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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

Bachelor of Science Program in Agriculture  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0602 

 ภาษาไทย        :     หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program  

in Agriculture 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Agriculture) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Agriculture) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 127 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทย หรอื ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

    ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

     พ.ศ. 2555 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที ่11/2559 วันที ่11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 122 (6/2560) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560    

    วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาจากหลักสูตรสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพในด้าน 

1. นักวิชาการเกษตรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร 

2. นักวิจัยในหนว่ยงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร 

3. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ การท าฟาร์ม และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง

กับการท าการเกษตร 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 
ป ี

1 นายมนัส ทิตยว์รรณ 35099007XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. Pest Management Utah State University (USA) 2524 

วท.ม. กีฏวทิยา ม.เกษตรศาสตร์ 2516 

วท.บ. กีฏวทิยา ม.เชยีงใหม ่ 2513 

2 นายบุญร่วม คิดค้า 34613003XXXXX อาจารย์ วท.ด. เทคโนโลยกีารผลิตพืช ม.เทคโนโลยสีุรนารี 2551 

วท.ม. เทคโนโลยกีารผลิตพืช ม.เทคโนโลยสีุรนารี 2547 

วท.บ. เทคโนโลยกีารผลิตพืช ม.เทคโนโลยสีุรนารี 2542 

3 นางสาวภาวนิ ีจันทร์วิจิตร 35099010XXXXX อาจารย์ วท.ด. พชืสวน ม.เชยีงใหม ่ 2552 

วท.ม. พชืสวน ม.เชยีงใหม ่ 2542 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เชยีงใหม ่ 2540 

4 นายไวพจน ์กันจ ู 36606001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2555 

วท.ม. พันธุศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2547 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร 2544 

5 นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง 33302000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Horticulture Oregon State University (USA) 2557 

วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2548 

วท.บ. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2544 

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก สร้างรายได้เพื่อการ

พัฒนาประเทศด้วยการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร สังคมรับความเจริญของเทคโนโลยีดิจิทัลและ

การสื่อสาร มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีการท าการเกษตรที่สร้างรายได้

ให้ประเทศจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกันก็มีความ

ต้องการสินค้าในภาคการเกษตรที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจต่อไปนี้ จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร สถาบันการศึกษาจึงเป็นที่พึ่งของประเทศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 

และการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป  

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สื่อต่างๆ มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรของชุมชน ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นเป็นแนวทาง 

การประกอบอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในอัตราเร่ง จึงต้องใช้

ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการจัดการและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตร

ต่อเกษตรกร อีกทั้งผู้บริโภคสินค้าเกษตรประชาชนมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการบริโภคที่ปลอดภัย 

โดยการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวของด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา

สุขภาพ ส่งผลต่อการก าหนดกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่มาจากผลผลิตทาง

การเกษตร และมีแนวทางการควบคุมโดยกฎหมายด้านการเกษตรและอาหารเพื่อให้ประชาชนมีความ

ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ    

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 เพื่อความเป็นเลิศของนิสิตให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มบทบาท

ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรองรับสถานการณ์        

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศ จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์
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และทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศของนิสิตให้มีความรู้

ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มบทบาทผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับ

ตลาดแรงงานปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

ของประเทศ จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑติที่มคีวามรูส้ามารถทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีผลิตบัณฑิตที่มีความรู้สามารถทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีคุณธรรม

และจรยิธรรม น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี  

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ จึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ออกรับใช้สังคม ชุมชน 

ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย  

    

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  001101  การใชภ้าษาไทย     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 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 
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003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

4 (3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4 (3-3-8) 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

    ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี  
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13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์

ผูส้อนของคณะวิทยาศาสตร์ 

  2) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขามีการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  3) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

  คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขา มีการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนของคณะ          

ศลิปศาสตร ์
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 ผลิตทรัพยากรบุคลที่ช านาญทางเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน     

การผลิต การปรับปรุงพันธุ์ และการอารักขาพืช รวมทั้งสร้างจิตส านึกในความยั่งยืนของอาชีพ

เกษตรกรรม 

 1.2 ความส าคัญ   

 เนื่องจากการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรและ

ภาคแรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงมุ่งสร้างและ/หรือ

เส ริม ศั ก ยภาพ ของนิ สิ ต ในก าร เรี ยนรู้  ทั ก ษ ะและการวิ เค ราะห์ เพื่ อ ใ ช้อ งค์ ค วามรู้ ด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตร และการบริหารทรัพยากรการผลิต ตลอดจนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ

เพิ่มผลผลิต คุณภาพและมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร และการท าธุรกิจเกษตร โดยเน้น            

ทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในรูปของสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาตนเองและสังคมทุกระดับใหม้ีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการผลิต การ

ปรับปรุงพันธุ์ การอารักขาพชื และการจัดการผลผลิต โดยเฉพาะพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

 1.3.2 เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการท าการเกษตรยังชีพตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งระบบการเพิ่มผลผลติและธุรกิจด้านการเกษตร 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ  

สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศและได้มาตรฐานตามที่ 

สกอ. ก าหนด 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน

ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต 

และผูป้ระกอบการ 

1.1 รายงานผลการประเมิ น

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ของสถานประกอบการ 

1.2 ความพึ งพอใจในทั กษะ 

ความรู้ความสามารถในการ

ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน

ระดับดี (3.51 ขึน้ไป) 

2. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนสิิต 

2.1 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและ

แผนการเรียนให้สอดคล้องกับ

ผูเ้รียน 

2.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียน

การสอนในปีการศกึษาถัดไป 

2.1 จ านวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนิสิต

ที่ ล งท ะเบี ยน เรียน ช้ันปี ที่  1  

2.2 จ าน วนนิ สิ ต  ส อบ ผ่ าน

(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 

1.75 ) ตั้งแต่ ช้ันปีที่  2 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 ของปีการศึกษา

นั้น 

3. ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูข้องนสิิต 

3. อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าอบรม 

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ

ต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน

การประเมนิผลได้เป็นอย่างด ี 

3. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม 

และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การอบรมมาปรับปรุงการเรียน

การสอน  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ     

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ไม่มี) 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ไม่มี) 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  ข้อ  4  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

                         4.1  ส าเร็จ ช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

                         4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับ

ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย

รับรอง 

                         4.3  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

                         4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

                         4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ 

เพราะความผิดทางความประพฤติ 
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                ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรอืการคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ 

                         5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และ

รายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรอืที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

                          5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับ

อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญา

ตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชานั้นๆ 

 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตที่ รับเข้าศึกษาต่อมีพื้ นฐานความรู้แตกต่างกัน ทั้ งด้านวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย จึงจ าเป็นต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง

มากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้

เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัด โครงการปรับพื้ นฐาน ด้ านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์พื้ นฐาน 

ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย ให้กับนิสิตใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา      

ในภาคการศึกษาต้น โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

2.4.2 จัดการปฐมนิ เทศนิสิตใหม่  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน            

ในมหาวิทยาลัย การท ากิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 

2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้ค าปรึกษาแนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดบันทึก       

การจัดระบบความคิด การด ารงชีวติในมหาวิทยาลัย ให้แก่นสิิตที่มปีัญหาและขอความช่วยเหลือ 

2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์     

วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอน

เสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 
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 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน  

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 4,965,468 5,213,741 5,474,428 5,748,150 6,035,557 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า - - - - - 

 2. งบด าเนินการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 22,000 23,100 24,255 25,468 26,741 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 98,000 102,900 108,045 113,447 119,120 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465 

 3. งบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 4. งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 6,805,468 7,065,741 7,339,028 7,625,980 7,927,279 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 30,000 บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 
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2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 92 91 

   2.1 วชิาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 23 23 

   2.2 วชิาเอกบังคับ  54 56 

   2.3 วชิาเอกเลอืก  15 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ 

(ถ้าม)ี 

 - - 

รวม  (หน่วยกิต)  ไมน่้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 128 127 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

  001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง    3(2-2-5) 
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    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality     
 

               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จ านวน  91  หน่วยกิต 

  วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   23  หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

243101 ชีววิทยา 1 

Biology I 

 

4 (3-3-8) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics 

4 (3-3-8) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

 

  วิชาเอกบังคับ    56 หน่วยกิต 
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146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน   

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  

Field Work in Field Crops   

1 (0-3-2) 

203192 

 

ปฏิบัติงานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1 (0-3-2) 

203111 ปริทัศนท์างการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  

Technology of Plant Propagation 

3 (2-3-6) 

203211 สรีรวทิยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production  

 3 (2-3-6) 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

Agricultural Mechanics and Farming Management  

Technology  

3 (2-3-6) 

203213 วิทยาศาสตร์ทางดนิ  

Soil Science 

3 (2-3-6) 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3 (2-3-6) 

203312 โรคพืชวิทยาเบือ้งตน้ 

Introduction to Plant Pathology 

3 (2-3-6) 

203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Principles of Plant Breeding 

3 (2-3-6) 
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203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช 

Techniques and Experimental Designs for Plant 

Research 

3 (2-3-6) 

203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

Agricultural Entomology 

3 (2-3-6) 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร  

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3 (2-3-6) 

203412 สารเคมีทางการเกษตร  

Agricultural Chemicals 

3 (2-3-6) 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร  

Principles of Agricultural Extension 

3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพเิศษด้านพืชศาสตร์ 

Special Problem in Plant Science 

3 (2-3-6) 

203492 สัมมนา  

Seminar  

1 (0-2-1) 

203493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 (0-18-9) 

203494 ฝกึงาน *  

Professional Training   

6 (0-18-9) 

203495 สหกิจศึกษา *  

Co – operative Education 

6 (0-18-9) 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตร

อย่างยั่งยืน  

Food Safety and Sustainable Agriculture Management 

2 (2-0-4) 

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

  



17 

วิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต  

 (ให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียน

รายวิชากลุ่มอื่นๆ หรอื เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเดิม ให้ครบตามจ านวน 12 หนว่ยกิต)  

กลุ่มวชิาพืชไร่ 

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3 (2-3-6) 

203322 เทคโนโลยีดา้นเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3 (2-3-6) 

203323 ธัญพืช  

Cereal Crops 

3 (2-3-6) 

203324 ระบบการปลูกพืช 

Cropping System 

3 (2-3-6) 

203325 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางพชืไร่ 

Computer Applications in Agronomy Research 

3 (2-3-6) 

203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการทดลองด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field Plot Methods 

in Agronomy 

3 (2-3-6) 

203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Techniques in Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

203423 วัชพชืและการควบคุม  

Weeds and Weed control 

3 (2-3-6) 

 

กลุ่มวชิาพืชสวน  

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

Economic Ornamental Plant Production 

3 (2-3-6) 

203332 การผลิตพืชผกัเศรษฐกิจ  

Economic Vegetable Crop Production 

3 (2-3-6) 

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crop Production 

3 (2-3-6) 

203334 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืเพื่อการเกษตร  

Plant Tissue Culture for Agriculture 

 

3 (2-3-6) 
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203431 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3 (2-3-6) 

203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Postharvest Technology  

3 (2-3-6) 

203433 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3 (2-3-6) 

203434 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

Plant Biotechnology 

3 (2-3-6) 

กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร 

Microorganisms in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203342 เทคนิคทางโรคพืช 

Plant Pathology Techniques 

3 (2-3-6) 

203343      การวินจิฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3 (2-3-6) 

203344 โรคของพชืเศรษฐกิจ 

Disease of Economic Plants 

3 (2-3-6) 

203441 โรคเมล็ดพันธุ์และผลติผลพืชหลังเก็บเกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3 (2-3-6) 

203442 การป้องกันก าจัดโรคพืช 

Plant Disease control 

3 (2-3-6) 

203443 การควบคุมโรคพืชโดยชวีวิธี 

Biological Control of Plant Disease  

3 (2-3-6) 

203444 การผลิตเห็ด 

Mushroom Production 

3 (2-3-6) 

 

กลุ่มวชิากีฏวิทยา  

     203351 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 

Economic Insects 

3 (2-3-6) 

     203352 สัณฐานวิทยาแมลง 

Insect Morphology  

 

3 (2-3-6) 
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203353 นิเวศวิทยาของแมลง 

Insect Ecology 

3 (2-3-6) 

203354 สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดแมลง 

Insecticides 

3 (2-3-6) 

     203451 หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพชื 

Principle of insect Control 

3 (2-3-6) 

     203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวทิยา 

Technique Research in Entomology 

3 (2-3-6) 

   

กลุ่มวชิานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร 

     203361 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทาน 

Agricultural meteorology and irrigation 

3 (2-3-6) 

     203362 การวิเคราะหด์ินและพืช  

Analysis of Soil and Plant Materials 

3 (2-3-6) 

     203363 ปุ๋ยชีวภาพ  

Biofertilizer 

3 (2-3-6) 

     203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

Soil Fertility 

3 (2-3-6) 

     203461 เกษตรยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 

3 (2-3-6) 

     203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 

Plant Nutrition and Fertilizer Technology 

3 (2-3-6) 

203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ 

Smart Farm Technology 

3 (2-3-6) 

203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมทางการเกษตร  

Innovative Agribusiness Development 

3 (2-3-6) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี      จ านวน 6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถ เลือก เรียนรายวิชาที่ เปิ ดสอนในมหาวิทยาลั ยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English 

3 (2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3 (2-2-5) 

203111 ปริทัศนท์างการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  

Field Work in Field Crops 

1 (0-3-2) 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

243101 ชีววิทยา 1  

Biology I 

4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3 (2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง  

Explorative English 

3 (2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

Heath and Environment Management 

3 (2-2-5) 

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  

Technology of Plant Propagation  

3 (2-3-6) 

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1 (0-3-2) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้  

Introductory Physics 

4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step Up English 

3 (2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural Society 

3 (2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  

Communication in Digital Society 

3 (2-2-5) 

203211 สรีรวทิยาการผลติพืช  

Physiology of Crop Production 

3 (2-3-6) 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

Agricultural Mechanics and Farming Management  

Technology  

3 (2-3-6) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอนิทรีย์   

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3 (2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3 (2-2-5) 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

203213 วิทยาศาสตร์ทางดนิ  

Soil Science 

3 (2-3-6) 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน  

Food Safety and Sustainable Agriculture Management 

2 (2-0-4) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป  

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  

Genetics for Agricultural 

3 (2-3-6) 

203312 โรคพืชวิทยาเบือ้งตน้  

Introduction to Plant Pathology 

3 (2-3-6) 

203XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective  

3 (X-X-X) 

203XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3 (X-X-X) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป  

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

   

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช  

Principles of Plant Breeding  

3 (2-3-6) 

203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช  

Techniques and Experimental Designs for Plant Research  

3 (2-3-6) 

203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร  

Agricultural Entomology 

3 (2-3-6) 

203XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3 (X-X-X) 

203XXX วิชาเอกเลือก  

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร 

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3 (2-3-6) 

203412 สารเคมีทางการเกษตร  

Agricultural Chemicals 

3 (2-3-6) 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร  

Principles of Agricultural Extension 

3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพเิศษด้านพืชศาสตร์  

Special Problem in Plant Science 

3 (2-3-6) 

203492 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี  

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

203493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 (0-18-9) 

203494 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

203495 สหกิจศึกษา * 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ : *   ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 



28 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ  

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน   

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ ในการสื่อสาร         

ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่  การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของ

สนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ 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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ  บทบาทและหน้าที่ ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ  จิตอาสา ส านึกสาธารณะ          

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 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

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 



31 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English listening and speaking skills for communication in daily life  

 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  

Field Work in Field Crops 

1(0-3-2) 

ฝึกปฏิบัติงานทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่ การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บ

เกี่ยว 

Training in field-crop cultivation, maintenance, pest control and harvesting 

 

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1(0-3-2) 

ฝกึทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพชืและการเก็บเกี่ยว 

Training in horticultural plants cultivations maintenance, pest control and harvesting 

 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3(2-3-6) 

การเกษตรของโลก หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์และการจัดจ าแนก

พืช การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิตพืช 
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การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการสิ่ง

เหลือใชท้างการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์และการตลาดสินค้าการเกษตร  

Global agriculture, sufficiency economy in agriculture, botany and plant classification, 

plant varieties and agricultural zoning, factors of agricultural production, crop production process, 

livestock production, aquaculture, harvesting and post-harvested management, management of 

agricultural residues, agricultural products processing, agricultural co-operative and product 

marketing 

 

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช  

Technology of Plant Propagation  

3(2-3-6) 

หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนต่างๆ ของพืช การติดตา การต่อกิ่ง การตอน ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พชื และการเตรียมแปลงเพาะขยายพันธุ์ 

Principle of plant propagation using seeds and plant organs, budding, grafting, layering, 

factors affecting plant propagation and plot preparation  

 

203211 สรีรวทิยาการผลิตพืช 

Physiology of Crop Production 

3(2-3-6) 

กระบวนการทางสรีรวิทยาที่ส าคัญของพืช เช่น การงอก การหายใจ การสังเคราะห์แสง เป็นต้น 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อสรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การใช้หลักการทาง

สรีรวิทยาของพืชส าหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืช โดยเฉพาะพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบาง

ชนิด 

Important physiological process of plant such as germination, respiration, photosynthesis etc., 

Influences of environment on physiological processes, growth and developments of plant, usage of 

physiological knowledge for crop improvement including quality and quantity of crop yield, emphasizing on 

some economic crops. 

 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

Agricultural Mechanics and Farming Management  

Technology 

3(2-3-6) 

หลักการท างานของเครื่องยนต์ทางการเกษตร และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ การดูแล

บ ารุงรักษา การออกแบบส าหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีของอุปกรณ์และเครื่องจักรกล

เกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรสภาพผลผลิต เทคโนโลยี
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ส าหรับการจัดการฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการท าฟาร์ม การท าฟาร์มแบบผสมผสาน การบริหารจัดการ

การเกษตร  

Principles of agricultural machine components, design of agricultural machines, 

maintenance, equipment and agricultural machinery technology for soil preparation, planting, crop 

maintenance, crop processing, technology for farming system, factor affecting farming, integrated 

farming,  agricultural management 

  

203213 วทิยาศาสตร์ทางดิน  

Soil Science 

3(2-3-6) 

ความส าคัญของดิน การก าเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมีและทาง

ชีวภาพ อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การส ารวจและการจ าแนก

ดิน การอนุรักษ์ดนิและน้ า การประยุกต์สารสนเทศทางดนิ และสิ่งแวดล้อม 

Importance of soil, soil genesis, soil compositions, physical, chemical and biological soil 

properties, soil organic matter and soil microorganisms, plant nutrients, fertilizers and its usage, soil 

survey and classification, soil and water conservation, applications of soil and environmental 

information 

 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-6) 

จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการแสดงออกของยีน โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ การกลายพันธุ์ วิวัฒนาการ และ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม เซลล์พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องหมายดีเอ็นเอและการ

ประยุกต์ใชด้้านการเกษตร พันธุวิศวกรรมพืช 

Genome, genetic materials, structure and expression of gene, chromosome, genetic 

inheritance of Mendel, population and quantitative genetics, mutation, evolution and genetic 

diversity, cytogenetic for plant breeding, DNA markers and application for agriculture, plant genetic 

engineering 

 

203312 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Plant Pathology 

3(2-3-6) 

ประวัติและความส าคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช ที่ เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา  
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การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชือ้ ความสัมพันธ์ระหว่างพชือาศัยกับปรสิตและการป้องกันก าจัด 

History and economic importance of plant diseases caused by biotic agents and 

environments, symptomology, etiology, epidemiology, pathogenesis mechanisms, and disease 

cycles, ecology, plant diagnosis, inoculation techniques, host-parasite relations and controls 

 

203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Principles of Plant Breeding 

3(2-3-6) 

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮตเทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การน าเข้าพันธุ์พืช การ

รักษ าส ายพั น ธุ์  ลั กษณ ะเพศผู้ เป็ น หมั น แล ะก ารผสมตั ว เอ งไม่ ติ ด  วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก และ 

การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ 

การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

Inheritance, heterosis, plant genetic resources, plant introduction, maintenance of 

varieties, male sterility and self-incompatibility, selection and breeding of self-pollination and cross-

pollination plants, statistic for plant breeding, uses of plant cytogenetics, mutation and biotechnology 

in plant breeding 

 

203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช 

Techniques and Experimental Designs for Plant Research 

3(2-3-6) 

หลักการทางสถิติ แผนการทดลองแบบต่างๆ ส าหรับการวิจัยด้านพืช การออกแบบการ

ทดลอง และการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้านการเกษตร 

Principles of statistics, various experimental designs for agronomic research, statistical 

analysis and data interpretation for agricultural research 

 

203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

Agricultural Entomology 

3(2-3-6) 

แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการ

ท าลาย การแพรก่ระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล และวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and domestic animals, beneficial insects, life cycle, host plants, types 

of damage, dispersal and seasonal distribution of insect pests and proper control measures 
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203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่ เศรษฐกิจที่ส าคัญ  การปลูก การปฏิบัติรักษา  

การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวพืชไร่ 

Botanical characteristics of important economic field crops, planting, maintenance, 

harvesting, storage, applications, pest management and control, and postharvest technology of field 

crops 

 

203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3(2-3-6) 

 สรี รวิทยาและพัฒ นาการของเมล็ ดพั นธุ์ พื ช การผลิ ต เมล็ ดพั นธุ์  การเก็ บ รั กษา  

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจ าหน่าย กฎหมายด้าน

เมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Physiology and development of seed, production, storage, seed testing and quality 

control, handling, packaging, distribution, seed laws and regulations, seed improvement and modern 

seed technology 

 

203323 ธัญพืช  

Cereal Crops 

3(2-3-6) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ สภาพดิน

และลมฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนา การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช้

ประโยชน์ของธัญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ธัญพืชเมืองหนาว เป็นต้น 

              Significance economics, botany, cultivar and breeding, soil condition and proper 

climatology for growth and development, cultivation and practices, harvest and utilization of cereals 

including rice, corn, sorghum and temperate cereals, etc.   

  

203324 ระบบการปลูกพืช  

Cropping System 

3(2-3-6) 

ความรูเ้กี่ยวกับระบบการปลูกพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ชนิด และวิธีการตา่งๆ ของระบบการปลูก

พืช ระบบการปลูกพืชแบบต่างๆ ข้อพิจารณาและวิเคราะห์ การจัดรูปแบบระบบการปลูกพืช ประโยชน์

ของระบบการปลูกพืช การทดสอบระบบการปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร บทบาทของพืชตระกูลถั่วในระบบ
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การปลูกพืชในภาคต่างๆ ของประเทศ หลักการควบคุมพืชในระบบการปลูกพืช วิธีการท าฟาร์มแบบ

ประณีต การท าไร่นาสวนผสม ประสิทธิภาพของการใช้ที่ดิน และระยะการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ

บางชนิด 

Knowledge of cropping system, relating factors, types, methods, and benefits in cropping 

system. Consideration and analysis for structuring of cropping system, farming system and roles of 

poaceae in cropping system. Cropping system in different locations in the country. Principles of pest 

control in cropping system, intensive farming system, integrated farming, efficiency of land use, and 

growth of some economic crops 

 

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางพืชไร่ 

Computer Applications in Agronomy Research 

3(2-3-6) 

การประยุกต์ใช้ค าสั่งและฟังช่ันของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติที่นิยมใน

ปัจจุบัน เช่น Microsoft Excel, R-Program, Statistic tool for agricultural research (STAR) ในการจัดการ

ข้อมูลทางพืชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลขอ้มูล การค านวณและวิเคราะหข์้อมูลทางสถิตเิบื้องตน้ 

The application of command and function keys for statistical analysis such as Microsoft 

Excel, R-Program, Statistic tool for agricultural research (STAR) for management of plant science 

information including data processing, calculation and basic statistical analysis. 

 

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

Economic Ornamental Plant Production 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิ ดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, varieties and origins of economic ornamental plants, adaptation 

to environment, propagation, cultivation, maintenance, harvesting, postharvest procedures and 

marketing of economic ornamental plants 

 

203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 

Economic Vegetable Crop Production 

3(2-3-6) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิด

ของพืชผัก การขยายพันธุ์ การปลูกผักแบบไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่ม

คุณภาพและผลผลติ การตลาด การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของพืชผัก 
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Economic importance, botanical characteristics, morphology, varieties and origins of 

economic vegetable crops, propagation, plant culture without soil, techniques of production, 

management, factors improving quality and production marketing, processing and nutritional content 

 

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crop Production 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ       

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, morphology, varieties and origins of economic fruit crops, 

adaptation to environment, propagation, cultivation, maintenance, harvesting, postharvest 

procedures, processing and marketing of economic fruits 

 

203334 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร  

Plant Tissue Culture for Agriculture 

3(2-3-6) 

หลักการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงจากชิ้นส่วนต่างๆของพืช ภายใต้

สภาวะปลอดเชื้อ การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อ      การ

ประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษาแหล่ง

พันธุกรรม และการสรา้งสารทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช  

Principle of in vitro plant tissue culture, technique of plant tissue culture from various plant 

parts under aseptic environment, control of factors influencing those growth and developmental 

pattern, application of plant tissue culture techniques in plant multiplication breeding germplasm and 

production of secondary metabolites from cell culture 

 

203341 จุลินทรยี์ทางการเกษตร  

Microorganisms in Agriculture 

3(2-3-6) 

ประวัติ ค วาม เป็ นมา ที่ อ ยู่ อ าศั ย  เม แทบอลิ ซึ ม  และพั นธุ ศ าสตร์ ขอ งจุ ลิ น ท รี ย์  

ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์

ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า และการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากผลผลิต

ทางการเกษตร 

Historical perspective, habitat, metabolism and genetics of microorganisms; types, 

interactions and activities of microorganisms in agricultural ecosystem, and their applications in 
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agriculture, livestock and aquaculture and remediation of polluted environments from agricultural 

production 

 

203342 เทคนิคทางโรคพืช 

Plant Pathology Techniques 

3(2-3-6) 

เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การท าสไลด์วิธีต่าง ๆ การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาทางโรคพืช คุณสมบัติ และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เหมาะสมกับการเพิ่ม จ านวนของเชื้อ 

สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการทวีจ านวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช และการ

วิเคราะห ์ทางโรคพืช 

Various techniques in Plant Pathology, methods for slide preparation, use of instruments 

related to plant disease study, characteristics of culture media and preparation of suitable media for 

multiplication of microorganisms, environmental conditions influencing microorganism multiplication, 

plant disease pathogen diagnosis and plant disease analysis 

 

203343 การวนิิจฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3(2-3-6) 

ความส าคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคพืช      

การเก็บตัวอย่างพืช ขั้นตอนและวิธีการส าหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา รา 

แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวิตอื่น ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบการวินิจฉัย 

และการวินจิฉัยในคลินกิพืชรวมถึงการใหบ้ริการชุมชน 

The importance of plant disease diagnosis, equipment required for the diagnosis of plant 

diseases, collection of plant samples, the procedures and methods for diseases diagnosis caused by 

pseudo fungi, fungi, bacteria, viruses, viroid, nematodes and abiotic factors, application of secondary 

data, plant diagnostic clinic and community service 

 

203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ 

Disease of Economic Plants 

3(2-3-6) 

ลักษณะอาการของโรค ความเสียหายจากโรคพืชที่เกิดขึ้น  การจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ 

วงจรการเกิดโรค  การแพร่ระบาด และการป้องกันก าจัดโรคพืชเศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของพืชผัก        

ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ 

Symptoms, losses caused by diseases, identification, disease cycle, epidemics and control 

of diseases of economic vegetable crops, ornamental plants, fruit crops and field crops 
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203351 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 

Economic Insects 

3(2-3-6) 

ชีวประวัติ อุปนิสัย การเพาะเลี้ยง การแพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่

มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในด้านการเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  

Life history, behavior, mass-rearing, distribution, and management of agricultural pests, 

pests of medical and veterinary importance ( insects of economic importance in Thailand, those 

various economic insects of Thailand in areas related to agricultural, veterinary, and medical 

sciences) 

 

203352 สัณฐานวิทยาแมลง 

Insect Morphology 

3 (2-3-6) 

สัณฐานวิทยาของโครงสร้างแมลงและสัตว์ร่วมวิวัฒนาการ , ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ 

พัฒนาการของคัพภะ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ กายวิภาคภายนอก และภายในของแมลง และ

หนา้ที่ของอวัยวะ หรอืโครงสรา้งตา่ง ๆ วิวัฒนาการของแมลง และการปรับตัวของแมลง 

Insect and their allies, the ancestry and evolution of insects, embryonic development, 

insect growth and development, structure and function of external and internal organs of insects 

Morphology of structure of insects; study and functional aspects of organs and organ systems of 

various representative insects, evolution, development and adaptation of insect.  

 

203353 นิเวศวทิยาของแมลง 

Insect Ecology 

3 (2-3-6) 

อิทธิพลของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีผลต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโต

และการระบาดของแมลง ลักษณะและความหนาแน่นของประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลงของประชากร

แมลง และการทดแทนของชุมชน 

Influences of environmental factors, both abiotic and biotic factors, to the survival, growth, 

and outbreak of insects, population attributes and density, their fluctuation and community 

succession 
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203354 สารเคมีท่ีใชป้อ้งกันก าจัดแมลง 

Insecticides 

3 (2-3-6) 

นัยส าคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ประเภทของยาฆ่าแมลง และข้อพึง

ระมัดระวังในการใช้ยาฆ่าแมลง การจ าแนกชนิดยาฆ่าแมลง ลักษณะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแมลง ยาฆ่า

แมลงประเภทสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ยาฆ่าแมลงที่สกัดได้จากพืช ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์

สังเคราะหแ์ละยาฆา่แมลงประเภทรมควัน 

 Significances of insecticides on crop production. Safe use of insecticides and their 

formulations. Classification and mode of action of insecticides: inorganic insecticides, organic 

insecticides, botanical insectcides, synthetic organic insecticides and fumigants 

 

203361 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทาน 

Agricultural Meteorology and Irrigation 

3(2-3-6) 

หลักการเบือ้งตน้ของอุตุนิยมวิทยา เครื่องมอืทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา 

เพื่อประโยชน์ทางการเพาะปลูก หลักการทั่วไปของการทดน้ า การวัดปริมาณน้ า การสูบเก็บน้ า        

การระบายน้ า ปริมาณน้ าที่พืชต้องการ ลักษณะของเขื่อนแบบต่างๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการเกษตร หลัก

ของการชลประทาน ระบบการให้น้ าและการตดิตั้ง และการให้ปุ๋ยร่วมกับน้ า 

Principles of meteorology, meteorological instruments and the use of available 

meteorological data in agriculture, the concept of water conveyance, water amount measurement 

methods, water storage and drainage, crop water requirement and appropriate storage dam types 

for using in agriculture, systems of irrigation and their efficiency 

 

203362 การวเิคราะห์ดินและพืช  

Analysis of Soil and Plant Materials 

3(2-3-6) 

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่างดิน พืช น้ า และวัสดุเกษตร การวิเคราะห์          

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน พืช น้ า และวัสดุเกษตร การแปลผลวิเคราะห์ 

Basic of chemical analysis, collection of samples of soil, plants, water and agricultural 

materials, physical, chemical and biological analysis of soil, plant, water and agricultural materials, 

interpretation of analytical results. 
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203363 ปุ๋ยชีวภาพ  

Biofertilizer 

3(2-3-6) 

บทบาทความส าคัญ ชนิดและลักษณะทางชีววิทยาของปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรการผลิต 

การควบคุมคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของปุ๋ยชวีภาพ  

Role, significance, kind and biological characteristic of biofertilizer being used in 

agriculture. Production, quality control and utilization of biofertilizer. Biotechnology improvement of 

biofertilizer. 

 

203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Soil Fertility  

3(2-3-6) 

ปัจจัยที่ควบคุมการใหผ้ลผลิตและการเจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติและความส าคัญของธาตุ

อาหารพืชในดินและในพืช วิธีการปรับปรุงความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารกับคุณสมบัติของดิน 

หลักการตรวจ การประเมนิผล และ แก้ปัญหาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดนิ  

Importance factors of growth and yield, nature and acquisition of plant nutrition in soil and 

plants, an improving nutrients availability and soil properties, evaluation and principles analysis to 

solve problems and improve soil fertility 

 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร  

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3(2-3-6) 

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร การจัดท าบัญชีการเกษตร 

ปัญหาการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด บริการต่างๆ ของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และการ

วางแผนการตลาด 

Principles and theory of economy for management, management of agricultural 

accounting, agricultural book keeping, problems relating to agricultural marketing and prices, 

marketing services, consumer behaviors and planning 

 

203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3(2-3-6) 

สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้งกลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้

ป้องกันก าจัดศัตรูพชืและสารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืชในทางการเกษตร 

Chemical, physical, and biological properties and the mode of actions, applications of 
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pesticides and plant growth regulators in agriculture  

 

203413 หลักการส่งเสรมิการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3(2-3-6) 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับ 

การพัฒนาชนบท ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรและ

ชนบท ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรในแงก่ารบริหารทั่วไป  

Principles and methods of agricultural extension, roles and evaluation of agricultural 

extension in rural development, type of agricultural promotion which affects agricultural and rural 

development, evaluating the results of agricultural extension from the perspective of general 

administration 

 

203421 เทคนิคการวจิัยและวิธีการทดลองด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field Plot Methods in 

Agronomy 

3(2-3-6) 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การก าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การใช้สถิติส าหรับการวิจัย 

การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการทางสถิติและ   การวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ 

เพื่อการวิจัยทางพืชไร่ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิ

Principles and methods in Agronomy research, identification of research problems, 

formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, application of statistics for 

research, report writing and presentation, principles of statistics and various field plot techniques for 

agronomic research. Data analysis and interpretation. Use of statistical packages 

 

203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  

Techniques in Plant Breeding 

3(2-3-6) 

เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และ

การผลิตเมล็ดพันธุ์ แตล่ะชนิด 

Techniques used in hybridization of field crop, germplasm evaluation and lines testing, 

screening for the resistant lines and seed production 
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203423 วัชพชืและการควบคุม 

Weeds and Weed Control 

3(2-3-6) 

วัชพืชที่ส าคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจ าแนกชนิด การแพร่กระจายและการ

ขยายพันธุ์ หลักการและวิธีควบคุมวัชพชื การจ าแนกสารก าจัดวัชพชื การดูดซึมและการเคลื่อนย้ายในพืช 

กลไกการออกฤทธิ์  เมแทบอลิซึมของสารเคมี หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีก าจัดวัชพืช 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการควบคุมวัชพชื 

Important weeds, morphology, classification, spread and distribution, and propagation, 

principles and methods of weed control, classification of chemical herbicides used in weed control,  

uptake and translocation, mode of action, metabolism of the chemicals, principles of use and storage 

of chemical herbicides, tools and equipment used in weed control 

 

203431 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3(2-3-6) 

ความส าคัญของพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ชนิดของพืช

สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การขยายพันธุ์ เทคนิคการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การเก็บเกี่ยว 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการแปรรูปของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ    

Importance, botanical characteristics, kinds of herbal and spice crop, propagation, 

techniques of production, harvesting, postharvest procedures, processing of herbal and spice crop 

 

203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Postharvest Technology 

3(2-3-6) 

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุ     

การขนสง่ การเก็บรักษา รวมทั้งชีววิทยา สรีรวทิยา และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องหลังการเก็บเกี่ยว 

Technologies of harvesting, postharvest management of agricultural crops, packaging, 

transportation, storage and handling of agricultural products, biology, physiology and biochemistry 

involving in postharvest 

 

203433 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3 (2-3-6) 

ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การเลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ 

ขั้นตอนการออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการท าน้ าตก ขั้นตอนการจัดสวน สนามหญ้า 

การดูแลรักษา ระบบแสงและระบบน้ าในสวน 
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History and garden styles, plant selection for gardening, principles of art and design, 

design process, estimation, laying out, fountain making techniques, landscape installation, lawn, 

maintenance, lighting and irrigation systems in garden 

 

203434 เทคโนโลยีชวีภาพพชื 

Plant Biotechnology 

3(2-3-6) 

ความรู้พื้ นฐานทางด้ านโครงสร้างและหน้ าที่ ของสารพั นธุ กรรม การสั ง เคราะห์ 

สารพันธุกรรมและโปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการน าเข้าสู่พืช การน าเทคนิคทาง  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม  เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส และการเพิ่ม  

ดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ การปรับปรุง

พันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และ

ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Basic principles of structure and function of DNA, RNA and protein synthesis, recombinant 

DNA technology and transformation into plants, tissue culture techniques to introduced variations in 

plants, electrophoresis and PCR techniques, DNA markers and application for identification, marker-

assisted selection, QTL mapping and laboratory safety 

 

203441 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืชหลังเก็บเกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3(2-3-6) 

ความเสียหายและความส าคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว ชนิดของ

เชื้อสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการป้องกันก าจัดโรค     

ทีเ่กิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว  

Losses and significance of seed and postharvest diseases, causal agents and factors 

affecting disease development, quality assessment, principles and practices for disease control in 

seed and postharvest products 

 

203442 การป้องกันก าจัดโรคพืช 

Plant Disease Control 

3(2-3-6) 

การระบาดของโรคพืช วธิีการป้องกันก าจัดโรคพืชแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกัน

ก าจัดโรคพืชและการป้องกันก าจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 

Epidemiology of plant disease, various methods of plant disease control, biotechnology 

and plant disease control, integrated control of plant disease 
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203443 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

Biological Control of Plant Disease 

3(2-3-6) 

ประวัติ การพัฒนาการควบคุมโรคพืชโดยองค์ประกอบของการควบคุม กลไกของการควบคุม

โดยชวีวิธี วิธีการประโยชน์ และการประยุกต์การควบคุมโดยชวีวิธี 

History, development, components, mechanisms of biological control, methods, benefits, 

and applications of biological control. 

 

203444 การผลิตเห็ด 

Mushroom Production 

3(2-3-6) 

สัณฐานวิทยา การบ่งชี้และการจ าแนกประเภทเห็ดที่มีการผลิต เป็นการค้า เทคนิค             

การแยกเชื้อ การผสมพันธุ์และการรักษาสายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การผลิตหัวเชื้อ การเพาะ

เห็ด ปัจจัยที่มผีลต่อการเจริญ และผลผลิตของเห็ด ตลอดจนการป้องกันก าจัดศัตรูเห็ดที่ส าคัญ 

Mushroom morphology, Identification and classification of major commercial mushrooms, 

isolation techniques, mushroom breeding and conservation of the strain, the principles of mushroom 

production, spawn production, methods of mushroom production, factors affecting growth and yield 

of mushroom and pest control 

 

203451 หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพชื 

Principle of Insect Control 

3 (2-3-6) 

แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจายของ

แมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ 

การใชก้ฎหมาย ชีววิธี การใชส้ารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Source of insect pests and their outbreaks; estimation of insect pest populations and their 

distributions; various insect pest control strategies:  natural control, mechanical control, physical 

control, legal control, biological control, chemical control, integrated insect pests control, insect pests 

management and biotechnology. 
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203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา 

Technique Research in Entomology  

3 (2-3-6) 

หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา การส ารวจปริมาณและ

เก็บตัวอย่างแมลง หลักในการเลี้ยงแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ การเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏ

วิทยา  

Techniques (principles) in entomological research methodology, insect population survey 

and sampling, (principles of) insect mass-rearing, writing scientific papers in entomological related 

disciplines (academic articles related to entomology topics,), (of experimental designs and research) 

. 

203461 เกษตรยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-3-6) 

กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เกษตรทฤษฎีใหม่

และผลที่เกิดขึ้น การจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นโยบายการเกษตร การจัดการทรัพยากร และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบัน และ

อนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture, organic farming, agrotourism, the royal 

new agricultural theory and its implications, the management and conservation of natural resource, 

the development of appropriate technology, agricultural policy, resource management and future 

agricultural productions and sustainable resources 

 

203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 

Plant Nutrition and Fertilizer Technology 

3(2-3-6) 

ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร

พืชหรอืธาตุอาหารพืชเป็นพิษ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ สมบัติที่ส าคัญของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ย

อินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ การใชปุ้๋ยให้เหมาะกับพืชเศรษฐกิจและชนิดของดิน  

 

Types of plant nutrition, plant nutrient availability, plant nutrient deficiency or toxicity, 

kinds and important properties of organic and inorganic fertilizers, organic and inorganic fertilizer 

preparation, principle of fertilizer application, suitable uses of fertilizers for some economic crops 

under different soil types.  
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203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉรยิะ 

Smart Farm Technology 

3(2-3-6) 

ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้ในเกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง การเลือกและการใช้

อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบให้น้ าและปุ๋ย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก 

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิด ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับ

ฟาร์มเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมส าเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริหารจัดการด้านฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลดความเสี่ยง    

จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน  

ก ารผลิ ตการ เกษตร ก ารป ระมวลผล  บั นทึ กผล  แล ะจั ดท าราย งานผลด้ านก าร เกษตร                       

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจ าลองส าหรับ 

การท านายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการผลิต และการระบาดของ

ศัตรูพชื 

Proximal and remote sensing systems for precision agriculture, selection and utilization of 

appropriate sensor, irrigation, fertigation and fertilizer application system, field’s environmental 

monitoring and control system, control system for protected environment greenhouse, field and farm 

levels data communication and network for precision agriculture, utilizations of computer software on 

PC and mobile devices for managements including farm, crop production and agricultural produce 

standard, agricultural risks from climate change and pest, agricultural data assessment, computer-

based processing, recording and reporting,  data analysis and synthesis using computer software to 

develop model for prediction of crop yield, impact of microclimate and natural disaster on crop 

production and pest outbreaks 

 

203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมทางการเกษตร  

Innovative Agribusiness Development 

3(2-3-6) 

ความส าคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายของการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตร การพัฒนารูปแบบธุรกิจการเกษตร ห่วงโซ่

คุณค่าของการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการนวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การเตรียมแผนธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค

และกลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรม แหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษา     

และการน าเสนอแผนธุรกิจ 

The importance of agriculture and entrepreneurship development, challenges in 

agribusiness SMEs, agribusiness development model, agriculture value chain, agriculture innovation 
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through value chain, innovation product and process development, business feasibility, preparation of 

business plan, customer behavior and marketing strategies for innovative agricultural products, 

source of funding for innovative agribusiness, case study and business plan presentation  

 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์  

Special Problem in Plant Science 

3(2-3-6) 

การวิจัยและการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่ก าหนด การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปร

ผล และเขียนรายงาน  

Conducting a research project on approved topic, data collection and analysis, 

interpretation and report write up 

 

203492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์  

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering question in 

agriculture 

 

203493 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 (0-18-9) 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการอภิปราย 

ในหัวข้อทางดา้นการเกษตร 

Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in 

agriculture  

 

203494 การฝึกงาน 

Professional Training  

6 (0-18-9) 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in agriculture in private or government 

sectors 
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203495 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในฐานะ

พนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working skills in agriculture as an apprentice in 

private or government sectors 

 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการจัดการการเกษตรอย่างยั่งยืน        2(2-0-4) 

 Food Safety and Sustainable Agriculture Management    

ความส าคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ าและ

อาหารแปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป แนวทาง

เกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร 

Importance of food chain and food security, production of plants, livestock, aquatic 

animals and processed foods, hazards and good agricultural/manufacturing practice in production of 

plants, livestock, aquatic animals and processed foods, guidance on organic agriculture and 

sustainable agriculture management, roles of consumer on food safety 

 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์        4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี          

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs 

derivatives, amines, and biomolecules.   

 



50 

243101   ชีววทิยา 1        4(3-3-8) 

   Biology I 

  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ เม

แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่   ของ

พืชและสัตว์ 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 

 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4 (3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน 

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น                 

เทอร์โมไดนามกิส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force, 

work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics, 

wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics 

 

241111  คณิตศาสตร์ 1       3 (2-2-5) 

 Mathematics I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

         Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 

 

361101 จุลชวีวิทยาทั่วไป       4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และสาธารณสุข 
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Structure and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganism in food, industry, 

environment, medicine, and public health 

 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป         4 (3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and 

metabolism of carbohydrate, protein, lipid and nucleotide, properties and activities of enzyme, 

hormonal regulation, central dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics 

and biochemical properties testing for biomolecules 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตร)ี 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  กลุ่มวชิา 

  3.1 เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 

  3.2 เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านพืชไร่ 

  3.3 เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านพืชสวน 

  3.4 เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านโรคพืชและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

  3.5 เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกด้านกีฏวิทยา 

  3.6 เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาเลือกด้านทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรม 

 ทางการเกษตร 

  3.7 เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติงานภาคสนาม 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง ล าดับในกลุ่มวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

1* นายมนัส ทิตย์วรรณ 35099007XXXXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. Pest management Utah State University (USA) 2524 

วท.ม. กีฏวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ 2516 

วท.บ. กีฏวิทยา ม.เชียงใหม่ 2513 

2 นางวาสนา พิทักษ์พล 35501000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Postharvest Horticulture Ehime University (Japan) 2542 

M.Sc. Horticulture Kagawa University (Japan) 2538 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2534 

3* นายบุญรว่ม คิดคา้ 34613003XXXXX อาจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2551 

วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2547 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2542 

4 นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม 36504001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พชื ม.เกษตรศาสตร์ 2554 

วท.ม. พืชไร่ ม.แมโ่จ้ 2541 

วท.บ. พืชศาสตร์ ม.แมโ่จ้ 2537 

5* นางสาวภาวินี จันทรว์ิจิตร 35099010XXXXX อาจารย์ วท.ด. พืชสวน ม.เชียงใหม่ 2552 

วท.ม. พืชสวน ม.เชียงใหม่ 2542 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2540 

6 นางวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 35208000XXXXX อาจารย์ วท.ด. ชีววิทยา ม.เชียงใหม่ 2546 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2540 

7* นายไวพจน์ กันจู 36606001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2555 

วท.ม. พันธุศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2547 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร 2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

8* นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง 33302000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Horticulture Oregon State University (USA) 2557 

วท.ม. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

วท.บ. พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายบัญชา ขันธ์ชัย อาจารย์ ศศ.ม. ส่งเสริมการเกษตร 2551 

วท.บ. ศกึษาศาสตร์เกษตรกลวิธาน 2543 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงาน (203494) หรือรายวิชาสหกิจศึกษา (203495) 

จ านวน 6 หน่วยกิต โดยฝึกงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ/

หรือการวิจัยด้านการผลิตทางการเกษตร ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกงานและ

ผูร้ับผิดชอบการฝึกงาน ตัวแทนจากหน่วยงานนั้น ๆ  

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

4.1.2  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ การใช้เครื่องมือและ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

4.1.5  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4.2  ช่วงเวลา   

 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชาการฝึกงาน (203494) หรือรายวิชาสหกิจศึกษา (203495) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

1 ภาคการศกึษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ (203491) หรือ วิชาการศึกษาอิสระ

(203493) ที่ให้นิสิตท าวิจัย โดยก าหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล หลักการ

วิจัยเบื้องต้น การออกแบบและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การปฏิบัติการ

วิจัย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล จัดท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีองค์ความรู้และประสบการณเ์พิ่มเติมจากการวิจัย 

(2) สามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะหแ์ละสรุปผลได้อย่างมรีะบบ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นขอ้มูล 

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

(5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผูอ้ื่น 
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(6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 

รายวิชา 203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ ภาคการศกึษาต้น ชั้นปีที่ 4 

รายวิชา 203493 การศกึษาอิสระ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

รายวิชา 203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ จ านวน 3 หนว่ยกิต หรอืรายวิชา 203493 

การศกึษาอิสระ จ านวน 6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

(1) อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนิสติ 

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมอืให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งระเบียบข้อบังคับในการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคมีและหอ้งปฏิบัติการ 

(4) มีคอมพวิเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1) ประเมินขอ้เสนอปัญหาพเิศษต่ออาจารย์ประจ ารายวิชาปัญหาพเิศษ 

(2) รายงานความก้าวหน้าให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพเิศษ 

(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของปัญหาพิเศษด้วยรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอ

ผลงานภาคบรรยายหรอืภาคโปสเตอร์ (เลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 สนับสนุนให้มกีารน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า

และแบบโปสเตอร์ 

1.2 ส่งเสริมการแตง่กายให้ถูกต้องตามระเบียบและ

กาลเทศะ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 สอดแทรกความมีวนิัย และความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและสังคมในวิชาเรียนทุกรายวิชา  

2.2 มอบหมายงานให้นสิิตรับผดิชอบในกิจกรรมต่างๆ 

3. ด้านภาวะผู้น า 3.1 การท างานเป็นทีมในช้ันเรียน  

3.2 การมอบหมายงานให้ท าเป็นกิจกรรมนอกช้ันเรยีน 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

(2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิ  

(2) การสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

(3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

(5) การสอนแบบอภปิรายจากตัวอย่างกรณีศกึษา 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสิต  

เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าช้ันเรียนและส่งรายงาน และตรวจสอบ

การท าทุจริตในการสอบ เป็นต้น 

(2) ผูใ้ช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจรยิธรรมและความอดทนของบัณฑิต 
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2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ าความรู้ ใหม่         

หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้

จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น  การเลือกใช้วิธีการสอนที่

เหมาะสมกับเนือ้หาสาระ 

(2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย   

การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน           

โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง  

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในภาคการเกษตรและ        

การทัศนศึกษา จากวิทยากรภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและนักวิชาการนอก

สถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย 

การน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าช้ัน 

(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ  

(3) ประเมินความพึงพอใจของบัณฑติ และผูใ้ช้บัณฑิตต่อหลักสูตร 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และ    

คิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน    

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา 

เริ่มจากโจทย์ที่งา่ย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่

เหมาะสม  

(2) การมอบหมายงานการแก้ปัญ หาจากโจทย์ปัญ หาและกรณี ศึกษา  

หรอืสถานการณจ์ าลอง 

(3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึก

สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชา ได้แก่ วิชาปัญหาพิเศษ การศึกษา

อิสระ 

(4) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นได้มากขึ้น 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ตอ้งใชท้ักษะทางปัญญา 

(3) ประเมินผลการน าเสนอและรายงานผลการศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ  

หรอืการศกึษาอิสระ  

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผดิชอบของแตล่ะคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 

(2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและต าแหน่ง

หน้าที่ในกลุ่ม ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม 

สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1) มอบหมายนิสิตประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม  สรุปผลการประเมินโดยใช้

เสียงส่วนใหญ่ 

(2) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ          

มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์     

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในบางรายวิชาที่

ต้องฝึกทักษะ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน 

และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

(2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

(3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน  และ

น าเสนอด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์ เชิงตั วเลข 

การสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 

(2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลข 

(3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ

รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสตินั้นรับผิดชอบ 

(4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการน าเสนอรายงานใน

ช้ันเรยีน การน าเสนอสัมมนา 

(5) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

  

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของ

ธรรมชาติและพืชพรรณ การจัดสวน การเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปะ ดนตรีและ

วัฒนธรรม เชน่ การจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชิ้นงาน การเขียนบรรยาย การเล่า

เรื่อง หรอืการน าเสนอผลงาน หรอืการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นิสิตพัฒนาบุคลิกภาพที่ เหมาะสมส าหรับ          

การน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชน  
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(2) ฝึกฝนและเน้นย้ าให้มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน    

การใชส้ารเคมี เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ 

(3) สร้างความตระหนักและเน้นย้ าในการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบและ

กาลเทศะ เชน่ การเข้าเรียน การเข้าสอบ การเข้าไปติดตอ่ประสานงาน 

(4) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสติ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สารเคมีเครื่องมือ 

และเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ 

(2) ประเมินผลดา้นบุคลิกภาพของนิสติในการน าเสนอของรายวิชาสัมมนา 

(3) ประเมินจากรายงานผลสรุปผลการประพฤติผิดระเบียบของนิสิตในการเข้า

หอ้งสอบของกองบริการการศกึษา 
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61 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม  

 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาพืน้ฐานด้านวิชาชพีวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○    ●   ● ●    ○ ○    ○     

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ ●  ○  ●  ○ ● ○    ○ ●    ● ○    

243101 ชีววทิยา 1     ●    ●  ●   ○   ○  ●    

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น  ○    ●  ○ ● ● ●  ●  ○   ○     

361101 จุลชวีวทิยาท่ัวไป ●  ○  ● ○ ●  ● ○  ○ ○  ○  ○   ○ ○  

365215 ชวีเคมีท่ัวไป ●  ○  ● ○   ● ○ ○ ● ● ● ○  ○ ○ ○ ○ ○  

วิชาพืน้ฐานด้านวิชาชพี (วิชาบังคับ) 

146132  การฟังและการพูดใน

ชวีติประจ าวัน ○ ○ ○ ○ ●   ○     ● ○    ●    
 

203191 ปฏบัิตงิานพชืไร่  ○ 
 

 ● ●     
 ●   ○  

 
  ○ ○   

203192 ปฏบัิตงิานพชืสวน ○ 
 

 ● ●     
 ● ○    

 
  ○ ○   

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร ○   ● ● ○  ● 
   

○ 
 ● ○ 

 ● 
 

○ ● ○  

203112 เทคโนโลยกีารขยายพันธ์ุพชื ● ○   ●    ● ○    ○ ● 
 ●   ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

203211 สรีรวทิยาการผลิตพืช ● ○   ●  ●  ● ○  ●    
 ●      

203212 จักรกลการเกษตร และ

เทคโนโลยกีารจัดการฟารม์  
● 

  
● 

   
● ○ 

 
● 

   

  

 
● 

○   

203213 วทิยาศาสตร์ทางดิน  ●   ●    ● ○    ●  
 ●      

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  
 ● 

 ● ○  ● ○ 
 

  
 

 ● 
 ○ ○ ●    

203312 โรคพชืวิทยาเบือ้งต้น ○ ●   ● ○ ●  ● ● ○  
 

● 
  

● ○     

203313 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช ● ○ ○  ●  ●  ● ○ ○  ●   
 

 ●  ○   

203314 เทคนิคและการวางแผนการ

ทดลองเพื่อการวิจัยทางด้าน

พชื 
 

○ 

 

● ● ○ 

 

○ ● ○ 
 

 

○ 

 

○ 
 ○ ● 

    

203315 กีฏวทิยาทางการเกษตร ● ○   ● ○     ●  ●  ○ 
 

 ●     

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชี

ทางการเกษตร 

● ○ 
 

○ ● 
  

○ ● 
   

● 
 

○ 
 ● 

 
○ 

 
● 

 

203412 สารเคมีทางการเกษตร   ●   ●      ●  ○ ● ○ 
 

 ●   ○  

203413 หลักการสง่เสริมการเกษตร ● ○  ○ ●   ○ ●  ○ ● ○   ● ○  ● ○ ● ○ 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์ ● ○ ○ ● 
  ● ● 

 ● ● 
 ○ 

 ● 
 ● ● ●    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

203492 สัมมนา   ●  
 

●    ●  ●    
 ○  ●   ● 

203493 การศึกษาอิสระ   ○ ● ● ○ ● ○ ● 
  ● ○ ● ○ 

  ● 
 

   

203494 ฝึกงาน ● ○ 
 ● ● 

   ● ○ 
  ● 

  ● ○ ● 
 

  ● 

203495 สหกิจศกึษา ●     ● 
 ○ 

 ○ ● ● ○ 
 ○ ● ○ 

 ●   ○ 

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร

และการจัดการการเกษตร

อย่างย่ังยนื 
● ○   ● ○  ● ● ○   ○   

 

○ 

   

○ 

 

 

วิชาพืน้ฐานด้านวิชาชพี (วิชาเลือก) 

กลุ่มวิชาพืชไร ่

203321 พชืไร่เศรษฐกิจ  ●   ●    ●  ○    ● 
 

  ●    

203322 เทคโนโลยดี้านเมล็ดพันธ์ุ  ●   ●    ●  ○    ● 
 

  ●    

203323 ธัญพชื ○ 
    ○ ● ● ○ 

   ● 
   ○ 

     

203324 ระบบการปลูกพชื ○ 
   ● 

 ○ ● 
  ○ 

   ● 
  ○ 

 ○   

203325 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อ

งานวจิัยทางพชืไร่ 

  ●  ● ○ ○ 
 ● ○ ○ 

  ● 
  ●  ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการ

ทดลองด้านพชืไร่ 

●     ○ ● 
 ○ ● ○ 

 ● 
   ○ ● ○ 

   

203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืช ○ 
 ●  ● ○ 

 ● ○ 
 ○ 

   ● 
 ○ 

 ● ○   

203423 วัชพชืและการควบคุม ○ 
 ○ ●  ●     ● ●      ○ ●  ○  

กลุ่มวิชาพืชสวน

203331 การผลิตไมด้อกไมป้ระดับ

เศรษฐกิจ ●    ● ○  
● 

 ○ 
 

  
● 

 

 ● 
  ●   

203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ ●    ● ○    ●    ○  
 

○   ○ ●  

203333 การผลิตไมผ้ลเศรษฐกิจ ●    ● ○    ●     ●  
  ●    

203334 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชืเพื่อ

การเกษตร ● ○ ○  ●  ○ ● ○    ○  ● 

 

●   ○ ●  

203431 การผลิตพชืสมุนไพรและพชื

เครื่องเทศ ○ ●     ●    ●     

 

    ●  

203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ●    ● ○  ●   ○     
 

 ○ ○    

203433 การออกแบบและจัดสวน    ●   ●    ● ○  ●  ○ ●   ●   

203434 เทคโนโลยชีวีภาพพชื ● ○ ○  ●  ○ ● ○    ○  ● 
 

●      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

กลุ่มวิชาโรคพืชวทิยา 

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร ○ ●   ● ○ ●  ● ● ○  
 

● 
  

● 
 

 ○   

203342 เทคนิคทางโรคพชื ○ ●   ● ● ○  ○ ● ●   ●  
 

  ●    

203343 การวนิจิฉัยโรคพชื ○   ● ● ● ● ● ●   ●    
 

●      

203344 โรคของพชืเศรษฐกิจ ○   ● ● ○ ● ● ●   ●    
 

●      

203441 โรคเมล็ดพันธ์ุและผลิตผลพชื

หลังเก็บเกี่ยว ○   ● ● ○ ● ● ●   ●    

 

●      

203442 การป้องกันก าจัดโรคพชื ● ○   ● ● ● ● ○ ○ ○ ○   ● 
 

● ○     

203443 การควบคุมโรคพชืโดยชวีวธีิ ● ○   ● ● ● ● ○ ○ ○ ○   ● 
 

● ○   ●  

203444 การผลิตเห็ด ○ ●   ● ○ ●  ● ● ○  
 

● 
  

●   ○   

กลุ่มวิชากีฏวิทยา 

203351 แมลงส าคญัทางเศรษฐกิจ 
● ○   ●      ●  ○ ● ○ 

 

 ●  ○   

203352 สณัฐานวทิยาแมลง ●   ○ ●  ○  ●       
 

      

203353 นเิวศวทิยาของแมลง ●    ●   ●        ● ●   ○   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

203354 สารเคมีท่ีใชป้้องกันก าจัด

แมลง ●    ● ○     ●   ●  

 

  ●    

203451 หลักการป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูพชื ●  ○  ●   ●  ○  ○   ● 

 

●      

203452 เทคนิคการวจิัยทางกีฏวทิยา ● ○   ●  ○   ●  ○  ●  
 

 ●     

กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรและนวัตกรรมทางการเกษตร 

203361 อุตุนยิมวทิยาและการ

ชลประทาน ○   ●  ●   ●   ○   ●  ●      

203362 การวเิคราะห์ดินและพชื  ○   ● ●   ○  ●   ●     ●     

203363 ปุ๋ยชวีภาพ ● ○   ●    ●       ○     ○  

203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   ●        ●   ●  
 

      

203461 เกษตรยั่งยืน ● ○ ○  ●  ○ ● ○    ○  ● 
 

● ● ○ ● ●  

203462 ธาตุอาหารพชืและเทคโนโลยี

ปุ๋ย ● ○ ○  ●  ○ ● ○    ○  ● 

 

● ● ○    

203463 เทคโนโลยเีพื่อการเกษตร

อัจฉรยิะ ●   ○  ●    ○ ●  ○  ● 

 

●    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

203464 การพัฒนาธุรกิจและ

นวัตกรรมทางการเกษตร ●      ● ●    ●    

 

  ●  ● ○ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของ

สาขาวิชา ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน (AUN QA) 

รวมทั้งประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของ

การให้คะแนนในกระดาษค าตอบ และการให้ระดับคะแนน   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดใหม้ีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและ

ผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 16.1  ในภาคการศกึษาสุดท้ายที่นสิิตจะส าเร็จการศกึษา นิสติจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะ

ส าเร็จการศกึษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิด

ภาคเรียน 

          16.2  นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ตอ้งมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

                                16.2.1  เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใด ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

                                16.2.2  ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้                                           

                                        -     16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 

ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

                                16.2.3  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

                                16.2.4  ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  ชี้แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่ มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ         

ให้อาจารย์ใหม่  

1.3  ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจาก

รายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

1.4  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์

และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล  ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ     

โดยก าหนดให้อาจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่

เข้าท างาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรอืฟื้นฟูทุกปี  

2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อภาคการศกึษา 

3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้    

มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล

ระหว่างอาจารย์ 

4. อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณก์ารสอน และมีสว่นร่วมสอนในวิชาก ากับ 

5. การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย        

ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th) 
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 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1) การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมวิชาการ 

(2) การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

(3) การสนับสนุนการรว่มมอืในงานวจิัยทั้งในและตา่งประเทศ 

(4) การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสู ตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

คณะจัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียน    

การสอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา

หรอืที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล      

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อที่ต้องการ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาอนุมัติ และ

ด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี  โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้            

อัตราการส าเร็จการศึกษา จ านวน และรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร   

ในแต่ละป ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ       

ทั้งภายในภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหาร

หลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผน            

การด าเนินการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์         

โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน        

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและ           

น าไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ     

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์            

ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ใน            

การเรียนการสอนดังต่อไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน     

ณ อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน      

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จ านวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Academic Search Premier, Emerald, Science 

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่าน เว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใช้กลยุทธ์การสอน 

2) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ          

จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3) การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามหรือ          

การสนทนากับกลุ่มนิสติระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล

การสอบ     

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา จัดท าโดยมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3) การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้รว่มสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลายก่อนจบ

การศกึษา โดยรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย์ 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมิน 

 การประเมนิจากการเยี่ยมชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร 

 2.3 โดยนายจ้าง และ/หรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต และการประชุม

ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผูใ้ช้งานนิสติ บัณฑติ และนิสติ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ อย่างนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ   

ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7     

จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและ             

สิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

หลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร        

จากร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินการ         

ของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ. 2560 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ  

พ.ศ. 2555 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกติ 92 91 

   2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานดา้นวชิาชพี

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 23 23 

   2.2  กลุ่มวชิาวชิาเอก    69 68 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ  54 50 

2.2.2 วชิาเอกเลอืก  15 12 

2.2.3 วชิาการศึกษาอิสระ/

การฝึกงานวชิาชีพ/สหกจิศึกษา 

   6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 128 127 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                          วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                   30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                          กลุ่มวชิาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

       

 

 

 001101 การใชภ้าษาไทย                              3(2-2-5) 

Usage of Thai Language   

         การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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    

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                  3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการ

ใช้ภาษาอั งกฤษของการฟั ง  พู ด  อ่ าน  เขียน        

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

ไดแ้ก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ

และการปฏิ เสธการเชิญ ชวน การถ ามทาง         

การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา

ใน ร้ า น อ าห า ร  ก า ร เลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า  แ ล ะ              

การกล่าวลา 

 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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

someone 

 

 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                    3(2-2-5) 

Explorative  English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อา่น เขียน 

ค า ศั พ ท์ แ ล ะ ไ ว ย ก ร ณ์ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร               

ตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่      

การวางแผนการเดิ นทาง การจองโรงแรม         

ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม       

การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนา

ใน งา น เลี้ ย ง แ ล ะก า ร รับ ป ระท าน อ าห า ร          

แบบตะวันตก 

 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 

accomudation booking using internet, 

international phone calling, 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 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล 

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอด

ข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและ   

การน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

 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 

   146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน     3(2-2-5)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

 Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชวีิตประจ าวัน 

English listening and speaking skills for 

communication in daily life 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา  Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies     

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                               3(3-2-5)                           

Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม

ทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

    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 

 

    

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                           3(3-2-5)                             

Multicultural Society    

ม นุ ษ ย์ กั บ สั ง ค ม  สั ง ค ม พ หุ วัฒ น ธ รรม          

การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและ

วัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 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                          

    

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                   3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

การผลิตสื่ อผสม การสืบค้น  คัดกรอง และ

เลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

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 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม       3(3-2-5) 

Health and Environment Management  

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ค วามสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งอ ารม ณ์ กั บ สุ ขภ าพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการ

และแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                     3(3-2-5)               

Art of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตน เอ งแล ะ ผู้ อื่ น  ห ลั ก เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง          
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เชิ ง บ ว ก  คิ ด วิ เค ร า ะ ห์               

คิดสรา้งสรรค์ 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 economy, thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม        3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

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 

    

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              

English for Communication 

3(2-2-5    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    
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002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน      92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน     91 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        23 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23 หน่วยกิต 

258101 ชีววทิยาเบื้องต้น                                      4(3-3) 

Introductory   Biology 

      โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์  พันธุ

ศาสตร์ กระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติกับ

สิ่งแวดล้อม 

      Structure and function of cells and organelles, 

243101 ชีววทิยา 1                                     4(3-3-8) 

Biology I 

      บ ท น า  ส า ร เค มี ข อ ง ชี วิ ต  เซ ล ล์ แ ล ะ             

เม แ ท บ อ ลิ ซึ ม  พั น ธุ ศ าส ต ร์  วิ วัฒ น าก า ร         

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

หน้าที่ ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ ของสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

ปรับรหัส 

ชื่อ และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

genetics, growth, process of living organisms, evolution, 

biodiversity, interactions between organisms and 

environment 

      Introduction to biology, chemistry of life, cell 

and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and function of plants, 

structure and function of animals, ecology and 

behaviour 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                             4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์  โค รงส ร้างอะตอม พั นธะเคมี       

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆได้แก่ อัลเคน 

อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเอไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน 

กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, 

preparation and reaction of organic compounds, alkane, 

alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, 

alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, amine, 

carboxylic acid and biomolecules 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                   4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

ปรมิาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภท

ต่ า ง ๆ  ได้ แ ก่  แ อ ล เค น  แ อ ล คี น  แ อ ล ไค น์ 

ส า รป ระก อบ อ ะ โรม าติ ก  แ อ ล คิ ล เฮ ไล ด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คี โตน    

กรดคาร์บอกซิ ลิ ก และอนุพั นธ์  เอมี น  และ        

สารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of 

organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, 

aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, 

phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic 

acids and theirs derivatives, amines, and 

biomolecules.   

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                                          4(3-3-8) 

Introductory Physics 

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติ และ 2 มิติ 

แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงานโมเมนตัมและ

การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและ

การสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 

วงจรไฟฟา้เบือ้งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Transitional motion in 1 and 2 dimension, force and law 

of motion, work and energy, momentum and collision, 

rotation motion, static equilibrium and properties of matter, 

fluid mechanics, thermodynamics, waves and vibrations, 

sound, optics, electricity and magnetism, basic electric 

circuits, modern physics 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                                4(3-3-8) 4 (3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น 

กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน    

โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์ แม่ เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of 

mechanics, law of motion, gravitational force, 

work and energy, momentum and collisions, 

rotation motion, properties of matter, fluids 

mechanics, wave and vibration, 

thermodynamics, electromagnetics, electric 

circuits, modern physics 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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241111 คณิตศาสตร์ 1                                           3(2-2-5)  

Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ

ฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์ของ

ฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Mathematic induction, limits and continuity of 

functions, derivative of functions and applications,  

integral of functions and applications, matrices and 

system of linear equations  

241111 คณิตศาสตร์ 1                        3(2-2-5) 

Mathematics I  

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

Limits and continuity of functions, 

derivatives and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of 

derivatives and integral 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป                                        4(3-3-8)  

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์  อาหาร      

การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม วิธีการควบคุม

จุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญ

ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

Structure and function of microbial cell, nutrition, 

growth and reproduction, metabolism, microbial control, 

classification and genetics, significance of 

microorganisms in food, industry, environment, medicine, 

and public health 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป          4 (3-3-8) 

General Microbiology 

โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์จุลินทรีย์ 

อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุ

ศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

อุตสาหกรรม สิ่ งแวดล้อม  การแพทย์ และ

สาธารณสุข 

Structure and functions of microbial cell, 

nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, 

significance of microorganism in food, industry, 

environment, medicine, and health 

คงเดมิ 

365215 ชีวเคมีทั่วไป                                              4(3-3-8)  

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด 

โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอกิ จลนศาสตร์

ของเอนไซม์ ฮอร์โมน สารอาหาร การแสดงออกของยีน

และการควบคุม หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา     

ชีวพลังงานศาสตร์ หลักการและปฏิบัติการของการเตรียม

บั ฟ เฟ อ ร์  ก า รวั ด ก ารดู ด ก ลื น แ ส ง  ก า รท ด ส อ บ             

สารชีวโมเลกุลและการวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ 

Definition and principle of biochemistry, chemical 

properties, types, structures and metabolism of 

biomolecules including carbohydrate, protein, lipid and 

nucleic acid, enzyme kinetic, hormone, nutrition, gene 

expression and regulation, principle and techniques of 

molecular biology, bioenergetics, principle and laboratory 

of buffer preparation, optical density determination, 

biomolecules characterization and determination of 

enzyme kinetics 

365215 ชีวเคมีทั่วไป             4(3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทาง

เค มี  ช นิ ด  โค ร งส ร้ า ง  แ ล ะ เม แ ท บ อ ลิ ซึ ม           

ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลิอิก 

คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์  กลไก

ควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การแสดงออก   

ของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน 

หลั กการและเทคนิคทางอณู ชี ววิทยา และ         

ชีวพลังงานศาสตร์ 

Definition and principle of biochemistry, 

chemical properties, types, structures and 

metabolism of carbohydrate, protein, lipid and 

nucleic acid, properties and activities of enzyme, 

regulation mechanisms of hormones, gene 

expression and regulation, principle and 

techniques of molecular biology, and 

bioenergetics 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                              54 หน่วยกิต วชิาพื้นฐานวชิาชีพ วชิาบังคับ                     50 หน่วยกิต ปรับหน่วย

กิต 

203211 การผลิตพืชเศรษฐกิจ                               3(2-3-6) 

Economic Crop Production 

การจ าแนกพืชเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับ

สภาพแวดล้อม การปฏิบัติรักษา และระบบการท าฟาร์ม

เบือ้งต้น 

Classification of economic crops including 

herbaceous plants and trees,  relationships between 

plants and environment, maintenance and basic farming 

system 

  

ปิดรายวิชา 

  203111 ปรทิัศน์ทางการเกษตร                      3(2-3-6) 

Overview in Agriculture      

พื้นฐานด้านการท าการเกษตร พฤกษศาสตร์

และการจัดจ าแนกพืช พันธุ์พืช พืชไร่ พืชสวน 

ระบบการปลูกพืช ปัจจัยในการผลิตพืช ดิน น้ า

และการใช้ปุ๋ย โรคและแมลงศัตรูพืช สารเคมี    

ทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการจัดการ    

หลัง การเก็บเกี่ยว การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า การจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร   

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาด

พืชผลเกษตร 

     Basic of agriculture, botany and plant 

classification, plant variety, agronomy, 

horticultures, cultivation, factors for crop 

production, soil, water and fertilizer apply, plant 

disease and pest insect, agricultural chemicals, 

harvesting and post-harvested management, 

livestock production, aquaculture, management 

of agricultural residues, agricultural product 

processing, agricultural product marketing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร                               3(2-3-6) 

Agricultural Entomology 

แมลงศัต รูของพืชและสัตว์ เศรษฐกิจ  แมลงที่ มี

ประโยชน์  ชีวประวัติ  พื ชอาศัย ลักษณะการท าลาย       

การแพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตาม

ฤดูกาล และวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and domestic animals, 

beneficial insects, life cycle, host plants, types of damage, 

dispersal and seasonal distribution of insect pests and proper 

control measures 

203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร                    3(2-3-6) 

Agricultural Entomology 

แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มี

ประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย 

การแพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรู

ตามฤดูกาล และวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and domestic 

animals, beneficial insects, life cycle, host plants, types of 

damage, dispersal and seasonal distribution of insect 

pests and proper control measures 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

203213 สถิตแิละการวางแผนการทดลอง                    3(2-3-6) 

Techniques and Experimental Designs for Plant Research 

แผนการทดลองแบบต่ างๆ การออกแบบ และ       

การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้าน

การเกษตร 

Various experimental designs, statistical analysis 

and data interpretation for agricultural research 

 

203315 เทคนิคและการวางแผนการทดลอง      3(2-3-6) 

ทางด้านพืช 

Techniques and Experimental Designs for Plant 

Research 

แผนการทดลองแบบต่างๆ การออกแบบ และ

การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ เพื่ อ

งานวิจัยด้านการเกษตร 

Various experimental designs, statistical 

analysis and data interpretation for agricultural 

research 

ปรับรหัส

วิชา/ ปรับ

ชื่อวิชา

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤ

ษ/ 

 

203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ                         3(2-3-6) 

Land Resources and Management 

การจัดการทรัพยากรดิน เพื่ อการปลูกพืชอย่าง

เหมาะสม การแบ่งพื้นที่ และการจัดการปัจจัยการผลิต    

ให้เอือ้ประโยชน์ต่อการปลูกพืช     

Management for suitable land resources use, zoning 

and land development for suitable crop production 

203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน                         3(2-3-6) 

Soil Science 

ความส าคัญของดิน การก าเนิด องค์ประกอบ 

สมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมีและทาง

ชีวภาพ อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุ

อาหารพืช ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ย การส ารวจและ     

การจ าแนกดิน  การอนุ รักษ์ดิ นและน้ า  การ

ประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม 

Importance of soil, soil genesis, soil 

compositions, physical, chemical and biological 

soil properties, soil organic matter and soil 

microorganisms, plant nutrients, fertilizers and 

its usage, soil survey and classification, soil and 

water conservation, applications of soil and 

environmental information 

ปรับรหัส

วิชา/ปรับ

ชื่อวิชา/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

203215 เคร่ืองจักรกลการเกษตร                              3(2-3-6) 

Agricultural Mechanics and Farming Management  

Technology 

หลักการท างานของเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ชนิด 

และส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ ระบบการจุดระเบิด    

การจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การระบายความร้อน การดูแล

บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การวางแผนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการฟาร์มระบบน้ าเพื่อการเกษตร 

Principle of internal combustion engines, types and 

components of engines, ignition system, fuel distribution, 

ventilation and maintenance of engines, technology for 

farming system, water system for agriculture 

 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยกีาร   3(2-3-6) 

จัดการฟาร์ม          

Agricultural Mechanics and Farming 

Management Technology 

ห ลั ก ก า รท า ง าน ข อ ง เค ร่ื อ ง ยน ต์ ท า ง

การเกษตร และส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ การ

ดู แ ล บ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร อ อ ก แ บ บ ส า ห รั บ

เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีของ

อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียม

ดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การ

แปรสภาพผลผลิต เทคโนโลยีส าหรับการจัดการ

ฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการท าฟาร์ม การท าฟาร์ม

แบบผสมผสาน การจัดการผลิตที่ย่ังยืน 

Principles of agricultural machine 

components, design of agricultural machines, 

maintenance, equipment and agricultural 

ปรับรหัส

วิชา/ ปรับ

ชื่อวิชา/ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

machinery technology for soil preparation, 

planting, crop maintenance, crop processing, 

technology for farming system, factor affecting 

farming, integrated farming, sustainable 

production management 

203314 เทคโนโลยกีารขยายพันธุ์พืช และเพาะเลี้ยง       3(2-3-6) 

เนือ้เย่ือ                

Technology of Plant Propagation 

หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนต่างๆ ของพืช 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การเตรียมแปลง

เพาะ การติดตา การต่อกิ่ง การตอน เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนือ้เย่ือพืช และปัจจัยที่มีอทิธิพลในการขยายพันธุ์พชื  

Principle of plant propagation using seeds and plant 

organs, factors affecting plant propagation, plot 

preparation, budding, grafting, layering, plant tissue 

culture techniques and factors affecting plant 

propagation 

203112 เทคโนโลยกีารขยายพันธุ์พืช               3(2-3-6) 

Technology of Plant Propagation 

หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วน

ต่างๆ ของพืช การติดตา การต่อกิ่ ง การตอน 

ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการขยายพันธุ์พื ช และ      

การเตรยีมแปลงเพาะขยายพันธุ์ 

Principle of plant propagation using seeds 

and plant organs, budding, grafting, layering, 

factors affecting plant propagation and plot 

preparation  

ปรับรหัส

วิชา/ ปรับ

ชื่อวชิา/ 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

203315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื                             3(2-3-6) 

Principles of Plant Breeding 

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮตเทอโรซีส 

แหล่งพันธุกรรม การน าเข้าพันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ 

ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธีการ

คัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืช      

ผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์พันธุ

ศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง

พันธุ์พชื  

Inheritance, heterosis, plant genetic resources, plant 

introduction, maintenance of varieties, male sterility and 

self-incompatibility, selection and breeding of self-

pollination and cross-pollination plants, statistic for plant 

breeding, uses of plant cytogenetics, mutation and 

biotechnology in plant breeding 

203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื                  3(2-3-6) 

Principles of Plant Breeding 

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎี     

เฮตเทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การน าเข้าพันธุ์พืช 

การรักษาสายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและ

การผสมตั ว เองไม่ ติ ด  วิธี ก ารคั ด เลื อกและ        

การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม 

สถิ ติ เพื่ อการป รับป รุงพั นธุ์ พื ช การใช้ เซลล์        

พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ในการปรับปรุงพันธุ์พชื  

inheritance, heterosis, plant genetic 

resources, plant introduction, maintenance of 

varieties, male sterility and self-incompatibility, 

selection and breeding of self-pollination and 

cross-pollination plants, statistic for plant 

breeding, uses of plant cytogenetics, mutation 

and biotechnology in plant breeding 

ปรับรหัส

รายวิชา 

203316 หลักการส่งเสรมิการเกษตร                          3(2-3-6) 

Principles of Agricultural Extension 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสรมิการเกษตร บทบาทของ

การส่งเสริมการเกษตรกับ การพัฒนาชนบท ลักษณะและ

รูปแบบของการส่ ง เส ริมการเกษตรที่ มี ผลต่ อการ

พัฒนาการเกษตรและชนบท ประเมินผลการส่งเสริม

การเกษตรในแง่การบรหิารทั่วไป  

203413 หลักการส่งเสรมิการเกษตร               3(2-3-6) 

Principles of Agricultural Extension 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร 

บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนา

ชนบท ลักษณะและรูปแบบของการส่งเส ริม

การเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรและ

ชนบท  ประเมิ นผลการส่ ง เส ริมการเกษตร          

ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

Principles and methods of agricultural extension, 

roles and evaluation of agricultural extension in rural 

development, type of agricultural promotion which 

affects agricultural and rural development, evaluating 

the results of agricultural extension from the perspective 

of general administration 

ในแง่การบรหิารทั่วไป  

Principles and methods of agricultural 

extension, roles and evaluation of agricultural 

extension in rural development, type of 

agricultural promotion which affects agricultural 

and rural development, evaluating the results of 

agricultural extension from the perspective of 

general administration 

203411 การจัดการธุรกิจเกษตร                               3(2-3-6) 

Agricultural Business Management 

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ

เกษตร การจัดท าบัญชีการเกษตร ปัญหาการตลาด      

ส่ วน เหลื่อมการตลาด บริการต่างๆ ของการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค และการวางแผนการตลาด 

Principles and theory of economy for management, 

management of agricultural accounting, agricultural book 

keeping, problems relating to agricultural marketing and 

prices, marketing services, consumer behaviors and 

planning 

 

203411 การตลาด ธุรกิจ และ                       3(2-3-6)

บัญชีทางการเกษตร   

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

ห ลั ก แ ล ะท ฤ ษ ฎี เศ รษ ฐศ าส ต ร์ที่ ใ ช้           

ในการจัดการธุรกิจ เกษตร การจัดท าบัญ ชี

ก าร เกษตร ปัญ หาการตลาด  ส่ วน เหลื่ อ ม

การตลาด บริการต่างๆ ของการตลาด พฤติกรรม

ผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด 

Principles and theory of economy for 

management, management of agricultural 

accounting, agricultural book keeping, problems 

relating to agricultural marketing and prices, 

marketing services, consumer behaviors and 

planning 

 

 

 

 

 

 

ปรับชือ่

รายวิชา 

206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ                             3(3-0-6) 

Livestock Production 

หลักพื้ นฐานการเลี้ ยงสัตว์ที่ มี ความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้

อาหาร การขยายพันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์  การป้องกัน

ควบคุมโรคสัตว์ 

Basic animal husbandry of important economic 

livestock, animals and their housings management, 

animal feeds and feeding, breeding, improvement, 

disease prevention and control 

  

ปิดรายวิชา 

213341 สารเคมีทางการเกษตร                                3(2-3-6) 

สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้งกลไก      

การออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทาง

การเกษตร 

Chemical, physical, and biological properties and 

the mode of actions, applications of pesticides and plant 

growth regulators in agriculture  

203412 สารเคมีทางการเกษตร                     3(2-3-6) 

Agricultural Chemicals 

สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้ง

กลไกการออกฤทธิ์และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้

ป้ อ ง กั น ก า จั ด ศั ต รู พื ช แ ล ะ ส า ร ค ว บ คุ ม             

การเจริญเติบโตของพืชในทางการเกษตร 

Chemical, physical, and biological properties 

and the mode of actions, applications of 

pesticides and plant growth regulators in 

ปรับรหัส

รายวิชา/ 

ปรับจาก

ราย

วิชาเอก

เลือกเป็น

เอกบังคับ 
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agriculture  

  

 

207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการ       2(2-0-4) 

จัดการการเกษตรอย่างย่ังยืน 

Food Safety and Sustainable Agriculture 

Management    

ค ว าม ส า คั ญ ข อ ง ห่ ว ง โซ่ อ า ห า ร แ ล ะ         

ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตพืช สัตว์บก สัตว์

น้ าและอาหารแปรรูป อันตรายและหลักปฏิบัติที่ดี         

ในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ า และอาหารแปรรูป 

แนวทางเกษตรอินทรีย์และการจัดการเกษตร   

อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น  บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค                    

ต่อความปลอดภัยของอาหาร 

Importance of food chain and food security, 

production of plants, livestock, aquatic animals 

and processed foods, hazards and good 

agricultural/manufacturing practice in production 

of plants, livestock, aquatic animals and 

processed foods, guidance on organic agriculture 

and sustainable agriculture management, roles 

of consumer on food safety 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต ปรับจ านวน

หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์  

 

 

ปิดกลุ่ม

วิชา/ 

แยก

รายวชิาใน

กลุ่มไปอยู่

ในกลุ่มพืช

ไร่และกลุ่ม

วิชาพชืสวน 

 

กลุ่มวิชาพืชไร่ เปิดกลุ่ม

วิชาใหม ่

203351 พืชไร่เศรษฐกิจ                                 3 (2-3-6) 

Economic Field Crops 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 

การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและ

เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวพชืไร่ 

Botanical characteristics of important economic field 

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ                               3(2-3-6) 

Economic Field Crops 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว 

การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและ

ควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

พืชไร่ 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

crops, planting, maintenance, harvesting, storage, 

applications, pest management and control, and 

postharvest technology of field crops 

Botanical characteristics of important 

economic field crops, planting, maintenance, 

harvesting, storage, applications, pest 

management and control, and postharvest 

technology of field crops 

203321 เทคโนโลยดี้านเมล็ดพันธุ์                              3(2-3-6) 

Seed Technology 

       สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช การผลิต

เมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์  การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจ าหน่าย 

กฎหมายด้านเมล็ดพันธุ์  การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อการค้า     

การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

      Physiology and development of seed, production, 

storage, seed testing and quality control, handling, 

packaging, distribution, seed laws and regulations, seed 

improvement and modern seed technology  

203322 เทคโนโลยดี้านเมล็ดพันธุ์                   3(2-3-6) 

Seed Technology 

 สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบ

และควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์  การเก็บเกี่ ยว      

การบรรจุหีบห่อ การจ าหน่าย กฎหมายด้านเมล็ด

พันธุ์  การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อการค้า การพัฒนา

คุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Physiology and development of seed, 

production, storage, seed testing and quality 

control, handling, packaging, distribution, seed 

laws and regulations, seed improvement and 

modern seed technology  

 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  203323 ธัญพืช                                         3(2-3-6) 

Cereal Crops 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ สภาพ

ดินและลมฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญและ

พัฒนา การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และ  

การใช้ประโยชน์ของธัญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 

ข้าวฟา่ง ธัญพืชเมืองหนาว เป็นต้น 

Significance economics, botany, cultivar and 

breeding, soil condition and proper climatology 

for growth and development, cultivation and 

practices, harvest and utilization of cereals 

including rice, corn, sorghum and temperate 

cereals, etc.   

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

203422 ระบบการท าฟาร์มและการจัดการ               3(2-3-6) 

Farming Systems and Management 

การจัดระบบการท าฟาร์ม การจัดการปัจจัยที่มีผลต่อ

ระบบการท าฟาร์ม การวิจัยและพัฒนาในระบบการปลูก

พืช การจัดการผลิตแบบย่ังยืน การอนุรักษ์ และการจัดการ

ดิน การบริหารการจัดการศัตรูพืชในระบบการท าฟาร์ม

แบบผสมผสาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของระบบ

203324 ระบบการปลูกพืช                            3(2-3-6) 

Cropping System 

ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืช ปัจจัยที่

เกี่ ยวข้อง ชนิด  และวิธีการต่างๆ ของระบบ       

การปลู กพื ช  ระบบการปลู กพื ชแบบต่ างๆ 

ข้อพิจารณาและวิเคราะห์ การจัดรูปแบบระบบ

การปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการปลูกพืช     

ปรับรหัส

รายวิชา/

ปรับ ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

การท าฟาร์ม นิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม

การเกษตร 

Patterns of farming systems, factors affecting 

farming system management, research and 

development on cropping patterns, sustainable 

management in production,  land conservation and 

utilization, integrated pest management, integrated 

farming systems, analysis and evaluation of farming 

systems, agro-ecology and  environment, and 

agricultural extension 

 

 

 

การทดสอบระบบการปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร 

บทบาทของพืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืช     

ในภาคต่างๆ ของประเทศ หลักการควบคุมพืช    

ในระบบการปลูกพืช วิธีการท าฟาร์มแบบประณีต 

การท าไร่นาสวนผสม ประสิทธิภาพของการใช้

ที่ดิน และระยะการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ

บางชนิด 

Knowledge of cropping system, relating 

factors, types, methods, and benefits in 

cropping system. Consideration and analysis for 

structuring of cropping system, farming system 

and roles of poaceae in cropping system. 

Cropping system in different locations in the 

country.  Principles of pest control in cropping 

system, intensive farming system, integrated 

farming, efficiency of land use, and growth of 

some economic crops 

  203325 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ                    3(2-3-6) 

งานวิจัยทางพืชไร่ 

Computer Applications in Agronomy Research 

การประยุกต์ใช้ค าสั่งและฟังชั่นของโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ทางสถิติที่นิยมใน

ปัจจุบัน เช่นMicrosoft Excel, R-Program, Statistic 

tool for agricultural research (STAR)ในการจัดการ

ข้อมูลทางพืชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวล

ข้อมูล การค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เบือ้งต้น 

The application of command and function 

keys for statistical analysis and research such as 

Microsoft Excel, R-Program, Statistic tool for 

agricultural research (STAR) for management of 

plant science information including data 

processing, calculation and basic statistical 

analysis. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203421 เทคนิคการวิจัยและวิธีการทดลองด้าน  3(2-3-6) 

พืชไร่ 

Basic Research Techniques and Field Plot 

Methods in Agronomy 

หลั ก แล ะระ เบี ยบ วิ ธี ก ารวิ จั ยท างพื ช ไ ร่         

การก าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวม

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

ข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ และ

ตี ค วามข้อมู ล  การใช้ส ถิ ติ ส าห รับการวิจั ย        

การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย

หลักการทางสถิตแิละการวางแผนการทดลองแบบ

ต่าง ๆ เพื่อการวิจัยทางพืชไร่ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

และการแปลผลการวิเคราะห์ การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 

Principles and methods in Agronomy 

research, identification of research problems, 

formulation of research objectives and 

hypotheses, collection of data, construction of 

questionnaire, data analysis and interpretation, 

application of statistics for research, report 

writing and presentation, principles of statistics 

and various field plot techniques for agronomic 

research. Data analysis and interpretation.  Use 

of statistical packages 

  203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พชื               3(2-3-6) 

Techniques in Plant Breeding 

เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่     

การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน 

และการผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่ละชนิด 

Techniques used in hybridization of field 

crop, germplasm evaluation and lines testing, 

screening for the resistant lines and seed 

production 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

203331 การควบคุมวัชพืช                                  3(2-3-6) 

Weed Control 

การป้องกันก าจัดวัชพืช ลักษณะพฤกษศาสตร์ การ

จ าแนกชนิดของวัชพืช การแพร่กระจายและการขยายพันธุ์

วัชพืช หลักและวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช การจ าแนกชนิด

สารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช หลักการใชแ้ละการ

เก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดวัชพืช 

Weed control, morphology, classification, spread 

and distribution, and propagation, principles and 

methods of weed control, classification of chemical 

herbicides used in weed control, principles of use and 

storage of chemical herbicides, tools and equipments 

used in weed control 

203423 วัชพืชและการควบคุม                       3(2-3-6) 

Weeds and weed control 

วัชพืชที่ส าคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

การจ าแนกชนิด  การแพ ร่กระจายและการ

ขยายพันธุ์  หลักการและวิธีควบคุมวัชพืช การ

จ าแนกสารก าจัดวัชพื ช การดูดซึมและการ

เคลื่อนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธิ์ เมแทบอลิ

ซึมของสารเคมี หลักการใช้และการเก็บรักษา

สารเคมีก าจัดวัชพืช เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การควบคุมวัชพืช 

Important weeds, morphology, 

classification, spread and distribution, and 

propagation, principles and methods of weed 

control, classification of chemical herbicides used 

in weed control,  uptake and translocation, 

ปรับรหัส

รายวิชา/

ปรับชื่อ

รายวิชา/

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

mode of action, metabolism of the chemicals, 

principles of use and storage of chemical 

herbicides, tools and equipment used in weed 

control 

กลุ่มวิชาพืชสวน เปิดกลุ่ม

วิชาใหม ่

203251 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ                3(2-3-6) 

Economic Ornamental Plant Production 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิดของ

ไม้ ด อ ก ไม้ ป ร ะ ดั บ เศ รษ ฐกิ จ ก า รป รั บ ตั ว เข้ า กั บ

สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด

ของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

    Botanical characteristics, varieties and origins of 

economic ornamental plants, adaptation to environment, 

propagation, cultivation, maintenance, harvesting, 

postharvest procedures and marketing of economic 

ornamental plants 

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ     3(2-3-6) 

Economic Ornamental Plant Production 

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่น

ก าเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก 

การบ า รุง รักษา การเก็ บ เกี่ ยว  การจั ดการ       

หลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดของไม้ดอกไม้

ประดับเศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, varieties and 

origins of economic ornamental plants, 

adaptation to environment, propagation, 

cultivation, maintenance, harvesting, 

postharvest procedures and marketing of 

economic ornamental plants 

ปรับรหัส

วิชา 

203352 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ                              3(2-3-6) 

Economic Vegetable Crop Production 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิดของพืชผักและเห็ด

เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูกผักแบบไร้ดิน เทคนิค

วิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพ

และผลผลิต การตลาด การแปรรูปและคุณค่าทางอาหาร

ของพืชผักและเห็ด 

Economic importance, botanical characteristics, 

morphology, varieties and origins of economic vegetable 

crops and mushrooms, propagation, plant culture without 

soil, techniques of production, management, factors 

improving quality and production marketing, processing and 

nutritional content 

203332 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ                   3(2-3-6) 

Economic Vegetable Crop Production 

ค วาม ส าคั ญ ท า ง เศ รษ ฐกิ จ  ลั ก ษณ ะ          

ทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และ     

ถิ่นก าเนิดของพืชผัก การขยายพันธุ์ การปลูกผัก

แบบไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัย 

ที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต การตลาด 

การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของพืชผัก 

Economic importance, botanical 

characteristics, morphology, varieties and origins 

of economic vegetable crops, propagation, plant 

culture without soil, techniques of production, 

management, factors improving quality and 

production marketing, processing and nutritional 

content 

ปรับรหัส

วิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

203353 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ                               3(2-3-6) 

Economic Fruit Crop Production 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์

และถิ่นก าเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบ ารุงรักษา 

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ                   3(2-3-6) 

Economic Fruit Crop Production 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา 

ชนิดพันธุ์และถิ่นก าเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ      

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ 

ก า รป ลู ก  ก ารบ า รุ ง รั ก ษ า  ก า ร เก็ บ เกี่ ย ว           

ปรับรหัส

รายวิชา 
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และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, morphology, varieties and 

origins of economic fruit crops, adaptation to 

environment, propagation, cultivation, maintenance, 

harvesting, postharvest procedures, processing and 

marketing of economic fruits 

การจัด การหลั งก าร เก็ บ เกี่ ย ว  การแปรรูป         

และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, morphology, 

varieties and origins of economic fruit crops, 

adaptation to environment, propagation, 

cultivation, maintenance, harvesting, 

postharvest procedures, processing and 

marketing of economic fruits 

    203334 การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช                   3(2-3-6) 

เพื่อการเกษตร 

Plant Tissue Culture for Agriculture 

หลักการของการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เย่ือพื ช 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงจากชิ้นส่วนต่างๆของพืช 

ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ   การควบคุมปัจจัย          

ที่มีผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนา       

ของเนือ้เย่ือ  การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือ

พืช เพื่ อการขยายพั นธุ์พื ช  ป รับป รุงพันธุ์ พื ช       

การเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรม และการสร้างสาร

ทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงเซลล์พชื  

Principle of in vitro plant tissue culture, 

technique of plant tissue culture from various 

plant parts under aseptic environment, control of 

factors influencing those growth and 

developmental pattern, application of plant 

tissue culture techniques in plant multiplication 

breeding germplasm and production of 

secondary metabolites from cell culture 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203431 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ  3(2-3-6) 

Herbal and Spice Crop Production 

ค วามส าคัญ ขอ งพื ช ส มุ น ไพ รแล ะพื ช

เคร่ืองเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดของพืช

สมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ การขยายพันธุ์ เทคนิค

การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ การเก็บ

เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและ

การแปรรูปของพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ    

Importance, botanical characteristics, kinds 

of herbal and spice crop, propagation, techniques 

of production, harvesting, postharvest procedures, 

processing of herbal and spice crop 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

203322 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว                          3(2-3-6) 

Postharvest Technology 

203432 เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว               (2-3-6) 

Postharvest Technology 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา 

รวมทั้งชีววิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องหลังการ

เก็บเกี่ยว 

Technologies of harvesting, postharvest 

management of agricultural crops, packaging, 

transportation, storage and handling of agricultural 

products, biology, physiology and biochemistry involving 

in postharvest 

เท ค โน โล ยี ก าร เก็ บ เกี่ ย ว  ก ารจั ด ก า ร          

หลั งก าร เก็ บ เกี่ ย วผลิ ตผลทางก ารเกษต ร         

การบรรจุ  การขนส่ง การเก็บ รักษา รวมทั้ ง

ชี ววิทยา ส รีรวิทยา และชีว เคมี ที่ เกี่ ยวข้อ ง        

หลังการเก็บเกี่ยว 

Technologies of harvesting, postharvest 

management of agricultural crops, packaging, 

transportation, storage and handling of 

agricultural products, biology, physiology and 

biochemistry involving in postharvest  

203323 การออกแบบและจัดสวน                             3(2-3-6) 

Landscape Design and Gardening 

ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การเลือก

พรรณ ไม้ ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการ

ออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการท า

น้ าตก ขั้นตอน การจัดสวน สนามหญ้า การดูแลรักษา 

ระบบแสงและระบบน้ าในสวน 

History and garden styles, plant selection for 

gardening, principles of art and design, design process, 

estimation, laying out, fountain making techniques, 

landscape installation, lawn, maintenance, lighting and 

irrigation systems in garden 

203433 การออกแบบและจัดสวน                   3(2-3-6) 

Landscape Design and Gardening 

 ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน     

การเลือกพรรณไม้ในการจัดสวน การออกแบบ 

ขั้นตอนการออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง 

เทคนิ คก ารท าน้ าตก  ขั้ น ตอน  การจั ดส วน      

สนามหญ้า การดูแลรักษา ระบบแสงและระบบน้ า

ในสวน 

History and garden styles, plant selection 

for gardening, principles of art and design, 

design process, estimation, laying out, fountain 

making techniques, landscape installation, lawn, 

maintenance, lighting and irrigation systems in 

garden 

ปรับรหัส

รายวิชา 

203421 เทคโนโลยชีีวภาพพืช                                  3(2-3-6) 

Plant Biotechnology 

ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของสาร

พันธุกรรม การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน การ

ตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการน าเข้าสู่พืช การน าเทคนิค

ทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือสร้างความหลากหลายทาง

พันธุกรรม  เทคนิคทางอเิลคโตรโฟเรซีส และการเพิ่มดีเอ็น

เอในหลอดทดลอง เคร่ืองหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้

ในการจ าแนกสายพันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้

เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่

ค วบ คุ ม ลั ก ษณ ะป ริม าณ  แล ะค วามปลอดภั ย ใน

ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 

Basic principles of structure and function of DNA, 

RNA and protein synthesis, recombinant DNA technology 

and transformation into plants, tissue culture techniques 

to introduced variations in plants, electrophoresis and 

PCR techniques, DNA markers  and application for 

203434 เทคโนโลยชีีวภาพพืช                      3(2-3-6) 

Plant Biotechnology 

ความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างและหน้าที่

ของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์สารพันธุกรรม

และโปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการ

น าเข้าสู่พืช การน าเทคนิคทาง การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม  

เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส และการเพิ่มดีเอ็นเอ

ในหลอดทดลอง เค ร่ืองหมายดี เอ็ น เอและ         

ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า ร จ า แ น ก ส า ย พั น ธุ์            

การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล

ช่วยในการคัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่ควบคุม

ลั ก ษ ณ ะ ป ริ ม าณ  แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย               

ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 

Basic principles of structure and function of 

DNA, RNA and protein synthesis, recombinant 

DNA technology and transformation into plants, 

ปรับรหัส

วิชา 
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identification, marker-assisted selection, QTL mapping 

and laboratory safety 

tissue culture techniques to introduced variations 

in plants, electrophoresis and PCR techniques, 

DNA markers and application for identification, 

marker-assisted selection, QTL mapping and 

laboratory safety 

กลุ่มวิชาอารักขาพืช ปิดกลุ่ม

วิชา และ

แยก

รายวิชาไป

อยู่ในกลุ่ม

โรคพืชและ

กีฏวิทยา 

203231 หลักการจัดการศัตรูพืช                               3(2-3-6)  

Principles of Pest Management 

หลักการป้องกันก าจัดโรคพืช  วัชพืช  และแมลง

ศัตรูพืช 

Principles of control methods of plant diseases, 

weeds, and insect pests 

  

ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาโรคพืช 

203332 จุลินทรีย์ทางการเกษตร                               3(2-3-6) 

Microorganisms in Agriculture 

ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม และ

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ชนิด ปฏิกิ ริยาสัมพันธ์และ

กิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และการใช้

ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการเกษตร และการแก้ไขปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมจากผลผลิตทางการเกษตร 

Historical perspective, habitat, metabolism and 

genetics of microorganisms; types, interactions and 

activities of microorganisms in agricultural ecosystem, 

and their applications in agriculture and remediation of 

polluted environments from agricultural production 

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร                    3(2-3-6) 

Microorganisms in Agriculture 

ประวัติความเป็นมา ที่อยู่อาศัย เมแทบอลิซึม 

และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  ชนิด ปฏิกิ ริยา

สัมพันธ์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ

เกษตร แล ะก ารใช้ป ระ โยชน์ ของจุ ลิ นท รี ย์          

ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า  และการแก้ ไขปัญ หามลพิษสิ่ งแวดล้อม      

จากผลผลิตทางการเกษตร 

Historical perspective, habitat, metabolism 

and genetics of microorganisms; types, 

interactions and activities of microorganisms in 

agricultural ecosystem, and their applications in 

agriculture, livestock and aquaculture and 

remediation of polluted environments from 

agricultural production 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  203342 เทคนิคทางโรคพืช                           3(2-3-6) 

Plant Pathology Techniques 

เทคนิคต่ าง ๆ  ในการศึกษาทางโรคพื ช       

การท าสไลด์วิธีต่าง ๆ การใช้เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง

กั บ ก ารศึ กษ าท างโรคพื ช  คุณ สมบั ติ  แล ะ         

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชือ้ ที่เหมาะสมกับการเพิ่ม 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

จ านวนของเชื้อ  สภาวะแวดล้อมที่ มีอิทธิพล       

ต่อการทวีจ านวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้อ

สาเหตุโรคพีช และการวิเคราะห์ทางโรคพืช 

Various techniques in Plant Pathology, 

methods for slide preparation, use of 

instruments related to plant disease study, 

characteristics of culture media and preparation 

of suitable media for multiplication of 

microorganisms, environmental conditions 

influencing microorganism multiplication, plant 

disease pathogen diagnosis and plant disease 

analysis 

  203343      การวินจิฉัยโรคพืช                           3(2-3-6) 

Plant Disease Diagnosis 

ความส าคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช 

อุปกรณ์ที่ จ า เป็ นส าห รับการวินิจฉัยโรคพื ช        

การเก็บตัวอย่างพืช ขั้นตอนและวิธีการส าหรับ   

การวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา 

รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 

สิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต อื่ น  ๆ  ก า ร ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ

ประกอบการวินิจฉัย และการวินิจฉัยในคลินิกพืช

รวมถึงการให้บรกิารชุมชน 

The importance of plant disease diagnosis, 

equipment required for the diagnosis of plant 

diseases, collection of plant samples, the 

procedures and methods for diseases diagnosis 

caused by pseudo fungi, fungi, bacteria, viruses, 

viroid, nematodes and abiotic factors, application 

of secondary data, plant diagnostic clinic and 

community service 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ                        3(2-3-6) 

Disease of Economic Plants 

ลักษณะอาการของโรค  ความ เสี ยหาย       

จากโรคพืชที่ เกิดขึ้น  การจ าแนกชนิดของเชื้อ

สาเหตุ วงจรการเกิดโรค  การแพร่ระบาด และ

การป้องกันก าจัดโรคพืชเศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่ม

ของพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ 

Symptoms, losses caused by diseases, 

identification, disease cycle, epidemics and 

control of diseases of economic vegetable crops, 

ornamental plants, fruit crops and field crops 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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  203441 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืช              3(2-3-6) 

หลังเก็บเกี่ยว  

Seed and Postharvest Diseases 

ความเสียหายและความส าคัญ ของโรค         

ที่ เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว    

ชนิดของเชื้อสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค 

การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการป้องกัน

ก าจั ด โรคที่ เกิ ด กั บ เมล็ ดพั น ธุ์ แ ล ะผลิ ตผล        

หลังเก็บเกี่ยว  

Losses and significance of seed and 

postharvest diseases, causal agents and factors 

affecting disease development, quality 

assessment, principles and practices for disease 

control in seed and postharvest products 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203442 การป้องกันก าจัดโรคพืช                    3(2-3-6) 

Plant Disease control 

การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันก าจัด

โรคพืชแบบต่างๆ เทคโนโลยชีีวภาพกับการป้องกัน

ก าจัด โรคพื ชและการป้ อ งกั นก าจัด โรคพื ช       

แบบผสมผสาน 

Epidemiology of plant disease, various 

methods of plant disease control, biotechnology 

and plant disease control, integrated control of 

plant disease 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203443 การควบคุมโรคพืชโดยชีววธิี               3(2-3-6) 

Biological Control of Plant Disease 

ประวัติ  การพัฒ นาการควบคุ ม โรคพื ช      

โดยองค์ประกอบของการควบคุม กลไกของ     

การควบคุมโดยชีววิธี  วิธีการประโยชน์  และ     

การประยุกต์การควบคุมโดยชวีวิธี 

History, development, components, 

mechanisms of biological control, methods, 

benefits, and applications of biological control. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203444 การผลิตเห็ด                                  3(2-3-6) 

Mushroom Production 

สัณฐานวิทยา การบ่ งชี้และการจ าแนก

ประเภทเห็ดที่มีการผลิต เป็นการค้า เทคนิค      

การแยกเชื้อ    การผสมพั นธุ์ และการรักษา       

สายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การผลิต    

หัวเชื้อ การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ 

และผลผลิตของเห็ด ตลอดจนการป้องกันก าจัด

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ศัตรูเห็ดที่ส าคัญ 

Mushroom morphology, Identification and 

classification of major commercial mushrooms, 

isolation techniques, mushroom breeding and 

conservation of the strain, the principles of 

mushroom production, spawn production, 

methods of mushroom production, factors 

affecting growth and yield of mushroom and 

pest control 

กลุ่มวิชากีฏวิทยา เปิดกลุ่ม

วิชาใหม ่

203333 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ                            3(2-3-6)  

Economic Insects 

ชีวประวัติ อุปนิสัย การเพาะเลี้ยง การแพร่กระจาย 

รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย ในด้านการเกษตร สัตวแพทย์ 

และการแพทย ์ 

Life history, behavior, rearing, distribution, and 

management of those various economic insects of 

Thailand in areas related to agricultural, veterinary, and 

medical sciences 

 203351 แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-6) 

Economic Insects 

ชี ว ป ร ะ วั ติ  อุ ป นิ สั ย  ก า ร เพ า ะ เลี้ ย ง           

การแพร่กระจาย รวมทั้งการจัดการด้านต่างๆ 

ข อ งแม ล งที่ มี ค ว าม ส า คั ญ ท าง เศ รษ ฐกิ จ          

ของประเทศไทย ในด้านการเกษตร สัตวแพทย์ 

และการแพทย ์ 

Life history, behavior, mass-rearing, 

distribution, and management of agricultural 

pests, pests of medical and veterinary 

importance ( insects of economic importance in 

Thailand, those various economic insects of 

Thailand in areas related to agricultural, 

veterinary, and medical sciences) 

ปรับรหัส

วิชา/ปรับ

ชื่อรายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   203352 สัณฐานวิทยาแมลง                         3(2-3-6) 

Insect Morphology  

สัณฐานวิทยาของโครงสร้างแมลงและสัตว์

ร่วมวิวัฒ นาการ , (ศึกษาและวิจั ย เกี่ ยวกับ ) 

พัฒนาการของคัพภะ , การเจริญ เติบโต และ

พัฒนาการ, กายวิภาคภายนอก และภายในของ

แมลง และหน้าที่ของอวัยวะ หรือโครงสร้างต่าง ๆ 

(วิวัฒนาการ)ของแมลง (และการปรับตั วของ

แมลง) 

Insect and their allies, the ancestry and 

evolution of insects, embryonic development, 

insect growth and development, structure and 

function of external and internal organs of 

insects Morphology of structure of insects; study 

and functional aspects of organs and organ 

systems of various representative insects, 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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evolution, development and adaptation of insect.  

  203353 นิเวศวิทยาของแมลง                        3(2-3-6) 

Insect Ecology 

อิทธิพลของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิต

แ ล ะ ไม่ มี ชี วิ ต ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า รอ ยู่ ร อ ด  ก า ร

เจริญเติบโตและการระบาดของแมลง ลักษณะ

และความหนาแน่นของประชากรแมลง การ

เปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง และการทดแทน

ของชุมชน 

Influences of environmental factors, both 

abiotic and biotic factors, to the survival, 

growth, and outbreak of insects, population 

attributes and density, their fluctuation and 

community succession 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203354 สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดแมลง           3(2-3-6) 

Insecticides 

ศึกษาถึงนัยส าคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อ

ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ประเภทของยาฆ่าแมลง 

และข้อพึ งระมั ด ระวั ง ในการใช้ ยาฆ่ าแมลง        

การจ าแนกชนิดยาฆ่าแมลง ลักษณะปฏิกิริยาที่

เกิดขึน้กับแมลง ยาฆ่าแมลงประเภทสารอนินทรีย์

และสารอินทรีย์ยาฆ่าแมลงที่สกัดได้จากพืช      

ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์สังเคราะห์และยา

ฆา่แมลงประเภทรมควัน 

 Significances of insecticides on crop 

production.  Safe use of insecticides and their 

formulations. Classification and mode of action of 

insecticides:  inorganic insecticides, organic 

insecticides, botanical insectcides, synthetic 

organic insecticides and fumigants 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   203451 หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช      3(2-3-6) 

Principle of insect Control 

แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจาย       

ของแมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืช      

โดยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล 

วิ ธี ท า งก าย ภ าพ  ก า ร ใช้ ก ฎ ห ม า ย  ชี ว วิ ธี             

การใช้สารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพืชและ

เทคโนโลยชีีวภาพ 

Source of insect pests and their outbreaks; 

estimation of insect pest populations and their 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



120 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

distributions; various insect pest control 

strategies:  natural control, mechanical control, 

physical control, legal control, biological control, 

chemical control, integrated insect pests control, 

insect pests management and biotechnology. 

   203452 เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา               3(2-3-6) 

Technique Research in Entomology 

หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิค    

การค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา การส ารวจปริมาณ

และเก็บตัวอย่างแมลง หลักในการเลี้ยงแมลง    

เพื่อเพิ่มปริมาณ การเขียนบทความทางวิชาการ   

ในสาขากีฏวิทยา  

Techniques ( principles)  in entomological 

research methodology, insect population survey 

and sampling, ( principles of)  insect mass-

rearing, writing scientific papers in entomological 

related disciplines (academic articles related to 

entomology topics,) , ( of experimental designs 

and research) 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากร กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและนวัตกรรมทาง

การเกษตร 

ปรับชื่อ

กลุ่มวิชา 

203241 เกษตรย่ังยืน                                  3(2-3-6) 

Sustainable Agriculture 

กรอบแนวคิดของการเกษตรย่ังยืน และผลที่เกิดขึ้น 

การจั ดการและการอนุ รักษ  ท รัพยากรธรรมชาติ           

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม นโยบายการเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชน ในการผลิตทาง

การเกษตร และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ      

ทั้งปจจุบัน และอนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture and its 

implications, the management and conservation of natural 

resource, the development of appropriate technology, agricultural 

policy and resource management for the benefit of present and 

future agricultural productions and sustainable resources 

203461 เกษตรย่ังยืน                                  3(2-3-6) 

Sustainable Agriculture 

 กรอบแนวคิดของการเกษตรย่ังยืน เกษตร

อินท รีย์  เกษตรทฤษฎี ใหม่  และผลที่ เกิดขึ้น        

การจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒ นาเทค โนโล ยีที่ เหมาะสม นโยบาย

การเกษตร การจัดการทรัพยากร และความย่ังยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบัน และอนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture, 

organic farming, the royal new agricultural theory and its 

implications, the management and conservation of 

natural resource, the development of appropriate 

technology, agricultural policy, resource management 

and future agricultural productions and sustainable 

resources 

ปรับรหัส

รายวิชา/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

203341 การส ารวจและการจ าแนกดิน                        3(2-3-6) 

Soil Survey and Classification 

ลักษณะและชนิดของดิน การจ าแนกประเภทของดิน 

หลักการและวิธีการส ารวจ และการท าแผนที่ดิน และ     

การท ารายงานการส ารวจดิน 

  

ปิดรายวิชา 



121 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

Characteristics and types of soils, soil classification, 

principles and methods in soil survey and mapping, soil 

survey report 

203342 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยปีุ๋ย                     3(2-3-6) 

Plant Nutrition and Fertilizer Technology 

ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหารพืช การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

และลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช วิธีการที่เหมาะสม

ส าหรับการเก็บ และเตรียมตัวอย่างดินและพืชเพื่อการ

วิเคราะห์ทางเคมี ทฤษฎีของวิธีการวิเคราะห์ การแปรผล

ข้อมูลและการใช้ผลการวิเคราะห์ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และ

ปุ๋ ย อ นิ น ท รี ย์  คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ส าคั ญ ขอ งปุ๋ ย  ก า ร ใช้ 

กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 

Types of plant nutrition, plant nutrient availability, soil 

fertility assessment with emphasis on growth response to 

nutrient application and plant symptoms, appropriate 

methods for sampling and preparation of soil and plant 

samples for chemical analysis, theories of analysis 

methodology, data interpretation and use of analysis 

results, types of organic and inorganic fertilizers and their 

important properties, fertilizer application, processing of 

chemical fertilizer, technology for organic fertilizer 

production 

203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยปีุ๋ย        3(2-3-6) 

Plant Nutrition and Fertilizer Technology  

ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหารพืช ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช

หรือธาตุอาหารพืชเป็นพิษ ชนิดของปุ๋ยอนิทรีย์และ

ปุ๋ยอนินทรีย์ สมบัติที่ส าคัญของปุ๋ยอนินทรีย์และ

ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ 

การใชปุ้๋ยให้เหมาะกับพืชเศรษฐกิจและชนิดของดนิ  

Types of plant nutrition, plant nutrient 

availability, plant nutrient deficiency or toxicity, 

kinds and important properties of organic and 

inorganic fertilizers, organic and inorganic 

fertilizer preparation, principle of fertilizer 

application, suitable uses of fertilizers for some 

economic crops under different soil types.  

 

 

ปรับรหัส/

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

203343 การจัดการน้ าส าหรับการเกษตร                    3(2-3-6) 
Water Management for Agriculture 

การจั ดการใช้น้ า เพื่ อประโยชน์ ในการปลู กพื ช 

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ า ดิน และพืช ระบบการใช้น้ าในพืช

ไร่ การประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าจากผลิตผลพืชไร่ 

และอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 

Water management for field crop production, 

relation between water, soil and crops, systems of 

irrigation and their efficiency and agricultural 

meteorology 

203361 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทาน        3(2-3-6) 

Climates and Irrigation for Agriculture      

ธรรมชาติและสมบัติของน้ า การหมุนเวียน

ของน้ าในระบบ คุณภาพน้ าชลประทาน ความชื้น

ในอากาศและวิธีการวัด ความชื้นในดินและวิธีการ

วัด  ความต้องการน้ าของพื ช  หลักของการ

ชลประทาน ระบบการให้น้ าและการติดตั้ง และ

การให้ปุ๋ ย ร่วมกับน้ า  หลักการเบื้ องต้นของ

อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า  ธ รรม ชาติ ข อ งบ รรยาก าศ          

ก าร เป ลี่ ย น แป ล งแล ะก ารห มุ น เวี ยน ขอ ง

บรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและ

การก าเนิดของดิน การจ าแนกเขตภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของประเทศไทย ข้อมูลการ พยากรณ์

อากาศ การประยุกต์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 

Water management for field crop 

production, relation between water, soil and 

crops, systems of irrigation and their efficiency 

and agricultural meteorology 

 

ปรับรหัส/

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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203441 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร                   3(2-3-6) 
Information Systems in Agriculture 

นิยาม ชนิดและประเภทของแหลง่ขอ้มูล ระบบการเก็บ

รวบรวม การจัดระบบฐานข้อมูล เทคนิค อุปกรณ์ การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทางด้านการเกษตร 

Definition, significance of agricultural information 

sources and systems, information collection and 

database establishment, information technology (IT) 

application and service, utilization of information and 

techniques in agriculture communication 

203463 เทคโนโลยเีพื่อการเกษตรอัจฉริยะ      3(2-3-6) 

Smart Farm Technology 

ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้

ในเกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง การเลือกและ    

การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม ระบบให้น้ า

และปุ๋ย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม

ในแปลงปลูก  ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม       

ในโรงเรือนปิด ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรม

แบบแม่นย าสูง การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม

ส าเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เคลื่อนที่เพื่อใชบ้ริหารจัดการด้านฟาร์ม มาตรฐาน

การผลิตและผลผลิต การลดความเสี่ยงจาก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ

ศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน   

การผลิตการเกษตร การประมวลผล บันทึกผล 

และจัดท ารายงานผลด้านการเกษตรด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมเพื่ อส ร้างแบบจ าลองส าห รับ      

การท านายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติ

ธ รรม ชาติ ที่ มี ผลก ระทบต่ อก ารผลิ ต  แล ะ         

การระบาดของศัตรูพืช 

Proximal and remote sensing systems for 

precision agriculture; selection and utilization of 

appropriate sensor, irrigation, fertigation and 

fertilizer application system, field’s 

environmental monitoring and control system, 

and control system for protected environment 

greenhouse, field and farm levels data 

communication and network for precision 

agriculture, Utilizations of computer software on 

PC and mobile devices for managements 

including farm, crop production and agricultural 

produce standard, agricultural risks from climate 

change and pest, and agricultural data 

assessment; computer-based processing, 

recording, and reporting,  data analysis and 

synthesis using computer software to develop 

model for prediction of crop yield, impact of 

microclimate and natural disaster on crop 

production, and pest outbreaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส/

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

  203362 การวิเคราะห์ดินและพืช  

Analysis of Soil and Plant Materials  

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่าง

ดิ น  พื ช  น้ า  และวั สดุ เกษตร การวิ เค ราะห์           

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน พืช น้ า และ

วัสดุเกษตร การแปลผลวิเคราะห์ 

Basic of chemical analysis, collection of 

samples of soil, plants, water and agricultural 

materials, physical, chemical and biological analysis 

of soil, plant, water and agricultural materials, 

interpretation of analytical results. 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203363 ปุ๋ยชีวภาพ                                    3(2-3-6) 

Biofertilizer 

บทบาทความส าคัญ  ชนิดและลักษณะทาง

ชีววิทยาของปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในการเกษตรการผลิต 

การควบคุมคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ ตลอดจน

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของปุ๋ยชีวภาพ  

Role, significance, kind and biological 

characteristic of biofertilizer being used in 

agriculture. Production, quality control and 

utilization of biofertilizer. Biotechnology 

improvement of biofertilizer. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                  3(2-3-6) 

Soil Fertility 

ปัจจัยควบคุมการให้ผลผลิตและการเจริญ 

เติบโตของพืช ธรรมชาติและความส าคัญของธาตุ

อาหารพืชในดินและในพืช วิธีการปรับปรุงความ

เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารกับคุณสมบัติของดิน 

หลักการตรวจการประเมินผล และ แก้ปัญหาและ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

Importance factors of growth and yield, 

nature and acquisition of plant nutrition in soil 

and plants, an improving nutrients availability 

and soil properties, evaluation and principles 

analysis to solve problems and improve soil 

fertility 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม           3(2-3-6) 

ทางการเกษตร  

Innovative Agribusiness Development     

ความส าคัญของการเกษตรต่อการพัฒนา

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



124 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

ความเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายของการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน

การเกษตร การพัฒนารูปแบบธุรกิจการเกษตร 

ห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตร นวัตกรรมทางการ

เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการนวัตกรรม การวิเคราะห์ความ

เป็ น ไป ได้ ขอ งธุ รกิ จ  ก าร เต รียมแผนธุ รกิ จ 

พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดส าหรับ

สินค้าเกษตรนวัตกรรม แหล่งเงินทุนของธุรกิจ

นวัตกรรม กรณีศกึษาและการน าเสนอแผนธุรกิจ 

The importance of agriculture and 

entrepreneurship development, challenges in 

agribusiness SMEs, agribusiness development 

model, agriculture value chain, agriculture 

innovation through value chain, innovation 

product and process development, business 

feasibility, preparation of business plan, 

customer behavior and marketing strategies for 

innovative agricultural products, source of 

funding for innovative agribusiness, case study 

and business plan presentation  

กลุ่มวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม  ปิดกลุ่ม

วิชา 

 203451 การผลิตพืชอุตสาหกรรม                           3(2-3-6) 

Industrial Plant Production 

ประวัติ ความส าคัญของพืชในอุตสาหกรรมน้ ามัน 

น้ าตาล  เส้ น ใย  ยาง  ก ระด าษและไม้ ลั ก ษณ ะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์  การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช     

การเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป การตลาด และการใช้

ประโยชน์  
History, economic importance plants in the industry 

of oil, sugar, fiber, rubber, paper, and wood, botanical 

characteristic, varieties, cultivation, pests control, 

harvesting and processing, marketing and utilization 

  

ปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3 (3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3 (2-2-5) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3 (3-0-6) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3 (2-2-5) 

203191 ปฎิบัติงานภาคสนาม 1 1 (0-6-3) 203191 ปฏิบัติงานพชืไร่  1 (0-3-2) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1  3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4 (3-3-8) - - - 

   203111 ปรทิัศน์ทางการเกษตร 3 (2-3-6) 

   243101 ชีววทิยา 1  4 (3-3-8) 

      

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3 (3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง  3 (2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3 (3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม  

3 (2-2-5) 

005173 ทักษะชีวติ 2 (1-2-3) - - - 

203192 ปฎิบัติงานภาคสนาม 2 1 (0-6-3) 203192 ปฏิบัติงานพชืสวน  1 (0-3-2) 

243101 ชีววทิยา 1 4 (3-3-8) - - - 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 4 (3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น  4 (3-3-8) 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1 (0-2-1) - - - 

   001101 การใชภ้าษาไทย  3 (2-2-5) 

   203112 เทคโนโลยกีารขยายพันธุ์  3 (2-3-6) 

   203212 จักรกลการเกษตร และ

เทคโนโลยกีารจัดการฟาร์ม  

3 (2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3 (2-2-5) 002202 การด าเนินชีวติในสังคมพหุ

วัฒนธรรม  

3 (2-2-5) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3 (2-2-5) 

203211 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 (2-3-6) - - - 

203212 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-6) 203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร  3 (2-3-6) 

203213 สถิตแิละการวางแผนการทดลอง 3 (2-3-6) - - - 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3 (X-X-X) - - - 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3 (2-2-5) 

   242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์   4 (3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

203214 ทรัพยากรดินและการจัดการ 3 (2-3-6) 203213 วิทยาศาสตร์ทางดิน  3 (2-3-6) 

203215 จักรกลการเกษตร 3 (2-3-6) - - - 

206101 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3 (3-0-6) - - - 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป 4 (3-3-8) 361201 จุลชีววทิยาทั่วไป  4 (3-3-8) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

 

3 (X-X-X) - - - 

   002201 พลเมืองจิตอาสา  3 (2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม  

3 (2-2-5) 

   146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3 (2-2-5) 

   207211 ความปลอดภัยทางอาหารและ

การจัดการการเกษตรอย่าง

ย่ังยืน  

2 (2-0-4) 

203XXX วิชาเอกเลือก 3 (X-X-X)    

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

203311 พันธุศาสตร์เกษตร 3 (2-3-6) 203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  3 (2-3-6) 

203312 โรคพืชวทิยาเบื้องต้น 3 (2-3-6) 203312 โรคพืชวทิยาเบื้องต้น  3 (2-3-6) 

203313 สรรีวิทยาการผลิตพืช 3 (2-3-6) 203211 สรรีวิทยาการผลิตพืช  3 (2-3-6) 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 4 (3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป  4 (3-3-8) 

00XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3 (X-X-X) - - - 

203XXX วิชาเอกเลือก 3 (X-X-X) 203XXX วิชาเอกเลือก  3 (X-X-X) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

203314 เทคโนโลยกีารขยายพันธุ์และการ

เพาะเลี้ยง เนือ้เย่ือพืช 

3 (2-3-6) - - - 

203315 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื  203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื  3 (2-3-6) 

203316 หลักการส่งเสรมิการเกษตร 3 (2-3-6) - - - 

203XXX วิชาเอกเลือก 3 (2-3-6) 203XXX วิชาเอกเลือก  3 (X-X-X) 

203XXX วิชาเอกเลือก 3 (X-X-X) 203XXX วิชาเอกเลือก  3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 

  3 (X-X-X) 203314 เทคนิคและการวางแผนการ

ทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช  

3 (2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

203411 การจัดการธุรกิจเกษตร 3 (2-3-6) 203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชี

ทางการเกษตร 

3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพิเศษด้านพชืศาสตร์ 3 (2-3-6) 203491 ปัญหาพิเศษด้านพชืศาสตร์  3 (2-3-6) 

203492 สัมมนา 1 (0-2-1) 203492 สัมมนา 1 (0-2-1) 

203XXX วิชาเอกเลือก 3 (X-X-X) 203XXX วิชาเอกเลือก  3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) - - - 

   203413 หลักการส่งเสรมิการเกษตร  3 (2-3-6) 

   203412 สารเคมีทางการเกษตร  3 (2-3-6) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

203493 การศึกษาอิสระ 6 (0-18-9) 203493 การศึกษาอิสระ  6 (0-18-9) 

203494 การฝึกงาน 6 (0-18-9) 203494 การฝึกงาน  6 (0-18-9) 

203495 สหกิจศกึษา 6 (0-18-9) 203495 สหกิจศกึษา  6 (0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

รายงานการประชุม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1 ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ 

2 นายนเรศ ฝีปากเพราะ กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3 ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล หัวหนา้สาขาเกษตรศาสตร์ 

4 ดร.บุญร่วม คิดค้า ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

5 ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเมก๊ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรก์ารเกษตร 

6 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

7 ดร.ไวพจน ์กันจู กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

8 ดร. ภาวิน ีจันทร์วิจิตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

9 ดร. สุกัลยา ภูท่อง กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 และแนะน า

กรรมการทุกท่านได้แก่ ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร ในฐานะประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  และ     

นายนเรศ ฝปีากเพราะ  

ดร. บุญร่วม คิดค้า ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้น าเสนอ

ภาพรวมของร่างหลักสูตรให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร โดยขอให้กรรมการพิจารณาในเล่มร่างหลักสูตรตามล าดับ ซึ่งกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในหัวข้อดังตอ่ไปนี ้

1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

กรรมการฯ เห็นชอบต่อหลักสูตร โดยเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็น

หลักสูตรที่มคีวามเหมาะสม และเป็นหลักสูตรที่นา่สนใจ  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

กรรมการฯเห็นชอบต่อหลักสูตร โดยจ านวนหน่วยกิต 130 หน่อยกิตมีความเหมาะสม และให้

เพิ่มอาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังการส าเร็จการศึกษา แต่ควรเพิ่ มนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สถานการณ์อาเซียน และสถานการณ์นโยบายของรัฐบาลให้เป็นปัจจุบันโดยให้ความส าคัญในเรื่อง

อาหารและความปลอดภัยใหม้ากขึ้น  

1.2 ข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตร 

กรรมการฯเห็นชอบต่อข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตร แต่ควรจะเพิ่มความส าคัญและให้เพิ่มความ

ชัดเจนของปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม้ากขึ้น  

1.3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

1.3.1 ระบบการจัดการการศกึษา 

กรรมการเห็นชอบต่อขอ้มูลจ าเพาะของหลักสูตร 

1.3.2 การด าเนินการของหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการด าเนนิการของหลักสูตร 
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1.3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

13.3.1 ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิต 

กรรมการเห็นชอบต่อความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตโดยภาพรวมว่า มี

จ านวนหนว่ยกิตทั้งหมด 130 หนว่ยกิต ว่ามีความเหมาะสม  

13.3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม ที่

จ านวนหน่วยกิต 130 หน่วยกิต แต่การจัดล าดับรายวิชาตามสาระเรียนรู้ อาจจะต้องมีการปรับปรุง

เนื่องจากบางรายวิชามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะให้นสิตเรียนในปี 1 หรือ ปี 2  

13.3.3 รายวิชาในหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อรายวิชาในหลักสูตร แตม่ีขอ้เสนอแนะ ดังตอ่ไปไปนี้ 

• หมวดวิขาศึกษาทั่วไป 

กรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

• หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

กรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

• หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

กรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม  

• หมวดวิชาชืพเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพืช 

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรแยก

กลุ่มวิชาเอกบังคับให้มีจ านวนมากกว่า 5 วิชาเพื่อให้ได้หน่วยกิต 15 หน่วยกิต เพื่อที่จะให้นิสิตมีโอกาส

ไปสมัครงานในกรมอื่นๆ เช่น กรมวิชาการเกษตรหรือกรมอื่นๆที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากกรม

ส่งเสริมการเกษตร หรอื ธนาคารส่งเสริมการเกษตร 

  และควรปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

• 203111 รายวิชาปริทัศน์ทางการเกษตร ควรเพิ่มปรับรายชื่อภาษาอังกฤษ และ

ประมวลรายวิชา 

• 203114 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากตาม

แผนการศึกษา จะท าการเรียนการสอนใน ปี 1 เทอมปลาย แต่ในเนื้อหาในส่วนของการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อมีเนื้อหาเชิงลึก อาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้นปรับชื่อวิชาให้เป็น เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช และ

ให้เปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาพืชสวนคือ วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ 

• 203115 จักรกลทางการเกษตร ควรจะเพิ่มเนื้อหาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

ไปด้วย และให้เปลี่ยนขื่อเป็น จักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

• 203214 ทรัพยากรทางดิน และการจัดการ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความลึกและมี

เนื้อหาที่มากเกินไปให้เปลี่ยนชื่อ เป็น วิทยาศาสตร์ทางดิน เพื่อจะได้สอนพื้นฐานทางดินให้ผู้เรียนมี
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ความเข้าใจมากขึ้น และนอกจากนั้นได้มีการแยกเป็นกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและนวัตกรรมทาง

การเกษตร ดังนัน้ในส่วนของการจัดการทรัยพากรดิน ได้มกีารน าเนือ้หาในส่วนนีไ้ปเปิดรายวิชาใหม่ 

• 203314 สถิติและการวางแผนการทดลอง มีเนื้อหาสถิติที่ เกี่ยวข้องทาง

การเกษตรมาก เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านพืช ทั้งนี้

เพื่อให้การเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

หมวดวิชาเอกบังคับ 

กรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม แต่วิชาเอกบังคับให้มีจ านวนมากกว่า 5 วิชา

เพื่อให้ได้หน่วยกิต 15 หน่วยกิต เพื่อที่จะให้นิสิตมีโอกาสไปสมัครงานในกรมอื่นๆ เช่น กรมวิชาการ

เกษตรหรอืกรมที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนอืจากกรมส่งเสริมการเกษตร หรอื ธนาคารส่งเสริมการเกษตร 

โดยควรแยกเป็นกลุ่มวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาพืชสวน กลุ่มวิชากีฏวิทยา กลุ่มวิชาโรคพืช และกลุ่มวิชากลุ่ม

วิชาการจัดการทรัพยากรดิน 

• กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ และกลุ่มวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม ให้เปลี่ยนเป็น

กลุ่มวชิาพืชไร่และพืชสวน โดยใหเ้ปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

o 203321 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาพืชสวน 

o 203322 การออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา

พืชสวน 

o 203421 เทคโนโลยีชีวภาพพืช ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาพืชสวน 

o 203422 ระบบการท าฟาร์มและการจัดการ ให้ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก

ได้เอาเนื้อหาในรายวิชานี้ไปรวมกับรายวิชา 203115 จักรกลการเกษตร 

และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 

o 203251 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาพืช

สวน 

o 203351 พืชไร่เศรษฐกิจ ให้ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาพืชไร่ 

o 203352 การผลติพืชผักเศรษฐกิจ ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาพืชสวน 

o 203353 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวชิาพืชสวน 

o 203451 การผลิตพชือุตสาหกรรม ให้ยกเลิกรายวิชา 

• กลุ่มวชิาอารักขาพชื  

o เนื่องจากกลุ่มวิชามีรายวิชาที่ประกอบด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศัตรูพืช การควบคุมวัชพืช จุลินทรีย์ แมลงส าคัญทางการเกษตร และสารเคมีทางการเกษตร ดังนั้น

เสนอแนะให้แยกกลุ่มเป็น กลุ่มวิชากีฏวิทยาและ กลุ่มวิชาโรคพืช และรายวิชาอื่นๆให้ปรับไปอยู่ในกลุ่ม

วิชาอื่นๆเช่น กลุ่มวชิาพืชไร่  
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o ให้เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชากลุ่มวิชากีฏวิทยาและ กลุ่มวิชาโรคพืช ให้มี

ความหลายหลายขึ้น และให้มจี านวนวิชา 8 รายวิชา  

o ให้เชค็ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

• กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรดิน 

o ให้ เปลี่ยนเป็นกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและนวัตกรรมทา ง

การเกษตร  

o ให้เพิ่มรายวิชาที่มเีนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการเกษตรมากขึ้น 

o ให้เพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาให้มีความหลายหลายขึ้น และให้มีจ านวนวิชา 

8 รายวิชา  

 

1.4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอน และการประเมิน 

กรรมการเห็นชอบต่อผลการเรียนรู ้กลยุทธการสอน และการประเมินของหลักสูตร แต่

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ การท า curriculum mapping ของหลักสูตร ให้ตรงกับ ELO ของหลักสูตรมาก

ขึน้ 

1.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศกึษา 

กรรมการเห็นชอบต่อหลักเกณฑใ์นการประเมินผลการศกึษา 

1.6 การพัฒนาคณาจารย์ 

กรรมการเห็นชอบต่อการพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตร 

1.7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1.8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

2. ความคิดเห็นอื่น  

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมการ

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560  เวลา 

16.00 น. 

 

 
 

(ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล)      (ดร. บุญร่วม คิดค้า) 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม     ผูต้รวจ/รับรองรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทติย์วรรณ 

Associate Professor Manus Titayavan, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.มนัส ทิตย์วรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35099007XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466666 ต่อ 3251 

    086-729 2230 

E-mail    manas.ti@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

ระดับหลังปริญญาเอก Postdoctoral research in Biological Control and Biosystematics 

University of California, Berkeley, USA. 

พ.ศ. 2524  Ph.D. (Pest  Management)  

Utah State University, USA. 

พ.ศ. 2516  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กีฏวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

พ.ศ. 2513  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กีฏวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  ประเทศไทย 

ผลงานทางวิชาการ    

1) Nuangemk, W. and M. Titayavan. 2013. Potentiality use of Alternaria sp. As 

bioherbicide to control of water hyacinth (Eichornia crassopes) in Kwan 

Phayao. Khon Kaen Agriculture Journal, 41 (suppl.), 498-504 

2) วิพ รพรรณ์  เน่ื องเม็ ก , กนิษฐา ทองเกล็ด  และ มนัส  ทิ ตย์ วรรณ . 2558. 

ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในการใช้ควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี. แก่น

เกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 933-938. 



140 

3) วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก, ประสิทธิ์ผาผ่อง และ มนัส ทิตย์วรรณ. 2558. ผลของเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปในแหล่งปลูก. 

แก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 680-683. 

4) วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก, รัตติยา แสนเมืองมา และมนัส ทิตย์วรรณ. 2559. นิเวศวิทยา 

และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา. แก่นเกษตร. 44(ฉบับพิเศษ 1): 960-964. 

 

วารสารสบืเนื่องจาการประชุมวิชาการ 

1) วรวุฒิ อ้ายดวง, บุญร่วม คิดค้า, มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2561. 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาหมักด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอ

ดิ น ข อ งค ะน้ า ส า เห ตุ จ า ก เ ชื้ อ ร า  Pythium aphanidermatum  ใน ร ะดั บ

หอ้งปฏิบัติการและระดับโรงเรือน. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย

ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มนีาคม 2561. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หนา้ 1-7.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

Assistant Professor Bunyarit Sinkangam, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.บุญฤทธิ์ สินคา้งาม 

รหัสประจ าตัวประชาชน   36504001xxxxx 

ต าแหน่งวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา      

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา      

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466666 ตอ่ 3157 

    095-614-1546 

E-mail    054-466663 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2554  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ์พืช) 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (พืชไร่) 

   มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม ่ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2537  วิทยาศาสตร์บัณฑติ (พืชศาสตร)์ 

    มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม ่ประเทศไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ   วารสารวิจัย 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2556. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองช่ัวที่ 3. 

วารสารวิชาการเกษตร, 3: 293-306.   

สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพส าหรับเป็น

แหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร . 

42: 15.  
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บุญฤทธิ์ สินค้างาม ภาวินี จันทร์วิจติร และ สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2557. การทดสอบสมรรถนะการ

ผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา. วารสาร

แก่นเกษตร. 42 (ฉบับที่พิเศษ): 730-735. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม และภาวินี จันทร์วิจิตร. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสม

ข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัว

ทดสอบ. ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2: 85-93.  

ธีระวัฒน์ ดาวทอง และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นใน

จังหวัดพะเยา. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 1: 1-6. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. วาสนา พิทักษ์พล 

Assistant Professor Wasna Pithakpol, Ph.D 

 

ชื่อ – สกุล    ดร. วาสนา พิทักษ์พล 

รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 35501000XXXXX 

ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

 อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า 

 อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3150 

081-952-1574 

Email wasnan@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542     Ph. D. (Postharvest Horticulture) 

    Ehime University, Japan  

พ.ศ. 2538   M. Sc. (Horticulture Science)  

    Kagawa University, Japan 

พ.ศ. 2534   วิทยาศาสตร์บัณฑติ (เกษตรศาสตร์)    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

 

ผลงานวิชาการ  วารสาร 

วาสนา พิทักษ์พล, วิไลพร พรีะ, เพ็ญโฉม พจนธารี และ สมสุดา วรพันธุ์. (2559).  ผลของสารเคลือบ

ผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลองกอง . วารสาร 

แก่นเกษตร,  ปีที่ 44  ฉบับที่ 1, 880-886.   

วาสนา พิทักษ์พล, เพ็ญโฉม พจนธารี และ สมสุดา วรพันธุ์. (2558) . การยืดอายุการเก็บรักษา 

ผลมะนาวด้วยสารเคลือบผิวคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวา และกรดจิบเบอเรลลิค. 

วารสารแก่นเกษตร,  ปีที่ 43  ฉบับที่ 1, 881-887. 
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ปวีณพล คุณารูป  และ วาสนา พิทักษ์พล. (2558). ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการชะลอการ

สุกและคุณภาพกล้วยกรอบของกล้วยไข่พันธุ์พระตะบอง. วารสารแก่นเกษตร,  ปีที่ 43  ฉบับที่ 1, 

126-131. 

ณัฐชยา ใจดี  และ วาสนา พิทักษ์พล. (2557). ผลของการรมด้วยไอของน้ ามันหอมระเหยสะระแหน่

ร่วมกับการเคลือบผิวด้วยไคโทซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของหัวหอมแดง . วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 45  ฉบับที่ 1 (พิเศษ), 209-212.  

วาสนา พิทักษ์พล ศศิธร สวยสม และ หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล. (2557). ผลของเมทิลจัสโมเนตและ

ไคโทซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง. วารสารแก่นเกษตร,  ปีที่ 42  ฉบับที่ 1, 

588-595. 

จารุณี มโหฬาร และวาสนา พิทักษ์พล. (2556). ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานและสารสกัดกานพลู

ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของหอมแดง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  ปีที่ 44  ฉบับที่ 3 

(พิเศษ), 225-228. 

วาสนา พิทักษ์พล  เบญจามาภรณ์ จิตอารีย์และกานต์พิชชา ปัญญา . (2556). ผลของการฉีดพ่น 

ไอโอไดด์และไอโอเดตต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีนในผักกาดหอม. วารสารแก่นเกษตร,  ปีที่ 

41 ฉบับที่ 1, 579-584. 

 

ผลงานวิชาการ  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

สมสุดา วรพันธุ์ วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก   นครินทร์ สุวรรณราช  และ วาสนา พิทักษ์พล. (2558) ผลของ

น้ ามันหอมระเหย กระเพรา โหระพา ยูคาลิปตัส และตะไคร้หอม ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

รา Aspergillus tubingensis and Penicillium steckii. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5.  จังหวัดภูเก็ต. หนา้ 743-750 

 

ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

วาสนา พิทักษ์พล. 2556. การผลิตเอทิลีนของผล (Ethylene Production in Fruit) ในมะม่วง : การผลิต

และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. หน้า 199-236. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ  วิลาวัลย์ ค าปวน และ ธีร

นุช เจริญกิจ . บรรณาธิการ. เชียงใหม่  : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่. ISBN972-974-672-727-3  
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ประวัติ 

ดร.บุญร่วม คิดค้า 

Bunruam Khitka, Ph.D. 

 

ชื่อ – สกุล    ดร.บุญร่วม คิดค้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน  34613003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466666 ต่อ 3147 

    095-506 2548 

E-mail    bkhitka@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลติพืช) 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลติพืช)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย 

พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลติพืช) 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ   วารสารวิจัย 

บุญร่วม คิดค้า. (2557). การชักน าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารจีนิสไทน์ในถั่วเหลืองฝักสด. วารสาร

นเรศวรพะเยา (มกราคม - เมษายน 2557). หนา้ 96-101 

เฉลิมชัย แพะค า, บุญร่วม คิดค้า, มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. (2557). การศึกษา

ปริมาณธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยหมักผักตบชวาที่ย่อยสลายโดยเชื้อรา Trichoderma sp. ไอโซ

เลท UPPY19. แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ)ซ 671-675 
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บุญร่วม คิดค้า. (2556). การเจริญเติบโตในปีที่สองและผลของปุ๋ยทางใบต่อของมะกอกโอลีฟ 

พันธุ์ Arbequina ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวร

พะเยา (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556). หนา้ 106-110 

 

ผลงานวิชาการ  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

ณัฐพร บุญเกิด, กิตติ สัจจาวัฒนา และบุญร่วม คิดค้า. (2559). การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ 

ที่จ าเพาะต่อการคัดเลือกข้าวที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 8. วันที่ 30 พฤษภาคม 2559. พะเยา. หนา้ 72-77 

 

ชัยมงคล ใจหล้า และบุญร่วม คิดค้า. (2558). การปรับปรุงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์อัด เม็ด 

ตรากว๊านพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 

2 กรกฎาคม 2558 ณ สงขลา.  หนา้ 196-205 
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    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย 

 

ผลงานทางวิชาการ   วารสารวิจัย 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม, ภาวินี จันทร์วิจิตร และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. (2557). การทดสอบสมรรถนะ

การผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา . 

วารสารแก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ): 730-735. 

บุญฤทธิ์ สินคา้งาม และ ภาวินี จันทร์วิจติร. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสม
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ตัวทดสอบ. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 22(2): 85-93. 
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วิชาการเกษตร. 33(3): 1-8.   
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ผลงานวิชาการ  วารสาร 

Nuangmek, W., Aiduang, W., Suwannarach, N., Kumla, J. and Lumyong, S. 2018. First report of 

gummy stem blight caused by Stagonosporopsis cucurbitacearum on cantaloupe in Thailand. 

DOI: 10.1080/07060661.2018.1424038 

Suwannarach N., Bussaban B., Nuangmek W., Pithakpol W., Jirawattanakul B., Matsui K. and 

Lumyong S. 2016. Evaluation of Muscodor suthepensis strain CMU-Cib462 as a postharvest 

biofumigant for tangerine fruit rot caused by Penicillium digitatum. Journal of the Science of 

Food and Agriculture 96: 339–345. 
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Suwannarach, N., Kumla, J., Bussaban, B., Nuangmek, W., Matsui, K. and Lumyong, S. 2013. 
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postharvest decay of citrus fruit. Crop Protection. 45: 63-70.  

Suwannarach, N., Bussaban, B. Nuangmek, W., McKenzie, E. H.C., Hyde, K. D. and Lumyong, S. 

2012. Diversity of Endophytic Fungi Associated with Cinnamomum bejolghota (Lauraceae) in 

Northern Thailand. Chiang Mai J. Sci. 39: 389-398. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก และ วรวุฒิ อ้ายดวง. 2560. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกาจัดเชื้อ

ราในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป. วารสารพืชศาสตร์

สงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2: 51-55. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก และรัตนภรณ์ นครไธสงค์. 2557. การศึกษาการป้องกันก าจัดโรคใบจุดของ

ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารสกัดสมุนไพร. วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 : 

131-136.  

วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก, ชรินทร์  คงเดิม  และมนัส  ทิตย์วรรณ. 2557. การควบคุมผักตบชวาแบบ

ผสมผสานโดยการใช้ด้วงงวงผักตบชวาร่วมกับเชื้อรา Alternaria sp. วารสารแก่นเกษตร 42 ฉบับ

พิเศษ 1: 677-682. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก, กนิษฐา ทองเกล็ด และ มนัส ทิตย์วรรณ . 2558. ประสิทธิภาพของเชื้อรา

สาเหตุโรคพืชในการใชค้วบคุมผักตบชวาโดยชีววิธี. แก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 933-938. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก, ประสิทธิ์ผาผอ่ง และ มนัส ทิตย์วรรณ. 2558. ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อ

การเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปในแหล่งปลูก. แก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 

680-683. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก, รัตติยา แสนเมืองมา และมนัส ทิตย์วรรณ . 2559. นิเวศวิทยา และการ

กระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา . แก่น

เกษตร. 44(ฉบับพิเศษ 1): 960-964. 

 

ผลงานวิชาการ  รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

วรวุฒิ อ้ายดวง, บุญร่วม คิดค้า, มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2561. ผลของปุ๋ยอินทรีย์

ผักตบชวาหมีกด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา 

Pythium aphanidermatum  ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรือน. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติวลัยลักษณ์วจิัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มนีาคม 2561. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-

7.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219412003286
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219412003286
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219412003286
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N24QXTlR5rOTY7p9ptW&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=N24QXTlR5rOTY7p9ptW&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no
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กนิษฐา ทองเกล็ด, บุญร่วม คิดค้า และวิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก. 2559. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม 

ในการเจริญเติบโตของเชื้อราย่อยสลายผักตบชวา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6. หนา้ 90 

สมสุดา วรพันธุ์ , วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก ,  นครินทร์ สุวรรณราช  และ วาสนา พิทักษ์พล. 2559. 

ผลของน้ ามันหอมระเหยกระเพรา โหระพา ยูคาลิปตัส และตะไคร้หอมต่อการยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อรา Aspergillus tubingensis และ Penicillium steckii. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต. 

วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก และ มนัส ทิตย์วรรณ. 2557. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ด 

เพื่อการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก, รัตนาภรณ์ นครไธสงค์ และมนัส ทิตย์วรรณ. 2556. ความสามารถของเชื้อรา

เอนโดไฟท์ในการควบคุมโรคใบไหม้ของข้าวและการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว. รายงาน

การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”. 

เซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่น. 26-28 พฤศจกิายน 2556. หน้า 1325-1332. 
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