริ ต
ในการสอบ เป็นต้น
(2) ผูใ้ ช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความอดทนของบัณฑิต
(3) ประเมินจากความมีวินัย และพร้อมเพรีย งในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรีย นและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิช าที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น การเปลี่ ย นแปลงและเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(4) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงสามารถใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทางาน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่ หลังบทเรียน
พร้อมกั บเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กั บความรู้เดิ ม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่ ง
ไปสู่อกี วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วธิ ีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) ใช้ก ารสอนหลายรูป แบบ ตามลัก ษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย
การทบทวน การฝึก ปฏิบ ัต ิก าร และเทคนิค การสอนอื ่น ๆ ที ่เ น้น ผู ้เ รีย น
เป็น ส าคัญ เช่น การเรีย นแบบร่ว มมือ การเรีย นแบบใช้ป ัญ หาเป็น ฐาน
การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) การเรี ย นรู้ จ ากสถานก ารณ์ จริ ง จากการฝึ ก งานในอุ ต สาหกรรมและ
การทั ศ นศึ ก ษา จากวิ ท ยากรภาคอุ ต สาหกรรมและนัก วิ ชาการนอกสถาบั น
ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมิ น จากผลงานระหว่างภาคการศึ ก ษา เช่น การบ้ าน การเขีย นรายงาน
การสอบย่อย การนาเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ คิ ด แบบองค์ ร วม คิ ด สร้ า งสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญ หา รวมทั้งประยุก ต์ความรู้ทัก ษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิบั ติ มาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่าง
เหมาะสม
(5) มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ใน ก า ร ป รั บ ใช้ อ งค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรูจ้ ากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึน้ ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การม อบ ห ม ายงาน ก ารแก้ ปั ญ ห าจาก โจท ย์ ปั ญ ห าแล ะก รณี ศึ ก ษ า
หรือสถานการณ์จาลอง
(3) การจัด ให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒ นาทัก ษะทางเชาวน์ปัญ ญ า ให้ได้ฝึก
สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่ างสร้างสรรค์ ในสาขาวิชา ได้ แก่ วิชาโครงงานทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร
สัมมนา และการศึกษาอิสระ
(4) การสอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ที่ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นได้มากขึน้
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้ งใช้ทักษะทางปัญญา
(3) ประเมิ น ผลการน าเสนอและรายงานผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าโครงงานทาง
เทคโนโลยีการเกษตรทางการเกษตร สัมมนา หรือการศึกษาอิสระ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้
(2) สามารถวางตั วและแสดงความคิ ดเห็นพร้อมทั้ งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัว
เข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
(6) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยี
และการรักษาสภาพแวดล้อม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
(1) ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนา
กฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
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(2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
(3) ยกตั ว อย่ า งผลกระทบของทั ก ษะด้ า นนี้ ที่ มี ต่ อ ตนเองและสั ง คม สอดแทรก
ในเนื้อหาวิชาเรียน
(4) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย/ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เน้นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(6) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(8) มีภาวะผู้นา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง
ส่วนใหญ่
(2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง
(2) นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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(3) การเรีย นรู้เทคนิ ค การประยุ ก ต์ เทคโนโลยีส ารสนเทศในหลากหลายรูป แบบ
ร่วมกับการนาเสนอมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคานวณ
ในบางรายวิชาที่ต้องฝึกทัก ษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะนาวิธีก าร ติดตาม
ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
(4) มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารเรี ย บเรี ย งน าเสนอเป็ น ภาษาเขี ย น และที่ ต้ อ งมี
การนาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้ส่อื ประกอบการนาเสนอ
(5) มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.5.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นรู้ ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข
(3) ประเมิ น ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาเขี ย นจากรายงานแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสติ นั้นรับผิดชอบ
(4) ประเมิ นทั ก ษะการสื่ อสารด้วยภาษาพู ดจากพั ฒ นาการการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การนาเสนอสัมมนา
(5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า
ของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายด้านสุนทรียภาพ เช่น การออกแบบและ
จัดตูป้ ลาสวยงามในรายวิชาการเลีย้ งปลาสวยงาม
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2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การส่ งเสริม สุ ข ภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมิน ผลจากการแสดงพฤติ ก รรม เช่น บุ คลิ ก ภาพในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
0 0 1 1 0 2 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอั งกฤษสู่ โลก
กว้าง
0 0 1 2 0 4 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัด การสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)
● ● ○
●
●

●
●

○
●

○
●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●
● ●
●
● ●

●
●

○ ○
● ●

○
●

●
●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●
●
●

○

○
●

● ●
● ●
○

●

●

●
○
●

○

○
○
●

●

●

●

●

●

●

●

○
○
●

○

○
●

●
●

●
○
●

○
○
●

●

●

○
○

●

○
●
○
○

●

○
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)
004101 ศิลปะในการด าเนิ น ●
●
● ● ●
● ○
○ ○ ○
○
○
●
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
● ●
● ● ●
● ●
●
●
●
●
การแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


242101 หลักเคมี





●  
● 





243101 ชีววิทยา 1








361101 จุลชีววิทยาทั่วไป
●  
● 
1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
208121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ●
●
●
●
●
●
●
●
และคอมพิวเตอร์


208122 การพัฒนาบุคลากร ●
● ●
● ●
●
●
●
●
● ●
แ ล ะ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
เทคโนโลยี
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)
208123 การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
●
● ● ● ● ●
●
●
● ●

เท ค โน โล ยี พื้ น ฐ า น ท า ง
การเกษตร
208224 ความปลอดภัยและ




●   
● ●
อ า ชี ว อ น า มั ย ใ น ส ถ า น  
●
ประกอบการ




2 0 8 225 ก า ร จั ด ก า ร
●
●
●
●
อุตสาหกรรม
208226 วัสดุอุตสาหกรรม
●
● 
●
●
● ●
●  
●
●


2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ (บังคับ)
208221 เทคโนโลยีการผลิ ต
●
ทางการเกษตร
208231 หลั ก การเพาะเลี้ย ง 
สัตว์น้า

● ● ●

●


●

●

●
●



●

●


●


●
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รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)

208223 ระเบียบวิธีวิจัย

20 8 224 เท ค โน โล ยี ก า ร 
จั ด การและมาตรฐานฟาร์ ม
ทางการเกษตร
208325 เท ค โ น โ ล ยี ก า ร
จั ด ก า ร ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร
208326 การอารั ก ษ์ ข าพื ช ●
และการจัดการฟาร์ม
208327 เทคโนโลยีการผลิ ต
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
208328 เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมสาหรับการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์
208329 การแปรรูปขั้นพื้นฐาน
ในอุตสาหกรรมอาหาร












● ● ● ●

●

●

●

● ●

●



●

●

●









●

●









●













●

●
●



●








●

●
●

●





●

●

●













●

●

●

●



●

●



●

●

●
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)




208330 การจั ด การธุ ร กิ จ
●
●
● 
ข น า ด ย่ อ ม แ ล ะ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (เลือก)
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
208341 เทคโนโลยีการปรับปรุง ●
● ●
●  ●     ●    ● ●
●




พันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
208342 การจัดการหลังการ ●
● ●
●  ●     ●    ● ●
●




เก็ บ เกี่ ย วและพั ฒ นาธุ ร กิ จ
ทางการเกษตร






208345 การจั ด การธุ ร กิ จ  
การประมง






208344 การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ 
น้าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

















208345 ก า รสื บ พั น ธุ์ แ ล ะ
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
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รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)




208346 เทคโนโลยี อ าหาร 
สัตว์




208347 การจั ด การธุ ร กิ จ 
ปศุสัตว์
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

208361 การตลาดระบบดิจิทัล 

2 0 8 3 6 2 เท ค โน โล ยี แ ล ะ 
น วั ต ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์นา้

2 0 8 363 เท ค โน โล ยี แ ล ะ 
น วั ต ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารหมั ก และ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

208364 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืช
ขนมอบและขนมหวาน
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5. ทักษะการ
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การส่งเสริม
6.
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และ
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4)
(1)
(1)
(2)












208365 เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ 
●
นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้









208366 การจั ดการของเสี ย 
● 
●
ทางการเกษตร


208367 กฎหมายอาหารและ ●
● 
● ● ● ● 
● ●
●
●
มาตรฐานอาหารของประเทศ
ไทย
2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน










208491 สัมมนา
●
●










208492 โ ค ร ง ง า น ท า ง 
เทคโนโลยีการเกษตร
3. วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ













208493 ฝึกงาน













208494 สหกิจศึกษา










208495 การศึกษาอิสระ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
มีก ารทวนสอบในระดับ รายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ของสาขาวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน (AUN QA)
รวมทั้งประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสม
ของการให้คะแนนในกระดาษคาตอบ และการให้ระดับคะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มี ก ารทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร โดยจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต
และผู้ใช้บัณฑิต อาจใช้การประเมินจากภาวะการมีงานทาของบัณฑิต การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
เป็นต้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ชี้ แ จงและมอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร ซึ่ ง แสดงถึ ง ปรั ช ญา
ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร กฎระเบี ย บการศึ ก ษา คู่ มื อ นิ สิ ต คู่ มื อ อาจารย์ ฯลฯ
ให้อาจารย์ใหม่
1.3 ชี้ แ จงและมอบเอกสารรายละเอี ย ดรายวิ ช า ซึ่ ง แสดงถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
จากรายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษ
1.4 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลั กสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์
และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุท ธ์การสอน วิธีการสอน)
การวัด และประเมินผล ซึ่งจัด เป็นประจาทุก ปีโดยกองบริการการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยหรือคณะ
โดยกาหนดให้อาจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรก
ที่เข้าทางาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทุกปี
2. การประชุม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ป ระสบการณ์ อภิป รายปั ญ หาและแนวทางการแก้ไข
ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนาการเรียนรู้
มาถ่ ายทอดในสาขาวิชา หรือ คณะ หรือ นิ สิ ต หรือ บุ ค ลากร หรือ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเอกสาร ข้ อ มู ล
ระหว่างอาจารย์
4. อาจารย์ ใหม่ เข้ า ไปเรี ย นรู้ เทคนิ ค การสอนและการประเมิ น ผลจากอาจารย์ เก่ า ที่ มี
ประสบการณ์การสอน และมีสว่ นร่วมสอนในวิชากากับ
5. การสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th)
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
2. การฝึ ก อบรมการพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย และการเขี ย นบทความวิ จั ย ตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
4. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สู ตร โดยมี หน้ าที่เสนอหลั ก สู ตรใหม่ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูตรระดั บอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
2. บัณฑิต
คณะจัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตร เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัด อาจารย์ที่ ป รึก ษาด้ านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ค าปรึก ษาแนะน า
ในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคั ด เลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ของมหาวิท ยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
หรือที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวนหลั ก สู ตร โดยอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบ หลัก สูต ร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิ จารณาจั ด หาอาจารย์ พิ เศษที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ าน หรือ มี วุ ฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญ ญาเอกหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตร มหาวิท ยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและร้อยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีปัจจัย/
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการดาเนินการใหม่
สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและนาไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ห้องปฏิบัติก ารคอมพิ วเตอร์ใช้ร่วมกั นของมหาวิท ยาลัย ห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรีย น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยใช้ ร่ ว มกั น ของคณะประกอบด้ ว ยเครื่ อ งลู ก ข่ า ย 10 เครื่ อ ง
และอุป กรณ์ เครือ ข่ายแลน 2 ชุด การทดลอง ณ อาคารเรีย นและปฏิ บัติ ก ารด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้อ งคอมพิ ว เตอร์เชื่อ มต่อ เครือ ข่าย 8 ห้ อง รวม 680 เครื่อ ง พร้อมเชื่อมต่ อระบบ
เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา
2. บริ ก าร Wireless Access Point จ านวน 456 จุ ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ ายในอาคารเรี ย น
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ
จานวน 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จานวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี จานวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่ งเกิ นจ านวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ ง มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. 2544 นิ สิ ต สามารถ
ค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้
นอกจากนั้นยั งมีฐานข้อมูล ออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกั บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิ จั ย ได้ อาทิ เช่ น ฐานข้ อ มู ล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science
Direct, และ Springer Link เป็ น ต้ น โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ ผ่ า น เว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณ สาร
และสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วางแผน จั ด หา และติ ด ตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามเจตนารมณ์ ของการ
จัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี )
ตามเจตนารมณ์ของการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
5. จั ด ท าราย งาน ผ ล ก ารด าเนิ น ก ารขอ งห ลั ก สู ต ร
ตามเจตนารมณ์ ข องการจั ด ท า มคอ.7 ภายใน 60 วั น
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต
ที่ ก าห นด ใน ม ค อ.3 แล ะ ม ค อ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ กาประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ ข องหลั ก สู ต ร (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี )

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

70
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ ม
5.0
12. ระดั บความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณ ฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

✓

✓

✓
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบ/อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช า ขอความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมิ น จากการเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมการแสดงออก การท ากิ จ กรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา จัดทาโดยมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีก ารสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่ มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
การป ระเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวม โดยนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 ในภาคการศึ ก ษาปลาย
ก่อนจบการศึกษา โดยรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
แบบประเมิน ความพึ งพอใจต่อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต และการประชุ ม
ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้งานนิสติ บัณฑิต และนิสติ
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปี ตามตัวบ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1. อาจารย์ป ระจาวิชาทบทวนผลการประเมิน ประสิท ธิผลของการสอนในวิชาที่ รับ ผิ ดชอบ
ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามตั ว บ่ งชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวย
ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
หลักสูตรประจาปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา
4. ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร พิ จ ารณาทบทวนสรุ ป ผลการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
จากร่างรายงานผลการด าเนิน การหลัก สูตรและความคิดเห็น ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ระดมความคิดเห็ น
วางแผนปรั บ ปรุง การด าเนิ น การเพื่ อ ใช้ ใ นรอบการศึ ก ษาต่ อ ไป จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
ของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
วันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม FT1105 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
4. คุณสุวิช นาคขุนทด
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
9. ดร.คุณากร ขัติศรี
10. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์
11. ดร.กรทิพย์ กันนิการ์
12. นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10. 00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
และท รั พ ยากรธรรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พ ะเยาได้ ก ล่ าวเปิ ด การป ระชุ ม วิ พ ากษ์ ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมกล่าวรายงานที่มาและความสาคัญของการเปิด
หลักสูตรดังกล่าว จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา น าเสนอภาพรวมของสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ก ารเกษตร ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อหลักสูตรโดยมีความคิดเห็นว่า กรอบแนวคิดของ
การพั ฒ นา(เทคโนโลยี ก ารเกษตร) เป็ น แนวคิ ด ที่ ดี และทั น สมั ย ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ก ต์
การเกษตรสมัยใหม่ ที่ปัจจุบันหลายฝ่ายให้ความสาคัญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 การทาเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและนาการใช้
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เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยมีข้อเสนอแนะ และเสนอให้มีการปรับ ปรุงในบางรายวิชาเพื่อให้หลักสูตร
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึน้
1.1 ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่ เห็น ชอบกั บ จานวนหน่ วยกิต รวมของหลัก สูต ร
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. แต่บางท่านให้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพิ่มขึ้น ตามความ
เหมาะสม (โดยทั่วไป หลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน เช่น วทบ. (เกษตรศาสตร์) หรือ ทษบ. (เกษตรศาสตร์)
จานวนหน่วยกิ ตซึ่ง อยู่ระหว่าง 136-141 หน่วยกิต เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการพัฒ นาหลั ก สูตร
ได้ชแี้ จงเหตุผลและความจาเป็นให้ที่ประชุมรับทราบถึงจานวนหน่วยกิตที่องิ ตามเกณฑ์ มคอ. 1
1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการฯ เห็ นชอบต่ อโครงสร้างหลัก สู ตรในภาพรวมว่าเหมาะสม
และเป็นหลักสูตรที่มงุ่ ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้ทุกด้านการเกษตร
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และไม่มขี ้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อ รายวิชา
ในหมวดวิ ช าเฉพาะสาขา มี ข้ อ เสนอแนะให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม วิ ช ามี ค วามโดดเด่ น ในรายวิ ช าที่ ส ร้ า ง
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อรายวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ มี ข้อ เสนอแนะให้ เพิ่ มรายวิช า ชีวเคมี ทางหลั ก สูต รรับ ข้ อเสนอแนะมาพิ จารณา
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแนะนาให้เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และคณ ะกรรมการฯ เห็ น ชอบ ต่ อ รายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐาน
ทางเทคโนโลยี มี ข้ อ เสนอแนะให้ เ น้ น นวั ต กรรมที่ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลงสมั ย ใหม่ และเห็ น ว่ า
ควรเพิ่มเติมรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทอย่างยิ่งในระบบการเกษตร
เช่ น การให้ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ฐานและการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ชีว ภาพในด้ านการเกษตร
หมายรวมถึ งการหมั ก ซึ่ งเห็ นว่ าหลั ก สูต รแยกเป็ นรายวิชาต่างหาก การจัดการศัต รูพื ชที่ เกี่ย วข้อ ง
และการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ร วมทั้ ง สิ่ งมี ชี วิ ต จากเทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม่ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทางหลักสูตรรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา แล้วเห็นชอบให้เพิ่มเนื้อหาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในด้ า นการเกษตร และสิ่ ง มี ชี วิ ต จากเทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม่ ไปบรรจุ ใ นรายวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา
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ทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร ส่ ว นการจั ด การศั ต รู พื ช ที่ เกี่ ย วข้ อ งและการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ น าไปเพิ่ ม
ในรายวิชาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์
1.2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อ รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
- ควรมีความเชื่อมโยงของรายวิชาเฉพาะด้านกับการเพิ่มมูลค่า การสร้าง
นวั ต กรรมใหม่ ที่ ต รงกั บ บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาและชุ ม ชน
ทางหลั ก สู ต รรั บ ข้ อ เสนอแนะมาพิ จ ารณา แล้ ว คณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตรเห็นชอบให้เพิ่มเนือ้ หารายวิชาโครงงาน
- หลักสูตรเน้นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งโดยหลักการผู้เรียนควรมี
ความรู้ เรื่ อ งหลั ก การในด้ า นการผลิ ต ก่ อ นจึ งจะสามารถน าไปต่ อ ยอด
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แต่ในรายวิชาใน มคอ. 2 มีเพียงวิชาหลักการ
ผลิ ต สั ต ว์ น้ า จึ ง เห็ น ว่ า ยั ง ขาดวิ ช าที่ ว่ า ด้ ว ยหลั ก การด้ า นการผลิ ต พื ช
เช่น หลั กพื ชกรรม และหลัก การผลิตสัตว์ ซึ่งหากแยกโดยหลักวิชาควร
มีครบทั้งสามหลัก หรือหากไม่แยกอาจรวมทั้งสามส่วน (หลักประมง สัตว์
และพื ช )ไว้ ใ นรายวิ ช า 208121 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทางการเกษตร
ทางหลักสูตรรับ ข้อเสนอแนะมาพิจารณาและขอชี้แจงว่าเนื้อหาดังกล่าว
ได้ บ รรจุ อ ยู่ ใ นรายวิ ช า 208121 เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทางการเกษตร
และรายวิชา 208122 เทคโนโลยีระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
- ในรายวิชาการอารัก ขาพืชและการจัดการฟาร์มระบบอัจฉริย ะหลังจาก
พิ จ ารณาค าอธิ บ ายรายวิ ช าแล้ ว ขอเสนอให้ มี เ นื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วกั บ
มาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอารักขาพืช ยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.
กักกันพืชสัตว์ มาตรฐานสุขอนามัยพืช อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ และด้าน biosafety เป็นต้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจอย่ า งมากในการด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการอารั ก ขาพื ช
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีการอารักขาพืช
เรื่ อ งใด เรื่ อ งห นึ่ ง ท า งห ลั ก สู ต ร รั บ ข้ อ เส น อ แ น ะม า พิ จ าร ณ า
ซึ่ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เนื้ อ หาในรายวิ ช า
การอารักขาพืชและการจัดการฟาร์มระบบอัจฉริยะ
- รายวิชาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์ขอเสนอให้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในด้านการปรับปรุงพันธุ์ในคาอธิบ ายรายวิชา
เพื่อให้มีความครอบคลุมด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เห็นชอบให้เพิ่มเนือ้ หาในรายวิชาดังกล่าว
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1) กลุ่ ม วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ผู้ท รงคุณ วุฒิ และคณะกรรมการฯ เห็น ชอบ
ต่อกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แขนงเทคโนโลยีการจัดการผลผลิต
ควรเพิ่ ม รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบรรจุ ภั ณ ฑ์ โลจิ ส ติ ก ส์ และแผนการตลาด ทางหลั ก สู ต ร
รับข้อเสนอแนะมาพิจารณา และขอชี้แจงว่าเนื้อหาดังกล่าว ได้ถูกบรรจุอยู่ในรายวิชา 208335 การจัดการ
ธุ รกิ จขนาดย่ อมและการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ และ รายวิ ชา 208342 การจั ด การหลั งการเก็ บ เกี่ ย ว
และการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตร และรายวิชา 208351 การตลาดระบบดิจทิ ัล
2) กลุ่ ม วิ ช าโครงงาน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละคณะกรรมการฯ เห็ น ชอบต่ อ กลุ่ ม วิ ช า
โครงงาน และไม่มขี ้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.2.2.3) กลุ่ มวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ
เห็นชอบต่อกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรมีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ทางหลักสูตรรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา แล้วเห็นชอบเพิ่มเติมในเนื้อหา
รายวิชา 208493 ฝึกงาน และ รายวิชา 208494 สหกิจศึกษา
1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการฯ เห็ น ชอบต่ อ รายวิชาในหมวดเลื อ กเสรี และไม่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.3 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียน
ผูท้ รงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ เห็นชอบต่อแผนการเรียน และไม่มขี ้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ความคิดเห็นอื่นๆ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละคณะกรรมการฯ มี ข้อ คิ ด เห็ น อื่ น ๆ ต่ อหลั ก สู ต รและการผลิ ต บั ณ ฑิ ตของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
1. ชื่อ สาขายั งไม่ เป็ น ที่ ส นใจของผู้ เรีย นควรปรับ ชื่อ ให้ มี ค วามดึ งดู ด จุด สนใจของผู้ ที่ ส นใจ
ภายนอกและง่ายต่อการมีตัวตน ควรปรับชื่อหลักสูตรเพื่อสร้างความแตกต่างจากหลักสูตร
อื่นๆ ที่มอี ยู่
2. ทีมคณาจารย์ที่ประจาหลักสูตรมีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตร ทาให้มีความโดดเด่น
สามารถสร้างชื่อเสียงในอนาคต
3. ในด้ า นรายนามของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเห็ น ว่ า แต่ ล ะท่ า นไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ด้านการเกษตร ซึ่งในประเด็นนี้ อาจมีผลต่อการพิจารณาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ.
จึงเห็นว่าทางหลักสูตรอาจพิจารณาให้ความสาคัญในประเด็นดังกล่าวตามความเหมาะสม
4. ในด้ า นรายนามอาจารย์ ผู้ ส อน เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการที่ เ น้ น
ด้านการเกษตร จึงอาจมีก ารพิ จารณาเพิ่มรายนามอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณ วุฒิ และความ

95
ชานาญในหลากหลายสาขาวิช า โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้ านการเกษตร เช่ น ทางพื ช สั ต ว์
และการอารักขาพืช เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี และการบริหารธุรกิจ เป็นต้น
5. ควรเน้ น ให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ศึ ก ษาการท างานในสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต
นาความรูแ้ ละความสามารถมาใช้กับงานได้จริงในยุคปัจจุบัน
ในส่วนของข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรับทราบและยินดีปฏิบัติตาม
แนวทางที่เป็นไปได้
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ไม่ มี ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม คณบดี ค ณะเกษตรศาสตร์ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เวลา 12.00 น.

........................................
(ดร.คุณากร ขัติศรี)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

....................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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จังหวัดพะเยา. หน้า 386-397.
กั ญ ญาณั ฐ สุ น ทรประสิ ท ธิ์ ดุ จ ฤดี ปานพรหมมิ น ทร์ และ ลลิ ต า ข่ วงบุ ญ . (2562). โครงสร้า ง
ประชาคมปลาและประสิท ธิภาพผลจับ จากเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา.
วารสารแก่นเกษตรปีที่ 47(4): 655-666.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร, สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, และ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์.
(2562). แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรประมงปลาวงศ์ Cyprinidae ในกว๊ า นพะเยา.
ในเรื่องเต็ม การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4
การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี วั น ศุ ก ร์ ที่
31 พฤษภาคม 2562. หน้า 9-18.
กัญ ญาณั ฐ สุนทรประสิทธิ์ , ศิริลักษณ์ วลัญ ช์เพียร, นิติ เอี่ยมชื่น และ ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์.
(2562). การประเมินระดับของมลพิษทางน้าจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชน
ต่อระบบนิเวศทางน้าของแม่น้าอิงตอนบนและตอนกลาง. ในเรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562. หน้า 19-27.
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ผลงานวิชาการ
สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญ ฤทธิ์ สินค้างาม. (2558). การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพเป็น
แหล่ ง เชื้ อ พั น ธุ ก รรมในโครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วลู ก ผสม. การประชุ ม
ทางวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 53 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สาขาพื ช 3 - 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ ภาวินี จันทร์วิจิตร. (2558). การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่มี
ศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบน. โครงการประชุมวิชาการ
การประชุ ม ใหญ่ โ ครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 39 – 11 มี น าคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช. (ได้รับรางวัลผู้นาเสนอผลงานวิจัยดี
มากภาคโปสเตอร์)
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บุ ญ ฤทธิ์ สิ นค้ างาม ตฤณ เสเมธากุ ล และเสรี พั ก ผ่อน. (2558). การเพิ่ ม ศัก ยภาพการผลิต พื ช
เศรษฐกิ จ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าบนพื้ น ที่ สู ง ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงปั ง ค่ า
จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 : ภายใต้ หัวข้อ “Research
& Innovation” ใน ร ะ ห ว่ า งวั น ที่ 22-24 ก ร ก ฎ า ค ม 2558. ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เร ศ ว ร
จังหวัดพิษณุโลก.
กิตติกร นามวงค์ และ และ บุ ญ ฤทธิ์ สินค้างาม. (2558). การคัดเลือกและพัฒ นาเชื้อพันธุก รรม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสม
บนพื้ น ที่ สู ง. การประชุ ม ทางวิ ชาการ “นเรศวรวิจั ย ” ครั้งที่ 11 : ภายใต้ หั วข้ อ “Research
& Innovation” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
สุ ร ศั ก ดิ์ ปิ ด ความลั บ กิ ต ติ ก ร นามวงค์ กิ ต ติ พั น ธ์ เพ็ ญ ศรี และ บุ ญ ฤทธิ์ สิ น ค้ า งาม. (2558).
การพัฒนาข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 วันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม และ กิตติกร นามวงค์. (2558). การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นใน
จั ง หวั ด พะเยา การประชุ ม วิ ช าการข้ า วโพดและข้ า วฟ่ า งแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 37 วั น ที่ 5 – 7
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.
กิตติก ร นามวงค์ กิต ติพั นธ์ เพ็ ญ ศรี ภมร อยู่ท อง และ บุ ญ ฤทธิ์ สินค้างาม. (2559). การพัฒ นา
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ลู ก ผสมที่ มี ศั ก ยภาพในเขตภาคเหนื อ ตอนบนด้ วยวิ ธี ก ารผสมกั บ พั น ธุ์
ทดสอบ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ค รั้ ง ที่ 13 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 8-9 ธั น ว า ค ม 2559 ณ อ า ค า ร ศู น ย์ เ รี ย น ร ว ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
กิตติพันธ์ เพ็ ญ ศรี และ บุ ญ ฤทธิ์ สินค้างาม. (2559). การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก หลั ง นาภาคเหนื อ ตอนบน. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
กิตติกร นามวงค์ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. (2559). การคัดเลือกและพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมบนพื้นที่สูง.
ประชุ ม วิ ช าการ “วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย ครั้ ง ที่ 8” ในระหว่ า งวั น ที่ 30-31 พฤษภาคม 2559
ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.
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กิตติพันธ์ เพ็ญ ศรี วรรษมน มงคล และ บุญ ฤทธิ์ สินค้างาม. (2559). การประเมินและพัฒนาเชื้อ
พั น ธุ ก รรมข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น พั น ธุ์ ลู ก ผสมในพื้ น ที่ สู ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา. ประชุมวิชาการ (Proceedings) “วิทยาศาสตร์วิจัย
ครั้งที่ 8” ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา.
ผลงานวิจัย
ธีระวัฒน์ ดาวทอง และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. (2558). การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้น
ในจังหวัดพะเยา. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 1: 1-6.
กิ ต ติ พั น ธ์ เพ็ ญ ศรี สุ ร ศั ก ดิ์ ปิ ด ความลั บ วรรษมน มงคล และ บุ ญ ฤทธิ์ สิ น ค้ า งาม. (2559).
การทดสอบผลผลิตเพื่ อการคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนีย วลูก ผสมสาหรับ เป็นพั นธุ์ส่งเสริม
ในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน. วารสารแก่นเกษตร, 44 (ฉบับที่พิเศษ 1): 159.
บุ ญ ฤทธิ์ สิ น ค้ า งาม วรรษมน มงคล สุ ร ศั ก ดิ์ วั ฒ นพั น ธุ์ ส อน. (2559). การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ แ ท้
ข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วต้ า นทานต่ อ โรคใบไหม้ แ ผลใหญ่ ใ นโครงการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วโพด
ข้าวเหนียวลูกผสม. ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24 (5): 736-743.
ภาวินี จันทร์วิจิตร สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. (2559). การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด
ข้าวเหนียวลูกผสมเพื่อการบริโภคฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบน. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร,
กิตติพันธ์ เพ็ญศรี เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. (2561).
สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้
ดีสาหรับปลูกในจังหวัดพะเยา. สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดครั้งที่ 8 เรื่อง “ข้าวโพดฝักสด
สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์
ไซด์ และไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร และ วรรษมน มงคล. (2561). การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
ข้าวเหนี ย วลู ก ผสมที่ เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก หลั งนาในพื้ น ที่ จังหวัด พะเยา. ในการประชุ ม
วิชาการเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15 เรื่อง “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” วันที่ 31
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
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บุ ญ ฤทธิ์ สิ น ค้ า งาม เทพนิ มิ ต ร พุ่ ม ไพจิ ต ร วี ร พงษ์ วรรณสมพร และภมร อยู่ ท อง. (2561).
การพั ฒ นาพั น ธุ์ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ลู ก ผสมที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก หลั ง การท านา
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน : ระยะที่ 1. ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์. อาเภอพระนครศรีอยุธ ยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
บุญฤทธิ์ สินค้างาม อริยา เผ่าเครื่อง คีตวุฒิ นับแสง เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร และวีรพงษ์ วรรณสมพร.
(2562). การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.
ในงานประชุมวิชาการระดั บชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
บุญ ฤทธิ์ สินค้างาม วรรษมน มงคล และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน .(2561).สมรรถนะการรวมตัวใน
ลั ก ษณะผลผลิต ฝัก สดของข้าวโพดข้าวเหนีย วสายพั นธุ์แท้ ที่ป รับ ตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา.
ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26 (4): 649-656.
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ผลงานวิชาการ
วัชระ แลน้อ ย สุ พ รรณิ การ์ พรหมสุริย า และกฤตภาค บูรณวิท ย์. (2562). สมรรถภาพการ
เจริญเติบโตของไก่กระดูกดาลูกผสมชี้ฟ้า และฟ้าหลวง. ใน การประชุมระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 8 (หน้า 481-487). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุรีย์พร แสงวงศ์ พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล กฤตภาค บูรณวิทย์ วัชระ แลน้อย ชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ
และมนตรี ปัญญาทอง. (2561). การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบันทึกและแจ้งเตือน
การจัดการฟาร์มไก่พ้ืนเมือง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ เกษตร. 35(ฉบับพิเศษ 2),
911-919.
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ชั ย ณรงค์ วงค์ ส รรศรี จ ารั ส ใจลั ง กา กฤตภาค บู ร ณวิ ท ย์ และวั ช ระ แลน้ อ ย. (2560).
ประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่กระดูกดาพันธุ์ชฟี้ ้า ฟ้าหลวง และปาปาซุง.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(2) (Suppl): 202-209.3
มนตรี ปัญญาทอง พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และ วัชระ แลน้อย. (2560). ผลของอาหารผสมครบ
ส่วนเปลือกข้าวโพดต่อการผลิตโคเนื้อ. วารสารนเรศวรพะเยา 10(1): 5-8.
วัชระ แลน้อย วีรพงษ์ กันแก้ว กฤตภาค บูรณวิทย์ และบรรจง อาจคา. (2559). ระบบการเลี้ยง
และศักยภาพในการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต. 4(1): 516-524.
วั ช ระ แลน้ อ ย วี รพงษ์ กั น แก้ ว กิ ต ติ พ งศ์ สมุ ด ความ ธี ระพฤศ สุ ข วงศ์ พิ ช ญ์ สิ นี เชี ย งแรง
และกฤตภาค บูรณวิทย์. (2559). ผลของการเสริมส่าเหล้า ยีสต์ และโปรไบโอติก ต่อ
ผลผลิตไข่ ลักษณะซาก และคุณ ภาพเนื้อของไก่ไข่ปลดระวาง. วารสารเกษตร. 32(1):
103-110.
มนตรี ปั ญ ญาทอง และวั ชระ แลน้ อ ย. (2559). การใช้ซังข้าวโพดหมัก ทดแทนอาหารผสม
สาเร็จรูปในไก่ลูกผสมพื้นเมือง. วารสารเกษตร 32(1):111-117.
Punyatong, M., W. Tapingkae, N. Pripwai and W. Laenoi. (2018). Effect of Purple Glutinous
rice bran supplementation on performance, oxidative status and lipid oxidation in
broiler. Indian J. Anim. Res. 52 (2): 254-259.
Koomkrong N., C. Boonkaewwan, W. Laenoi and A. Kayan. (2 0 18 ). Blood haematology,
muscle pH and serum cortisol changes in pigs with different levels of drip loss. 2017.
AJAS 30(12):1751-1755.
Burnawit, K., Chailungka, C., Wongsunsri, C. and Laenoi, W. ( 2016) . Phenotypic
characterization of Thai native black-bone chickens indigenous to Northern Thailand.
The Thai Journal of Veterinary Medicine. 46(4), 547-554.
Laenoi, W. and Buranawit, K. (2016). Effects of storage duration at low temperature on
hatchability and post-hatch performances of Japanese quails (Coturnix japonica).
KKU Research Journal. 21(3), 44-50.
Laenoi, W., Kunkalw, W. and Buranawit, K. (2015). Phenotypic characterization and farm
management of indigenous chicken reared in highland region of Northern Thailand.
Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5, 127-132.
Buranawit, K. and Laenoi, W. ( 2015) . Effects of supplementing banana (Musa spp.) as
prebiotic, probiotic (Toyocerin®) and their combination on growth performance and
carcass and meat quality in broilers. KKU Research Journal. 20(4), 419-427.
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Ph.D. (Agricultural Science)
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ผลงานวิชาการ
หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2559). อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของ
ขนมขบเคี้ ย วชนิ ด แท่ งจากเศษกล้ ว ยกรอบและข้ า วแต๋ น . วารสารเกษตรพระวรุ ณ
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 199-205.
ตรีสินธุ์ โพธารส และ หทั ย ทิ พ ย์ นิ มิ ต รเกี ย รติ ไกล. (2559). การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ลารมควัน
จากปลาเบ็ ด เตล็ ด ที่ จั บ ได้ จ ากกว๊ า นพะเยา. วารสารเกษตรพระวรุ ณ (กรกฎาคมธันวาคม 2559). ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 216-226.
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Nimitkeatkai, H. and Kulthip, J. (2016). Effect of sequential UV-C irradiation on microbial
reduction and quality of fresh-cut dragon fruit. International Food Research
Journal. 23(4), 1818-1822.
Nimitkeatkai, H., Ikeura, H., Shishido, M. and Kondo, S. (2018). Aroma volatile emissions and
expressions of aroma-related genes in jasmonate treated apple infected by a
pathogen. Acta Horticulturae 1206, 89-96.
Suktawee, S., Shishido, M., Wang, S., Saito, T., Okawa, K., Ohara, H., Nimitkeatkai,
H., Ikeura, H. and Kondo, S. (2019). n-Propyl dihydrojasmonates influence ethylene
signal transduction in infected apple fruit by Botrytis cinerea. The Horticulture Journal
88(1): 41-49.
ผลงานวิจัย
หทั ย ทิ พ ย์ นิ มิต รเกีย รติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2560). การประเมินสุขาภิ บ าลในครัวเรือ น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนพื้นที่สูงภูลังกา จ.พะเยา. ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
(26-27 มกราคม 2560), หน้า 649-657. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
หทัย ทิพ ย์ นิมิ ต รเกี ย รติไกล และตรีสินธุ์ โพธารส. (2562). ผลของชนิดสารก่อโฟมต่อ คุณ ภาพ
ของซุ ป ฟั ก ทองผงอบแห้ งแบบโฟมแมท. ในการประชุ ม วิ ช าการพะเยาวิ จั ย ครั้ งที่ 8
(24-25 มกราคม 2562), หน้า 363-369. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล และตรีสนิ ธุ์ โพธารส. (2562). ผลของแป้งสาลีและเนื้อปลาต่อคุณภาพ
ของข้าวเกรีย บปลานิ ล ระหว่างเก็ บ รัก ษา. ในการประชุม วิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
(24-25 มกราคม 2562), หน้า 488-495. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
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ผลงานวิชาการ
วั ช ระ แลน้ อ ย สุ พ รรณิ ก าร์ พรหมสุ ริ ย า และกฤตภาค บู ร ณวิ ท ย์ . (2562). สมรรถภาพ
การเจริญ เติบ โตของไก่ ก ระดูก ดาลูก ผสมชี้ฟ้ าและฟ้าหลวง. ในการประชุมระดับ ชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 (หน้า 481-487). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุ รีย์พ ร แสงวงศ์ พั น ธภรณ์ สุ ภั ค กาญจน์ กุ ล กฤตภาค บู รณวิท ย์ วัช ระ แลน้ อย ชัย วิวัฒ น์
กกสันเทียะ และมนตรี ปัญญาทอง. (2561). การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบันทึก
และแจ้งเตือนการจัด การฟาร์มไก่ พื้น เมือง. วารสารวิจัย และส่งเสริมวิชาการเกษตร.
35 (ฉบับพิเศษ 2): 911-919.
กฤตภาค บู รณวิทย์ และมนตรี ปัญ ญาทอง. (2559). ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วย
ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ต่อลักษณะการเจริญเติบโต ซาก และคุณภาพเนื้อบาง
ประการของนกกระทาญี่ปุ่น. วารสารเกษตร. 32(3), 391-400.
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วั ช ระ แลน้ อ ย วี ร พงษ์ กั น แก้ ว กิ ต ติ พ งศ์ สมุ ด ความ ธี ร ะพฤศ สุ ข วงศ์ พิ ช ญ์ สิ นี เชี ย งแรง
และกฤตภาค บู ร ณวิท ย์ . (2559). ผลของการเสริม ส่ าเหล้ า ยี สต์ และโปรไบโอติ ก
ต่ อ ผลผลิ ต ไข่ ลั ก ษณะซาก และคุ ณ ภาพเนื้ อ ของไก่ ไ ข่ ป ลดระวาง. วารสารเกษตร.
32(1), 103-110.
วัชระ แลน้อย วีรพงษ์ กันแก้ว กฤตภาค บูรณวิทย์ และบรรจง อาจคา. (2559). ระบบการเลีย้ ง
และศักยภาพในการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา. วารสารการพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต. 4(1), 516-524.
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ผลงานวิชาการ
พนิ ต นาฎ อู่ พุ ฒิ นั น ท์ , สุ ม นา เหลื อ งฐิ ติ ก าญจนา และ สุ ภ าพร ภั ส สร. (2559). ผลของสารสกั ด
จากหญ้าแฝกต่อการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค. วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559. 257-261.
สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา และ พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ . (2559). การสารวจโรคใบขาวอ้อยในจังหวัด
กาญจนบุรี. วิทยาศาสตร์วจิ ัย ครั้งที่ 8 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559.
สุภาพร ภัสสร, นิตยา สุขวรรณา และพนิตนาฎ อู่พุฒินันท์. (2559) การคัดเลือกยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค
จากแหล่ ง ดิ น ธรรมชาติ ใ นเขตมหาวิท ยาลั ย พะเยา. วารสารวิท ยาศาสตร์ บู ร พา. ปี ที่ 21
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม. 14-22.
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ธารินทร์ ศรีวิโรจน์ และ พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์. (2560). ผลของสารสกัดจากหญ้าแฝกต่อการเจริญ
ของแบคที เรีย ก่ อ โรค. การประชุ ม วิช าการเสนอผลงานวิจั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 42. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 43-50. (Proceeding).
Auputinan, P. and Yapom, J. (2018). Characterization of probiotic lactic acid bacteria isolated from
fermented foods. International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES
2018). Bangkok, Thailand. (Proceeding).
Boonwun, D. and Auputinan, P. (2018). Antimicrobial activity of vetiver grass extracts against
skin pathogenic bacteria. Proceeding of The 30th Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology and International Conference. Bangkok, Thailand. BMB-0-02: 1-9.
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โทรศัพท์
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พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
พ.ศ. 2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
ผลงานวิชาการ
ยุพารัตน์ โพธิเศษ และชินกฤต ศรีนวล. (2559). การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟสาหรับการเตรียมแช่อิ่ม
ต่อการทาแห้งของผลหม่อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47 ฉบับ 2 (พิเศษ). หน้า 645-648.
รัตนา อัตตปัญโญ, ยุพารัตน์ โพธิเศษ, คุณากร ขัติศรี และเจิมขวัญ สังข์สุวรรณ. (2560). การพัฒนา
กระบวนการผลิตกาละแมเพื่อ ยืดอายุ ก ารเก็ บ รัก ษา. วารสารวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี .
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 56-65.
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วราภรณ์ กุศลารักษ์, ไผ่แดง ขวัญ ใจ และ ยุพารัตน์ โพธิเศษ. (2559). การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ซุปข้น
ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ . เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
ครั้งที่ 8 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา.
ยุพารัต น์ โพธิเศษ. (2559). จลนพลศาสตร์การทาแห้งดอกอัญ ชันโดยใช้เครื่องทาแห้งไมโครเวฟ.
ก ารป ระชุ ม วิ ช าก ารแ ล ะเส น อ ผ ล งาน วิ จั ย พื ช เขต ร้ อ น แ ล ะกึ่ งร้ อ น ค รั้ ง ที่ 10
(28-29 กรกฎาคม 2559). กรุงเทพมหานคร. หน้า 147.

123
13. ประวัติ
ดร.รวิสรา รื่นไวย์
Rawisara Ruenwai, Ph.D.
ชื่อ – สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
E-mail
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2539

ดร.รวิสรา รื่นไวย์
31499004XXXXX
อาจารย์
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สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ผลงานวิชาการ
ศุ ภ กร พั น ธุ์ ปั้ น , รวิ ส รา รื่น ไวย์ และ กนกอร ศรีม่ ว ง. (2559). ผลของกากน้ าตาลต่ อ การเจริ ญ
และพั ฒ นาของหยาดน้ าค้ า ง (Drosera communis St.Hil). งานประชุ ม วิช าการ พะเยาวิ จั ย
ครั้งที่ 5. 28-29 มกราคม 2559. มหาวิทยาลัยพะเยา.
Ruenwai, R. and Cheevadhanarak, S. ( 2017) . Identification of yeast species and fatty acid
production from hydrolyzed lignocellulosic agricultural wastes. The 7th International
Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products”
(FerVAAP 2017). Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel. 442-447.
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Ruenwai, R. (2019) Isolation of soil microorganisms in University of Phayao with the potential of
cellulose degradation. Journal of Science and Technology RMUTSB. 3(1): 32-44.
Wicharaew, K., Prommajak, T and Ruenwai, R. (2019) Effect of Extraction Methods on the
Physicochemical Properties of Fiber from Bamboo shoots Waste. The 2019 International
Conference on Food Innovation and Smart Farm. Rajamankala University of Technology
Thanyaburi, Pathumthani, Thailand. (Manuscript In submission).
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
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วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเทศไทย
ผลงานวิชาการ
ไผ่แดง ขวัญ ใจ และรณกร สร้อยนาค. (2559). ผลของสารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสาลี่ตัดแต่ง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจั ย
ครั้งที่ 8. วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559.
ปิยพงษ์ แสงแก้ว รณกร สร้อยนาค และวรรณภา ทองแดง. (2562). การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
และความเสี่ ย งส าหรั บ การด าเนิ น การผลิ ต ขนมจี น อบแห้ ง ในจั ง หวั ด พะเยา. วารสาร
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 15(2): 5-6.
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์แ ละทรัพยากรธรรมชาติ
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อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466666 ต่อ 3148
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sukalya_p@hotmail.com
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Horticulture)
มหาวิทยาลัย Oregon State University ประเทศ USA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
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ผลงานวิชาการ
ปรีด า จัน ทร์คีรี และ สุ กั ล ยา ภู่ ท อง. (2559). ผลของธาตุอ าหารกลุ่ม mesos ต่อ การเจริญ เติบ โต
และการเพิ่ ม จ านวนยอดของสตรอเบอรี่ พั น ธุ์ พ ระราชทาน 80 . วารสารพื ช ศาสตร์
สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ. 28-37.
Poothong, S., Khen, T. and Chumphukam, O. (2 0 1 8 ). In vitro mineral nutrition for improving
growth and multiplication of stevia. Agriculture and Natural Resources 52: 477-483.
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สุกัลยา ภู่ทอง และ ณราพรณ์ เปี่ยมสุวรรณวรา. (2562). ประยุกต์ใช้วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบ
โครงร่างพืน้ ผิวเพื่อพัฒนาการย้ายปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80. การประชุมวิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ วิ จั ย ” ค รั้ ง ที่ 1 1 วั น ที่ 2 7 -2 8 มี น า ค ม 2 5 6 2 .
จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7.
สุกัลยา ภู่ทอง และ ณัฐกฤตา วิเศษสุมน. (2562). การเพิ่มจานวนยอดของไม้เมืองหนาวขนาดเล็ก
โดยใช้ เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ . งานประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย ครั้ ง ที่ 11.
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 177-185.
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ผลงานวิชาการ
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จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว, ธนากร วงษศา และ สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา. (2561). ผลของปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
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ภาคผนวก จ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

131

ลาดับ

ชื่อ –สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางสาวกัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์

3190900XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

2

นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม

36504001XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

3

นายวัชระ แลน้อย

35702003XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

4

นางสาวหทัยทิพย์
นิมติ รเกียรติไกล

35299000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายกฤตภาค บูรณวิทย์

17599000XXXXX

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

6

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์*

15399000XXXXX

อาจารย์

ชั่วโมงภาระการสอน

คุณวุฒิ

ปร.ด.วิทยาศาสตร์การประมง
วท.ม.การจัดการประมง
วท.บ.ประมง เกียรตินยิ มอันดับ 2
ปร.ด.การปรับปรุงพันธุ์พืช
วท.ม.พืชไร่
วท.บ.เกษตรศาสตร์
Dr.agr Molecular Genetics in
Animal Breeding
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
Ph.D.Agricultural Science
วท.ม.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.ม.การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
วท.บ.สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ม.จุลชีววิทยา
วท.บ.จุลชีววิทยา

2563

2564

2565

2566

2567

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ปร.ด.เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
วท.ม.ชีววิทยา
วท.บ.การประมง
ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
วท.ม.อาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
วท.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปร.ด.สัตวศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ด.จุลชีววิทยาประยุกต์
วท.บ.จุลชีววิทยา
ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

7

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์

35699001XXXXX

อาจารย์

8

นายคุณากร ขัติศรี

35207000XXXXX

อาจารย์

9

นายตระกูล พรหมจักร

35099010XXXXX

อาจารย์

10

นางสาวธนาพร บุญมี*

31005034XXXXX

อาจารย์

11

นางสาวพนิตนาฎ
อูพ่ ุฒนิ ันท์*
นางสาวยุพารัตน์ โพธิเศษ

36599000XXXXX

อาจารย์

34805001XXXXX

อาจารย์

12

ชั่วโมงภาระการสอน
2563

2564

2565

2566

2567

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

327
(327)

327
(327)

327
(327)

327
(327)

327
(327)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

294
(294)
270
(270)

294
(294)
270
(270)

294
(294)
270
(270)

294
(294)
270
(270)

294
(294)
270
(270)
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ปร.ด.เทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.ม.เทคโนโลยีชวี ภาพ
วท.บ.จุลชีววิทยา
วท.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Ph.D.Horticulture
วท.ม.พฤษศาสตร์
วท.บ.พฤษศาสตร์
Ph.D.Biotechnology
วท.ม.เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
วท.บ.เกษตรศาสตร์

13

นางสาวรวิสรา รื่นไวย์*

31499004XXXXX

อาจารย์

14

นายรณกร สร้อยนาค

35205002XXXXX

อาจารย์

15

นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง

33302000XXXXX

อาจารย์

16

นางสาวสุมนา
เหลืองฐิติกาญจนา*

35603003XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ชั่วโมงภาระการสอน
2563

2564

2565

2566

2567

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

288
(288)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

294
(294)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

270
(270)

