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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :  0652 

 ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 ภาษาอังกฤษ     :  Master of Science Program in Agricultural Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :   วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :   Master of Science (Agricultural Science) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :   M.Sc. (Agricultural Science) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 4.1 การศกึษาตามแผน ก แบบ ก 1 จ านวนไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

 4.2 การศกึษาตามแผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

 4.3 การศกึษาตามแผน ข  จ านวนไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 

 

 



2 

 

 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยและนิสติต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่..11/2559..วันที่..11..เดือน..ตุลาคม..พ.ศ..2559... 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ..4/2560.. วันที่ ..10..เดือน ..มีนาคม..พ.ศ. ..2560..   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...120(4/2560).. วันที่ ...22..เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ..2560..             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...5/2560.....   

    วันที่ .......16..............เดอืน ....กรกฎาคม...พ.ศ. .....2560.....   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่  ในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ

ภาคเอกชน  ที่เกี่ยวกับการเกษตร 

 8.2  ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม 36504001xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

การปรับปรุงพันธุ์พืช 

พืชไร่ 

พืชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2554 

2541 

2537 

2 นางวาสนา พิทักษ์พล 35501000xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ.  

Postharvest Horticulture 

Agriculture 

เกษตรศาสตร์ 

Ehime University, Japan 

Kagawa University, Japan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2538 

2534 

3 นางวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 35208000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ 

ชีววิทยา 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 

2540 
 

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยน

จากเดิมที่พึ่ งพาภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ไปสู่การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลาง

น้ า และปลายน้ า เกิดการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาค

เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง

ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้แรงงานด้านการเกษตรน้อยลง 

ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงาน

ส าหรับการพัฒนา นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน

มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลา

ยาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด

ความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ จะ

ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ รัฐบาล

ก าหนดใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง

ขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล ผลการวิเคราะห์สถานะด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย พบว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โครงสร้างการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิต

ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีจุดอ่อนที่ต้องพึ่งการ

น าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วนพลังงาน เงินทุน เทคโนโลยี และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผลิตภาพการผลิตต่ า 

การผลิตอาศัยทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู ้มีการใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคสิน้เปลือง  

รัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนด “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษที่ 21 โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบ
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สมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farming) ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรควร

มุง่เน้นระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตรเ์กษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเกษตรในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว  

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมเกษตรกรรม  มีวถิีชวีิตสอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากนานาอารยะ

ประเทศ  อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการตดิต่อสื่อสาร สังคมมีการปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมการเกษตรไทย วิถีชีวิต

วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม และประเพณี การท านาเกี่ยวข้าว ในอดีตมีการลงแขก

ช่วยกันปลูกข้าว มีประเพณีทาขวัญข้าว ปัจจุบันเป็นการท าการเกษตรแบบสมัยใหม่ มีการใช้เครื่องทุ่น

แรงมากขึ้น มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนน้อยลง คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพเกษตรกรรม ท าให้

เกิดช่องว่างด้านองค์ความรู้สมัยใหม่ การจัดการระบบการผลิตที่เข้ากับสังคม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น จงึเป็นสิ่งจ าเป็น  

 ข้อตกลงความร่วมมอื “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่ได้ก าหนดให้ในอนาคตสามารถท างาน

ในประเทศกลุ่มอาเซียน ได้อย่างอิสระ โดยอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความ

ใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน  มี

วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มพีฤติกรรมการบริโภคคล้ายๆ กัน มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและ

กันได้ หรอืมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกันซึ่งหากสามารถร่วมมอืกัน ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งใน

ด้านอ านาจการตอ่รอง อันจะน ามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น    

จงึจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และบัณฑิตต้องสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคม 

และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถในการ

แขง่ขันในตลาดแรงงานได้ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลต่อการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ท าใหผู้้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพสังคม 

ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศกึษาตาม
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แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติ

ให้มีวิถีการด าเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2552 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ซึ่งมุงพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรอบรู้กว้างขวาง ครอบคลุ่ม

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิาค และระดับโลก 

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ทัดเทียมมาตรฐานประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน

อนาคตของประเทศ และส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตสามารถ

ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม 

และการฝึกปฏิบัติ ในสาขาวิชาที่จ าเป็นต้องปรับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ชุมชนในท้องถิ่น และต่อ

ประเทศชาติ เนื่องจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่แพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจาก

ต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนิสิตเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ

ข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไป

ตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ที่เน้นการศึกษาวิจัย

เพื่อเป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและบริหารทรัพยากรการผลิต  

ตลอดจนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลิตผล และมูลค่าของผลิตผลทาง

การเกษตร โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในรูปของสหวิทยาการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับใหม้ีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

(2)  ด้านการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องสอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยที่เน้นการศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน  ดังนั้นหลักสูตรเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งสะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

การเกษตร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับให้มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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(3)  ด้านบริการวิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการโดยเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  และการลงพื้นที่เพื่อสนองความต้องการของชุมชนตาม     

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

(4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    การเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมท้องถิ่นท้องถิ่นด้านการเกษตรจะส่งผลให้

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 
 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี
 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่ม ี
 

 13.4 การบรหิารจัดการ  

   ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตศึกษา ให้มี

ความรู้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางหมาวิทยาลัยจึงก าหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัยขึ้น และหากนิสิตมีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดให้นิสิตลงเรียนในรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  ในทุกหลักสูตรของระดับบัณฑิตศกึษา และมี

การบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ

พัฒนาการเกษตร  สังคม และประเทศชาติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 1.2 ความส าคัญ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรมีความส าคัญต่อการ

พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุก

สมัย  มีความส าคัญมากส าหรับประเทศไทย ประชากรประมาณสองในสามของประเทศอยู่ในภาค

เกษตร  ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้

ภายในประเทศและส่งออก การพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศมา

ตลอดและเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเกษตร รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญ

ด้านต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขา

เศรษฐกิจอื่นๆ ฐานการผลิตเกษตรมีผลิตภาพการผลิตต่ า เนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุน 

และการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง 

มีการใช้ ที่ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผัน

ผวนของสภาพภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม ส่งผลให้รายได้

เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ ากว่าสาขาการผลิตและบริการอื่นๆ มาก จึงเป็นความเหลื่อมล้ าทางด้าน

รายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาด้านคุณภาพดังกล่าว ดังนั้นการปรับระบบการผลติการเกษตรให้

สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่  รวมทั้ง

สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม

ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ  (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร  มีความ

ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท ากินของเกษตรกร การพัฒนาการ

เกษตรของประเทศจ าเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ การท างานแบบบูรณาการ และการสนับสนุนการวิจัย

พัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ  โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการ

ผสมผสานเทคโนโลยีด้านต่างๆ 

 ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยามีความมุ่งมั่นที่จะผลิต

มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้มีความรู้ความสามรถ ตลอดจนเป็นมหาบัณฑิตที่มี
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพด้าน

การเกษตรของประเทศ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง

ผลติบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

 1.3.1 มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อสามารถสร้างสรรค์ วิจัย และ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องตามพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ

จากเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนวัตกรรมการเกษตรที่เกิดขึ้น 

 1.3.2 มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

การเกษตร เพื่อน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทาง

การเกษตรให้มศีักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศ   

 1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ

ปฏิบัติงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้ว

เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสตูรทุกๆ 5 ป ี

เพื่อให้มมีาตรฐานตามที ่สกอ. 

ก าหนด 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ีโดยน าผล

จากการประเมินหลักสูตรดา้น

คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

ความต้องการของตลาดและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยี 

 

หลักฐาน 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

หลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ 

1. ระดับความพงึพอใจและระดับ

ความเห็นตอ่หลักสูตร 

2. การปรับปรุงหลักสตูรให้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงและ

ตอบสนองต่อความต้องการในการ

2.1 ติดตามประเมินและรายงานผลการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ

หลักฐาน 

1. รายงานผลการวิ เคราะห์ผล

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
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พัฒนาการเกษตรทั้งภาครัฐ ธุรกิจ

เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ภูมภิาค และ

ผู้ใชบ้ัณฑติ 

ต้องการของภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

2 .3  ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง

เทคโนโลยีและพัฒนาปรับปรุงสาระ

ของรายวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของหลักสูตร  

2.4 ตดิตามความพงึพอใจของผู้ใช้

มหาบัณฑิตหรอืนายจ้างอย่างสม่ าเสมอ 

2.5 สรา้งเครอืข่ายกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการ

ระดมสมอง ข้อคดิเห็นการพฒันา

หลักสูตรให้เหมาะสมและมีคุณภาพ 

สอนของอาจารย์ในรายวิชา เพื่อ

น ามาปรับปรุงการสอน 

2. รายงานผลการด าเนินความพึง 

พอใจในการใช้มหาบัณฑติของ 

ผู้ใชม้หาบัณฑิต 

3. บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืของ

หน่วยงาน 

 

ตัวบ่งชี ้

1. ระดับความพงึพอใจและระดับ

ความเห็นตอ่หลักสูตร 

2. จ านวนกจิกรรมทางวิชาการ 

และหรอืความรว่มมือ 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรยีน

การสอน การวิจัย และบริการ

วิชาการ 

3.1 ส่งเสรมิให้คณาจารยไ์ด้เขา้รับการ

อบรมความรูใ้หม่ๆ ดา้นการจดัการเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ

วิจัยในช้ันเรยีนและการวัดผลประเมินผล 

รูปแบบต่างๆทัง้นีเ้พื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการสอน และ

ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ได้เป็นอย่างด ีและการไปทัศนศึกษาดู

งาน 

หลักฐาน 

1. รายงานการวัดและประเมินผล

การอบรม 

2. ปริมาณงานการสอน การวิจัย

และบริการวิชาการต่ออาจารย์

ในหลักสูตร 

3. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผู้ ใช้บริการวิชาการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อ ชุมชนและความ

บรรลุผลส าเร็จ 

 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนวิทยานิพนธ ์และผลงาน

ตีพมิพ์ของอาจารย์ระดับบัณฑิต 

ศึกษา 

2. จ านวนคร้ังของคณาจารยท์ีเ่ข้า

รว่มประชุม หรอืน าเสนอผลงาน

วิชาการ 

4. การปรับปรุงปัจจัยสนับสนนุการ

เรียนการสอน 

4.1 ส ารวจความต้องการของผู้เรยีน 

4.2 การส ารวจความต้องการของของ

บุคลากรสายวิชาการ 

หลักฐาน 

1. รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2.รายงานการปรับปรุงตามความ
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ต้องการที่รับจาการส ารวจ 

 

ตัวบ่งชี้ 

1. วสัด ุครุภัณฑ์ และห้องเรียน ที่

ตอบสนองต่อการเรียนการสอน 

2. อุปกรณ ์และระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1 ภาคการศกึษาต้น  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 

2.1.2 ภาคการศกึษาปลาย เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

1) แผน ก แบบ ก 1  

1.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเกษตรศาสตร์ 

หรอืเทียบเท่า ที่ได้รับปริญญาเกียรตินยิม หรอื 

1.2  มีประสบการณ์ในการท างานด้านการเกษตรหรอืสายงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

น้อย 1 ปี 

2) แผน ก แบบ ก 2 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขา

เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือ
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สัมพันธ์กับการผลิตพืช ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

เห็นชอบ 

3) แผน ข ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาเกษตรศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับการ

ผลิตพชื ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ  

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 นิสติมทีักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 

ไม่เพียงพอ 

  2.3.2 นิสิตมีความแตกต่างด้านความรูพ้ืน้ฐานและประสบการณว์ิจัยด้านวิทยาศาสตร์

การเกษตร 
 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  ก าหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และหากนิสิตมีผลการ

สอบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑติศกึษา โดยไม่นับหนว่ยกิต 

  2.4.2 จัดการฝึกอบรมปรับความรู้พื้นฐานการวิจัยให้แก่นิสิต  ในช่วงก่อนเปิดภาค

การศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2   5 5 5 5 

         รวม  5     10       10       10       10 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 5 
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 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2   10 10 10 10 

          รวม  10 20       20       20       20 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 10 

 2.5.3 แผน ข  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1  20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2   20 20 20 20 

          รวม  20 40 40 40 40 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   20 20 20 20 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 
   1.1 หมวดเงินเดอืน 

 
2,594,244 

 
2,749,896 

 
2,914,896 

 
3,089,784 

 
3,089,784 

2. งบด าเนินการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

120,000 

105,000 

112,500 

93,750 

 

133,400 

100,000 

150,000 

133,400 

 

200,000 

150,000 

156,000 

170,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

100,000 

 

220,000 

140,000 

140,000 

100,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

318,750 

 

583,200 

 

324,000 

 

320,000 

 

320,000 

4. งบเงินอุดหนุน      

รวมรายจ่าย 3,344,244 3,849,896 3,914,896 4,009,784 4,009,784 

*ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 40,000 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  

    แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

    แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

    แผน ข   จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับท่ี รายการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

งานรายวชิา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่นอ้ยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบงัคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก           ไม่นอ้ยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ไม่นอ้ยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

3 

 

24 

 

 

12 

12 

12 

 

3 

 

30 

 

 

12 

18 

 

6 

3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

  1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 

216791  วิทยานิพนธ์  36 หนว่ยกิต 

 

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

 

           3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

   (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

216701  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-3-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

216702  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย    1(0-3-2) 

  Computer Application in Research 

216703 สรีรวทิยาพืช 1       3(2-3-6) 

  Crop Physiology I 

216704  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร    3(2-3-6) 

  Agricultural Technology and Innovation 

216781  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 

216782 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar II 

 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

(โดยให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และ/หรือเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต และ/หรือเลือกเรียนวิชานอกสาขา 

หรอืมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินจิของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)  
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กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

216710  หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Science 

216711  ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร     3(2-3-6) 

  King’s Philosophy in Agriculture 

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื   3(2-3-6) 

 Innovation and biotechnology in plant tissue culture 

216713  การผลิตพืชและการจัดการ     3(2-3-6) 

  Crop Production and Management 

216714  ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา     3(2-3-6) 

  Agricultural System and Development 

216715  สรีรวทิยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด    3(2-3-6) 

  Crops Physiology Under Environmental Stress 

216716  แบบจ าลองระบบการปลูกพืช     3(2-3-6) 

  Crop Modeling 

216717  สรีรวทิยาของเมล็ดพันธุ์      3(2-3-6) 

  Seed Physiology 

216718  สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพชื    3(2-3-6) 

  Plant Growth Regulators   

 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 

216720  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร   3(2-3-6) 

  Principle of Agricultural Natural Resources Management 

216721  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1     3(2-3-6) 

  Soil Fertility I  

216722  ธาตุอาหารพืช       3(2-3-6) 

  Mineral Nutrition of Plants 

216723 ทรัพยากรดินและการใชท้ี่ดิน     3(2-3-6) 

  Soil Resources and Land Uses  

216724  เทคนิคการวิเคราะหด์ิน พืช และปุ๋ย 1    3(2-3-6) 

  Techniques in Soil, Plant and Fertilizer Analysis I 
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216725 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ทางปฐพีวทิยา    3(2-3-6) 

  Geographic Information System in Soil Science 

216726 จุลชีววิทยาของดนิ 1      3(2-3-6) 

  Soil Microbiology I 

216727  เทคโนโลยีปุ๋ย 1       3(2-3-6) 

  Fertilizer Technology I 

216728 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร   3(2-3-6) 

  Soil Management for Food Safety 

216729 การอนุรักษ์ดนิและน้ า 1      3(2-3-6) 

  Soil and Water Conservation I 

 

กลุ่มวิชาอารักขาพืช 

216730 การบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ     3(2-3-6) 

  Integrated Pest Management 

216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้     3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application 

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธี     3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests 

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว    3(2-3-6) 

 Postharvest Pest Management 

216734 การวินจิฉัยโรคพืช       3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology 

216735 นิเวศวิทยาแมลง       3(2-3-6) 

 Insects Ecology 

216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช      3(2-3-6) 

 Weed Science 

216737 การกักกันพืช       3(2-3-6) 

 Plant Quarantine 

216738 เทคนิคการวิจัยทางด้านอารักขาพชื    3(2-3-6) 

  Technique Research in Plant Protection 
 

216739 หัวข้อเฉพาะทางด้านอารักขาพืช     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Protection 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Selected Topics in Postharvest Technology 

216741 สรีรวทิยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6) 

 ผลผลิตพืชสวน 1   

Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops I 

216742 โรคของผลผลติเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Postharvest Pathology of Agricultural Products 

216743 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Research Techniques in Postharvest Technology 

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ      3(2-3-6) 

 Packaging Technology 

216745 การผลิตผกัและผลไม้ตัดแต่ง     3(2-3-6) 

 Minimal Processing of Horticultural Products 

216746  ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลติผลพืชสวน   3(2-3-6) 

  Postharvest Handling System of Perishable Crops 

216747  ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของธัญพืช และพืชตระกูลถั่ว 3(2-3-6) 

  Postharvest Handling System of Cereals and Grain 

216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลติทางการเกษตร  3(2-3-6) 

 Insect Pests of Postharvest Agricultural Products 

216749  ระบบการประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร   3(2-3-6) 

  Quality Assurance System for Agricultural Products 

 

กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 

216750 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1      3(2-3-6) 

  Plant Breeding I 

216751  เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์     3(2-3-6) 

  Plant Breeding Techniques 

216752 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช   3(2-3-6) 

 Biotechnology for Crop Improvement 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ     3(2-3-6) 

Population and Quantitative Genetics 
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216754 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อความเครียด   3(2-3-6) 

Plant Breeding for Stress Resistance  

216755 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช      3(2-3-6) 

  Plant Molecular Biology 

216756 จโีนมพืชและเครื่องหมายดีเอ็นเอ     3(2-3-6) 

Plant Genome and DNA Markers 

216757  สถิตเิพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลอง 1   3(2-3-6) 

  Statistic for Research and Experimental Designs I 

216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุงพันธุ์พืช    3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Breeding 

 

  3) วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

216791  วิทยานิพนธ์  12 หนว่ยกิต 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

 

         3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   (ก) วิชาเอกบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

216701  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-3-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

216702  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย    1(0-3-2) 

  Computer Application in Research 

216703 สรีรวทิยาพืช 1       3(2-3-6) 

  Crop Physiology I 

216704  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร    3(2-3-6) 

  Agricultural Technology and Innovation 

216781  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 
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216782 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar II 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(โดยให้นิสิตเลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และ/หรือเลือกเรียนรายวิชากลุ่มอื่นๆ ให้ครบตามจ านวนหน่วยกิต และ/หรือเลือกเรียนวิชานอกสาขา 

หรอืมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินจิของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)  
 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

216710  หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Science 

216711  ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร     3(2-3-6) 

  King’s Philosophy in Agriculture 

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื   3(2-3-6) 

 Innovation and biotechnology in plant tissue culture 

216713  การผลิตพืชและการจัดการ     3(2-3-6) 

  Crop Production and Management 

216714  ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา     3(2-3-6) 

  Agricultural System and Development 

216715  สรีรวทิยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด    3(2-3-6) 

  Crops Physiology Under Environmental Stress 

216716  แบบจ าลองระบบการปลูกพืช     3(2-3-6) 

  Crop Modeling 

216717  สรีรวทิยาของเมล็ดพันธุ์      3(2-3-6) 

  Seed Physiology 

216718  สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพชื    3(2-3-6) 

  Plant Growth Regulators   

 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน 

216720  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร   3(2-3-6) 

  Principle of Agricultural Natural Resources Management 

216721  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1     3(2-3-6) 

  Soil Fertility I 
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216722  ธาตุอาหารพืช       3(2-3-6) 

  Mineral Nutrition of Plants 

216723 ทรัพยากรดินและการใชท้ี่ดิน     3(2-3-6) 

  Soil Resources and Land Uses  

216724  เทคนิคการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย 1    3(2-3-6) 

  Techniques in Soil, Plant and Fertilizer Analysis I 

216725 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ทางปฐพีวทิยา    3(2-3-6) 

  Geographic Information System in Soil Science 

216726 จุลชีววิทยาของดนิ 1      3(2-3-6) 

  Soil Microbiology I 

216727  เทคโนโลยีปุ๋ยขั้นสูง 1      3(2-3-6) 

  Fertilizer Technology I 

216728 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร   3(2-3-6) 

  Soil Management for Food Safety 

216729 การอนุรักษ์ดนิและน้ า 1      3(2-3-6) 

  Soil and Water Conservation I 

 

กลุ่มวิชาอารักขาพืช 

216730 การบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ     3(2-3-6) 

  Integrated Pest Management 

216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้     3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application 

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธี     3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests 

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว    3(2-3-6) 

 Postharvest Pest Management 

216734 การวินจิฉัยโรคพืช       3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology 

216735 นิเวศวิทยาแมลง       3(2-3-6) 

 Insects Ecology 

216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช      3(2-3-6) 

 Weed Science 
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216737 การกักกันพืช       3(2-3-6) 

 Plant Quarantine 

216738 เทคนิคการวิจัยทางด้านอารักขาพชื    3(2-3-6) 

  Technique Research in Plant Protection 
 

216739 หัวข้อเฉพาะทางด้านอารักขาพืช     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Protection 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Selected Topics in Postharvest Technology 

216741 สรีรวทิยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-6) 

 ผลผลิตพืชสวน 1   

Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops I 

216742 โรคของผลผลติเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Postharvest Pathology of Agricultural Products 

216743 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Research Techniques in Postharvest Technology 

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อ      3(2-3-6) 

 Packaging Technology 

216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง     3(2-3-6) 

 Minimal Processing of Horticultural Products 

216746  ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลติผลพืชสวน   3(2-3-6) 

  Postharvest Handling System of Perishable Crops 

216747  ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของธัญพืช และพืชตระกูลถั่ว 3(2-3-6) 

  Postharvest Handling System of Cereals and Grain 

216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลติทางการเกษตร  3(2-3-6) 

 Insect Pests of Postharvest Agricultural Products 

216749  ระบบการประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร   3(2-3-6) 

  Quality Assurance System for Agricultural Products 
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กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 

216750 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1      3(2-3-6) 

  Plant Breeding I 

216751  เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์     3(2-3-6) 

  Plant Breeding Techniques 

216752 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช   3(2-3-6) 

 Biotechnology for Crop Improvement 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ     3(2-3-6) 

Population and Quantitative Genetics 

216754 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อความเครียด   3(2-3-6) 

Plant Breeding for Stress Resistance  

216755 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช      3(2-3-6) 

  Plant Molecular Biology 

216756 จโีนมพืชและเครื่องหมายดีเอ็นเอ     3(2-3-6) 

Plant Genome and DNA Markers 

216757  สถิตเิพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลอง 1   3(2-3-6) 

  Statistic for Research and Experimental Designs I 

216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุงพันธุ์พืช    3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Breeding 

 

  3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 6 หน่วยกิต 

216792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง      6 หนว่ยกิต 

  Independent Study 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน 3 หน่วยกิต 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies 

 

 

 

 

 



25 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   

Intensive English for Graduate Studies                                                           

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

216791  วิทยานิพนธ์ 9 

 Thesis  

 รวม 9(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

216791  วิทยานิพนธ์ 9 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

216791  วทิยานพินธ์ 9 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

216791  วิทยานิพนธ์ 9 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

216701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Research Methodology in Science and Technology  

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 1(0-3-2) 

 Computer Application in Research  

216703 สรีรวทิยาพืช 1 3(2-3-6) 

 Crop Physiology I  

 รวม 7(3) หน่วยกิต 

  

 

ภาคการศึกษาปลาย 

216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 3(2-3-6) 

 Agricultural Technology and Innovation  

216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216791 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216791 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

216701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-3-6) 

 Research Methodology in Science and Technology  

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 1(0-3-2) 

 Computer Application in Research  

216703 สรีรวทิยาพืช 1 3(2-3-6) 

 Crop Physiology I  

 รวม 7(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 3(2-3-6) 

 Agricultural Technology and Innovation  

216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II  

216792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

216792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

216XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

216701  ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-3-6) 

  Research Methodology in Science and Technology  

  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย  การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ การเขียน

ต้นฉบับ จรรยาบรรณนักวิจัย  

  Research definition, characteristic and goal, type and research process, research 

problem determination, variables and hypothesis, experimental designs, data collection, data 

analysis, preparation of research proposal, research evaluation, research application, manuscript 

writing, research ethics  
 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวจิัย    1(0-3-2) 

  Computer Application in Research  

  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จประมวลผลเบื้องต้น  การจัดการฐานข้อมูล

เพื่อการวิจัยทางการเกษตร กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้แผนการทดลองการวิจัยทาง

การเกษตร แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร 

  introduction and computer aided software tools, data-base for agricultural research 

arrangement, analytical process, methods of data processing in agricultural research, application in 

agriculture 
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216703 สรีรวทิยาพชื 1       3(2-3-6) 

  Crop Physiology I 

  ขบวนการทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิสึมของพืช การตอบสนองตอ่แสง การหายใจระดับ

เซลล์เพื่อให้ได้พลังงาน ธาตุอาหารพืช การล าเลียงสารและการพัฒนาการเจริญเติบโต การป้องกัน

ตัวเองของพชื  อัลลีโลพาธีและปัจจัยที่มผีลตอ่การผลิตพชื 

  Advanced physiology processes and metabolism in higher plants response to 

irradiance, energy budgets, energy and nutrient acquisition, nutrition and transport in plants, plant 

growth and development, plant defenses, allelopathy, factors affecting crop production  
 

216704 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร     3(2-3-6) 

Agricultural Technology and Innovation 

  ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการจัดการน้ า เทคโนโลยีปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้

ดิน เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการสุขอนามัยพืช เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ

การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมผลติภัณฑ์ทางการเกษตร  

  Importance of agricultural technology and innovation, various of technology and 

innovations to increase crops yield and products value added such as agricultural information 

technology, irrigation and water management technology, fertilizer and plant nutrient management 

technology, soilless culture technology, farm management technology, plant propagation 

technology, plant breeding technology, seed technology, phytosantary management technology, 

postharvest technology and quality control, including food technology and agricultural product 

innovations. 
 

216710  หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์      3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Science 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน

พืชศาสตร์ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in plant science, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 
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216711  ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร     3(2-3-6) 

  King’s Philosophy in Agriculture 

 ความหมายและหลักของศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชาด้านดิน น้ า และป่าไม้ 

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรอบ

แนวคิดของการเกษตรยั่งยืนและผลที่เกิดขึน้  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  นโยบายการเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรเพื่อประโยชนในการผลิตทางการเกษตรและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

Definition and concepts of King’s philosophy and philosophy in soil water and forest, 

principle of work of the king, philosophy of the Sufficiency Economy, the Royal development 

project, conceptual framework of sustainable agriculture and its implications, the development of 

appropriate technology, agricultural policy and resource management for the benefit of present and 

future agricultural production and sustainable resources 
 

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   3(2-3-6) 

 Innovation and biotechnology in plant tissue culture 

 แนวคิดและทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ส าหรับการ

ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ การผลิตพืชปลอดไวรัส การเพาะเลี้ยงเซลแฮพลอยด์ การเพาะเลี้ยงโปรโต 

พลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การตัดแต่งพันธุกรรมพืช การผลิตสารทุติยภูมิเชิงการค้า 

และการอนุรักษ์เชือ้พันธุกรรมพืช 

 Concept and theory, innovation and technology of plant tissue culture for 

micropropagation, production of virus-free plants, haploid culture, protoplast culture, in vitro 

breeding techniques, the process of plant genetic engineering, production of secondary metabolites 

and germplasm conservation 
 

216713  การผลิตพืชและการจัดการ      3(2-3-6) 

  Crop Production and Management 

  การจ าแนก  ขบวนการ  การจัดการระบบการผลิตพืช  เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการผลิตพืชและรายได้จากระบบ 

  Classification, process and management of various crop production systems, 

improvement and development techniques on production and income of the systems 
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216714  ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา     3(2-3-6) 

  Agricultural System and Development 

  หลักการ  และกระบวนการพัฒนาและระบบการเกษตร  จ าแนกการพัฒนา การเกษตร  

การพัฒนาโครงการ  การวางแผนที่เหมาะสมและผสมผสาน และการจัดการด้านการตลาดและการ

ผลติ 

  Principles and procedure of agricultural systems and development, determination for 

agricultural development, program planning for appropriate, integrated development techniques 

and agricultural production and marketing management 
 

216715  สรีรวทิยาของพชืภายใต้สภาวะเครียด     3(2-3-6) 

  Crops Physiology Under Environmental Stress 

  การตอบสนองและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชต่อความเครียด

จากสิ่งแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ไม่มีชีวิตได้แก่ ความแหง้แล้ง น้ าท่วม ความเค็ม  อุณหภูมิ รังสี

และธาตุอาหาร และปัจจัยภายนอกที่มชีีวติได้แก่ แมลงศัตรูพชื วัชพชื และโรคพืช   

  Plant response and physiological processes using the mechanisms of stress 

recognition and cell signaling, the accumulating physiological and genetical deviations under 

environmental stress affected by abiotic external factors such as drought, flooding, nutrient 

deficiencies, salinity, toxic ions, extreme temperature, and biotic external factors such as insects, 

weeds, and pathogen including  
 

216716  แบบจ าลองระบบการปลูกพืช      3(2-3-6) 

  Crop Modeling 

  เทคนิคการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการเกษตร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชปลูก การสร้างแบบจ าลองการเจริญเติบโต

ของพชือย่างง่าย แบบจ าลองของพชืปลูกที่ได้รับการยอมรับและการใชง้าน 

  Mathematical modeling techniques and their applications in agriculture, physical 

environmental factors and their effects on crops growth and development, simple models of crop 

production, some well known crop models and their applications 
 

216717  สรีรวทิยาของเมล็ดพันธุ์       3(2-3-6) 

  Seed Physiology 

การพัฒนาและการเจริญเต็มวัย การงอก การพักตัว การเสื่อมสภาพ อิทธิพลของสมบัติ

เชงิสรรีวิทยาต่อการโผล่ การเจรญิ การพัฒนา และการสบืพันธุ์ในพืชผล และการคาดการณ์ในอนาคต 
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  seed development and maturation, seed germination, seed dormancy, seed 

deterioration, influence of physiological quality of seed on emergence, growth, development and 

reproduction in crops and future prospects 
 

216718  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช     3(2-3-6) 

  Plant Growth Regulators   

ประวัติและการใช้ประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ได้แก่ ออกซิน ไซโตไค

นิน จิบเบอเรลลิน แอบไซสิคแอสิด เอทิลิน บราสสิโนสเตอรอยด์ และ โพลีเอมีน การจัดจ าแนกชนิด

ของสาร คุณสมบัติและบทบาทต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การประยุกต์ใช้และผลต่อ

การเจรญิเติบเติบโตของผลผลติ   

History and use of plant growth regulators, classes of growth regulators, auxins, 

cytokinins, gibberellins, abscisic acid, ethylene, brassinosteroids and polyamines, class associated 

function, and practical uses, effects of PGRS on crop growth 
 

216720 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร   3(2-3-6)

  ประเภทและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ทรัพยากรดิน และธาตุ

อาหารพืช ทรัพยากรพืช ทรัพยากรแหล่งน้ าและประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรพลังงาน และ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  

  Principle of Agricultural Natural Resources Management Descriptions of various 

agricultural resources, i.e. soils, plant nutrient elements, plants, water, fisheries, forestry, energy 

and environments 

 

216721  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1      3(2-3-6) 

  Soil Fertility I 

  ทฤษฎีและหลักการปัจจุบันของการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์

ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดินกับสมบัติของดิน การอภิปรายประเด็นปัญหาทางด้านความอุดม

สมบูรณ์ของดิน 

  Theory and current principle of soil fertility evaluation, soil fertility status in relation to 

soil properties, discussion on relevant soil fertility problems 
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216722 ธาตุอาหารพชื        3(2-3-6) 

  Mineral Nutrition of Plants 

  หน้าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารที่จ าเป็นในพืช กลไกการดูดไอออนของเซลล์และราก 

การเคลื่อนย้ายของธาตุและสารอินทรีย์ของพืชช้ันสูง การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารและหลักการแก้ไข 

ธาตุอาหารกับคุณภาพผลผลิต เทคนิคการวิจัยด้านธาตุอาหารพืช 

  Physiological functions of essential nutrient elements in plants, ion uptake 

mechanisms of cell and root, translocation of nutrient ions and organic compounds in higher plants, 

diagnosis of nutrient deficiency and principle of correction, mineral nutrition and crop yield quality, 

research technique in mineral plant nutrition 
  

216723 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน     3(2-3-6) 

  Soil Resources and Land Uses 

ประเภท การกระจาย และสมรรถนะของทรัพยากรดินภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

กัน ลักษณะของดนิที่เป็นข้อจ ากัดในการใช ้การแปลความหมายสารสนเทศทางดนิเพื่อการใช้ที่ดนิอย่าง

มีประสิทธิภาพ หลักการใชท้ี่ดนิและการวางแผนการใชท้ี่ดนิ การประเมนิที่ดินส าหรับการใชเ้ฉพาะอย่าง 

Types, distribution and capability of soil resources under different environments; soil 

characteristics limiting their uses, interpretation of soil information for efficient land use, principles of 

land use and land use planning, land appraisal for specific uses 

 

216724 เทคนิคการวิเคราะห์ดนิ พืช และปุ๋ย 1     3(2-3-6) 

  Techniques in Soil, Plant and Fertilizer Analysis I 

  การเก็บ และเตรียมตัวอย่างดิน พืช และปุ๋ยที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ และการดูแล การแปรผลวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการแนะน าการใ ช้ปุ๋ย 

และการจัดการดินให้เหมาะสม 

  Collect sampling and preparation of soil, fertilizer and plant sample for analysis, uses 

and maintenance of scientific equipment, analyzed data interpretation and use of data for fertilizer 

recommendation and management of soil for sustainability 
 

216725 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา    3(2-3-6) 

  Geographic Information System in Soil Science 

  หลักการและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ในทาง

ปฐพีวิทยา การสร้างระบบฐานข้อมูลดิน การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การเชื่อมโยงการวเิคราะห ์และการแปลความหมายของข้อมูลสารสนเทศทางดนิ 
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  Principle and components of geographic information system and application in soil 

science, construction of soil database, selection of geographic information system packages to link, 

analyze and interpret soil data and information 
 

216726 จุลชวีวิทยาของดนิ 1       3(2-3-6) 

  Soil Microbiology I 

  สิ่งมี ชีวิตในดินและอันตรกิริยา กระบวนการแปรสภาพของคาร์บอนและการเกิด

อินทรียวัตถุในดิน การแปรสภาพของไนโตรเจน กระบวนการตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพแบบสมชีพและ

แบบไม่ใช่สมชีพ รวมทั้งการแปรสภาพของซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ ภาวะอยู่ร่วมกันแบบไมคอร์ไรซา  การ

ควบคุมจุลินทรีย์ดินสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี การย่อยสลายทางชีวภาพของสารปนเปื้อนดิน เทคโนโลยี

การบ าบัดทางชีวภาพ การใชเ้ทคนิคระดับโมเลกุลศึกษาระบบนิเวศดิน 

  Soil organisms and interaction, carbon transformation and soil organic matter 

formation, transformations of nitrogen, biological nitrogen fixation, symbiotic and nonsymbiotic, 

transformations of sulfur and other elements, mycorrhizal symbioses, biological control of soilborne 

plant pathogens, biodegradation of contaminated compounds in soil, bioremediation technology, 

molecular approaches to soil ecology 

 

216727 เทคโนโลยีปุ๋ย 1        3(2-3-6) 

  Fertilizer Technology I 

  การเลือกและการจ าแนกประเภทปุ๋ย การผลิตปุ๋ยในเชิงการค้า หลักการใช้ปุ๋ยและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องตา่งๆ การดูดใช้ธาตุอาหารของพืช ปุ๋ยชวีภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย

อินทรีย์อัดเม็ด ประเภทของเครื่องอัดเม็ดและขั้นตอนการผลิต การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพเชิง

อุตสาหกรรม นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชปุ้๋ย 

 Kinds and properties of fertilizers, commercial fertilizer production, principles of 

fertilization and concerning factors, bio-fertilizer, kinds of micro and process for fermentation, grain 

organic fertilizer, types of machinery and process, nutrition and properties of grain organic fertilizer, 

development of bio and grain fertilizer in industry scale, innovation for improving fertilizer use 

efficiency  
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216728 การจัดการดนิเพื่อความปลอดภัยของอาหาร    3(2-3-6) 

  Soil Management for Food Safety 

  หลักการจัดการดินเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย คุณภาพดินและน้ าในทางการเกษตร 

การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารปนเปื้อนอื่น ในดิน น้ า และการบ าบัด การปฏิบัติในการจัดการดิน 

น้ า และปุ๋ยในระบบการผลิตอาหารปลอดภัย ระบบการรับรองการผลิตอาหารปลอดภัย   

  Principle of soil management for food safety, soil and water quality in agriculture, 

heavy metals and other contaminants in soil, water and their remediation, soil, water and fertilizer 

management practices in plant production systems for food safety, certified system for food safety 
 

216729 การอนุรักษ์ดินและน้ า 1       3(2-3-6) 

  Soil and Water Conservation I 

  การอนุรักษ์ดินและน้ า เน้นกระบวนการ การท านาย การวัด และการควบคุมการกร่อน

ดินโดยเฉพาะในเขตรอ้น ความสัมพันธ์ระหว่างการกักเก็บคาร์บอนกับการกร่อนดิน การอนุรักษ์ดนิและ

น้ าในระบบดินที่สูง การอนุรักษ์ความชื้นในระบบการปลูกพืช และแนวทางการวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ดนิและน้ า 

  Soil and water conservation with an emphasis on processes, predictions, 

measurements, and erosion control, particularly in the tropics; relationship between carbon storage 

and soil erosion; soil and water conservation in highlands; soil moisture conservation in cropping 

system and advanced research on soil and water conservation 

 

216730 การบรหิารศัตรูพชืแบบบูรณาการ     3(2-3-6) 

  Integrated Pest Management 

มนุษย์ ศัตรูพืช และยุคการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ การจัดการระบบนิเวศน์ ชนิด

ของศัตรูพืช ศัตรูพืชในสายโซ่อาหาร มุมมองดา้นนิเวศวิทยา ความเสียหายทางเศรษฐกิจและขอบเขต

ความเสียหาย ต้นทุน-ก าไร และผลประโยชน์-ความเสี่ยง ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ ระดับ

เศรษฐกิจ จุดดุลภาพทั่วไป การเฝ้าระวังและการสุ่มตัวอย่าง พืชต้านทาน แมลงเบียน แมลงล่าเหยื่อ 

การใชชี้วภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช การวิเคราะหแ์ละการสร้างโมเดล การพัฒนาแผนงานการบริหารศัตรูพืช

แบบบูรณาการ 

Man, pest, and the evolution of Integrated Pest Management, human-managed 

ecosystems, kinds of pests, placing pests on the food chain, ecological aspects of IPM, economic 

damage and the damage boundary, cost-benefit and benefit/risk, economic injury level, economic 

threshold, general equilibrium position, surveillance and sampling, plant resistance, parasitoid and 

predators, use of biopesticides in IPM, analysis and modeling in IPM, development of IPM program 
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216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้      3(2-3-6) 

 Pesticides and Their Application 

 ประวัติการใช้สารก าจัดศัตรูพืช คุณสมบัติทางเคมีและค าศัพท์ สูตรคุณสมบัติสารก าจัด

ศัตรูพืช สารเคมีก าจัดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สารเคมีก าจัดสัตว์มีกระดูกสันหลัง สารเคมีก าจัดวัชพืช 

สารเคมีก าจัดโรคพืช ปฏิสัมพันธ์ทางชีววิทยาของสารก าจัดศัตรูพืช กรรมวิธีการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

อันตรายจากการใชส้ารก าจัดศัตรูพืชและพระราชบัญญัติวัตถุมีพษิ 

 pesticides in history, chemistry and vocabulary of pesticides, pesticide formulations, 

chemicals used to control invertebrates, chemical used to control vertebrates, chemicals used to 

control plants, chemicals used to control microorganisms, biological interaction with pesticides, 

pesticides application methods, legality and hazards of pesticide use 

 

216732 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี      3(2-3-6) 

 Biological Control of Pests 

 ค านิยามและแนวความคิด การควบคุมที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและการใช้ชีวินทรีย์ 

รูปแบบการควบคุมด้วยชีวินทรีย์ การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก การควบคุมโดยชีววิธีแบบการ

ปลดปล่อยเพิ่มทวี การควบคุมโดยชีววิธีแบบเพิ่มพูนแผ่ขยายเป็นครั้งคราว การน าศัตรูธรรมชาติมาใช้

ประโยชน์ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย การน าศัตรูธรรมชาติเข้ามาจากต่างประเทศ  

การตั้งรกราก การล่าเหยื่อ การเป็นปรสิต การด ารงชีวิตจากพืช การท าให้พืชเกิดโรค ชีววิทยาของ

ชีวินทรีย์หลัก การอนุรักษ์และการเพิ่มพูนแผ่ขยายศัตรูธรรมชาติ การบริหารจัดการ และ การ

ประเมินผล  

 definition and concepts, natural control and biological control, types of biological 

control, classical biological control, inundative biological control, inoculative biological control, 

biological control opportunities, non-target effects of biological control importation and colonization, 

parasitoids, predators, herbivorous insects and microbial pathogens, biology of major biological 

control agents, conservation and enhancement, evaluation and management considerations 

 

216733 การจัดการศัตรูพชืหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-6) 

 Postharvest Pest Management 

 โภคภัณฑ์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว สาเหตุความสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ชนิด

ของศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  การประเมินขนาดประชากรศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว เทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่าง ระดับการตัดสินใจในการควบคุมศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว การค านวณความเสียหายทาง
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เศรษฐกิจ การลดความสูญเสียโดยวิธีควบคุมบรรยากาศแวดล้อมหลังการเก็บเกี่ยว การสุขาภิบาล กล

ยุทธการบริหารศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

 postharvest commodity quality, causes of postharvest losses, kinds of pests, 

assessing the pest population, sampling techniques, economic decision levels for pest population, 

calculation of economic decision levels, suppression of postharvest pests by controlled atmosphere, 

sanitation measures, tools of postharvest IPM 

 

216734 การวนิิจฉัยโรคพืช       3(2-3-6) 

 Diagnostic Plant Pathology 

มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรค โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต โรคพืชที่

เกิดจากสิ่งมชีีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับเชือ้โรคที่เป็นสาเหตุของโรค สามเหลี่ยมการเกิดโรค การ

แสดงอาการการของโรคที่เกิดกับพืช สมมติฐานของคอค โรคพืชที่รุกราน โรคพืชที่ไม่รุกราน การ

วินจิฉัยโรคของพชืเศรษฐกิจในประเทศไทย 

Concept of plant diseases, the causes of plant diseases, disease due to nonparasitic 

agents, diseases due to parasitic agents, the host-pathogen relationship, disease triangle, 

establishment of plant disease, Koch postulate, infectious diseases, noninfectious diseases, 

description of plant diseases of economic crops of Thailand, current methods for crop disease 

detection, control measures 

 

216735 นิเวศวทิยาแมลง        3(2-3-6) 

 Insect Ecology 

 ภาคีแมลงในระบบนิเวศน์ วิวัฒนาการร่วมระหว่างพืชและแมลง ปฏิสัมพันธ์ส านวน และ

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างชนิด การบังคับควบคุมขนาดประชากร การจัดองค์กรสังคม กลไกการอยู่

ร่วมกันและแนวคิดเกี่ยวกับนิชนิเวศน์ สังคมชีวิตเชิงปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่อาหารใน

ระบบนิเวศน์หาประโยชน์  การเลือกที่อยู่อาศัย การทดแทนในสังคม อัตราขยายพันธุ์สุทธิ อัตราเพิ่ม

เฉียบพลัน อัตราเพิ่มจ ากัด การสุ่มซีเควนเชียล การวัดค่านิชและบุริมสิทธิ์ทรัพยากร 

 functional role of insects in ecosystems, coevolution between plants and insects, intra 

and interspecific interactions, population regulation, community organization, mechanism of co-

existence the ecological niche concepts, consortism, trophic relationship of exploited ecosystem, 

colonization of islands, community succession in colonization, innate capacity for increase in 

numbers, instantaneous rate and finite rate, sequential sampling, niche measures and resource 

preferences 
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216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพชื       3(2-3-6) 

 Weed Science 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช  การจัดการวัชพืชในระบบนิเวศน์  วัชพืชรุกราน  

วัชพชืที่พบบ่อย  การวินจิฉัยชนิดวัชพืชใช้สายตาและซอฟต์แวร์ช่วย การควบคุมวัชพืชโดยชวีวิธีและสาร

ก าจัดวัชพืช สารอนินทรีย์ก าจัดวัชพืช สารอินทรีย์ก าจัดวัชพืช ปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพของสารก าจัด

วัชพชื กฎหมายควบคุมวัชพชื และการบังคับใช้  

weed biology and ecology, management of weed in managed and natural 

ecosystems, Invasive species identification of common weeds, sight and software assisted, 

biological control and herbicides, inorganic herbicides, organic herbicides, biological interactions with 

herbicides, laws and regulations 

 

216737 การกักกันพืช        3(2-3-6) 

 Plant Quarantine 

  หลักการและข้อปฏิบัติในการกักกันพืช เจ้าหน้าที่สถานกักพืชผลทางการเกษตร 

สุขอนามัยพืชและข้อตกลง อนุสัญญาไซเตส การระบาดเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เทคนิคการตรวจ

โรคพืชและศัตรูพืช อ านาจปฏิบัติเกี่ยวกับพืชที่มีสิ่งก ากัด การวิเคราะห์ความเสี่ยง ชนิดพืช ศัตรูพืช และ

พาหะที่ตอ้งควบคุม กรณีศกึษาการด าเนินงานกักกันพืช พระราชบัญญัติกักพืช 

  principle and practices of plant quarantine, agricultural quarantine inspectors, the 

sanitary and phytosanitary agreement, CITES, the entry of exotic organisms, pest/pathogen 

detection techniques , methods of salvaging infested materials, pest risk analysis, articles subject to 

quarantine, example of some actual quarantine restrictions, plant quarantine act 

 

216738 เทคนิคการวิจัยทางด้านอารักขาพืช     3(2-3-6) 

  Technique Research in Plant Protection 

             เทคนิคการวินิจฉัยปัญหา การเสนอเจตนามุ่งหมายเพื่อการวิจัย การเขียนเสนอหัวข้อ

โครงร่างเพื่อท าวิจัย การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง การตั้งสมมุติฐาน การสร้างและการใช้

เครื่องมือเพื่อด าเนินการวิจัย การใช้กระบวนการทางสถิติในการวางแผนวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายและบทความวจิัยทางวิทยาศาสตร์ แหลง่ที่มาของเงนิทุนวิจัย 
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  techniques used in identifying  problems, designing research studies, writing 

proposal, preparing an annotated bibliography, forming hypotheses, constructing and using data-

gathering instruments, employing statistical procedures to analyze data, typical layout of a  

scientific manuscript, potential sources of research grant 

 
 

216739 หัวข้อเฉพาะทางด้านอารักขาพืช     3(2-3-6) 

  Selected Topics in Plant Protection 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

การอารักขาพืช การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study in plant protection, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    3(2-3-6) 

 Selected Topics in Postharvest Technology 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

กับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case study in postharvest technology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 
 

216741 สรีรวทิยาหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล 3(2-3-6) 

 พืชสวน 1   

Advanced Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops I 

 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และสรีรวิทยาของผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บ

เกี่ยวขั้นสูง วิธีการและเทคนิคในการยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาคุณภาพ และเทคนิคการเก็บ

รักษา การประเมินคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับกลไกของกระบวนการทางสรีรวิทยาในการควบคุม

การแก ่การสุก และการเสื่อมสภาพของผลผลติเกษตรที่เน่าเสียง่าย 

 Advanced Biochemical, biophysical and physiological changes after harvest of   

perishable crops, method and techniques to prolong life and maintain quality, quality evaluation as 

related to physiological mechanism controlling the maturation, ripening and senescence of 

perishable commodities 
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216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว    3(2-3-6) 

 Postharvest Pathology of Agricultural Products 

 ลักษณะชนิดและอาการของโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็น

สาเหตุของโรค วงจรของโรค แหล่งของการเข้าท าลาย และกระบวนการเข้าท าลาย โรคหลังการเก็บ

เกี่ยวที่ส าคัญและวิธีการควบคุมป้องกันก าจัดโรคของเมล็ดพืชบางชนิด 

 Typical symptom characteristics and signs associated with various postharvest 

diseases, different groups of microorganism that causes diseases, disease cycles, source of 

infection, type of infections and infection processes, major postharvest diseases and controls, some 

important seed pathology 

 

216743 เทคนิคการวจิัยทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-6) 

 Research Techniques in Postharvest Technology 

 การวิจัยทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ทฤษฎีและเทคนิคทางปฏิบัติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์วัสดุทางชีวภาพทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวัดคุณสมบัติ

เชงิกล  ลักษณะทางกายภาพ  และองค์ประกอบทางสรรีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร   

 Postharvest technological research, theoretical and practical aspects of techniques 

use in qualitative and quantitative analysis of biological materials, modern instrumental methods 

currently available for measurement of mechanical properties, physical characteristics and 

physicochemical constituents of agricultural products 
 

216744 เทคโนโลยีการบรรจุหบีห่อ      3(2-3-6) 

 Packaging Technology 

 ระบบของเทคโนโลยีการบรรจุ การเลือกใช้และทดสอบความคงทนของภาชนะบรรจุ เพื่อ

การขนย้ายและขนส่ง ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการขนส่ง ชนิดและคุณภาพของ

วัสดุที่เหมาะสมที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติทาง

กายภาพของภาชนะบรรจุต่างๆ 

 Packing technology system, selection and protective test of packages in relation to 

handling and transportation and its impact, affect of packages to the product quality, types and 

quality of material for suitable packages, development of the graphic and structural design of 

packages 
 

 

 



43 

 

 

216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง      3(2-3-6) 

 Minimally Processed Fruits and Vegetables 

  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้ตัดแต่งและแปรรูป สรีรวิทยาของผักและ

ผลไม้ตัดแตง่ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิต

ที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย (GAP, GMP และ HACCP) 

  Current of  minimally processed fruits and vegetables industry and processing, 

physiology of minimally processed fruits and vegetables, quality control, quality analysis, microbial 

analysis and technologies for food safety (GAP, GMP, HACCP)  

 

216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน   3(2-3-6) 

  Postharvest Handling System of Perishable Crops 

  ความส าคัญและการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยาและชีวเคมีของผลิตผล การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ 

การตลาด วิธีการเชงิระบบส าหรับการจัดการผลิตผลจากแหล่งผลติถึงผูบ้ริโภค 

  Importance in postharvest handling and postharvest losses of perishable crops, 

biochemical and physical changes of perishable crops after harvest, quality components of 

perishable crops, factors affecting postharvest quality, packaging systems of fresh produce, 

systems approach to postharvest handling 
 

216747 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของธัญพืช     3(2-3-6) 

  และพืชตระกูลถั่ว 

  Postharvest Handling System of Cereals and Grain 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น โรค และแมลงศัตรูของธัญพืช และเมล็ดพืช

ตระกูลถั่ว ขณะเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และคุณค่าทางอาหารระหว่างการเก็บรักษา 

ระบบและวิธีการที่สมบูรณ์แบบของการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การอบแห้ง และการจัดการเก็บรักษา 

การออกแบบ และการจัดการอุปกรณ์ สภาพและวิธีการเก็บรักษา แมลงศัตรูในโรงเก็บและการควบคุม 

การออกแบบโรงเก็บและการควบคุมสภาพแวดล้อม ภาชนะบรรจุ และการขนสง่ 

 Interrelationship of temperature, moisture, disease and insects in cereals and grain 

legumes in storage, biochemical and nutritive changes during storage, a complete systems and 

methods for handling, drying and storage operation, facilities layout and facility management, 

storage conditions and methods, storage pests and their control, structural environment design, 

containers and transportation 
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216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางการเกษตร   3(2-3-6) 

 Insect Pests of Postharvested Agricultural Products 

  ชีววิทยา นิเวศวิทยา  รูปแบบและพฤติกรรมการท าลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลง

ศัตรูที่มีความส าคัญ  การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตรที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ  

  Biology, ecology, types of damage and behavior of insect pests of stored products, 

major insect pests, insect pest management in an economic important of postharvested agricultural 

products 
 

216749  ระบบการประกันคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร   3(2-3-6) 

  Quality Assurance System for Agricultural Products 

  มาตรฐานการผลิต และการประกันคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร การควบคุม

คุณภาพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพ การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) การจัดการที่ดี (GHP) ระบบการประกันคุณภาพ (QA) เกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต 

(TPM) คุณภาพผลผลิต (TQM) ผลกระทบจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม(EIS)  

  Standard and quality control of agricultural products for food safety, quality 

management systems, standards accreditation, Good Agricultural Practice (GAP), Good Handling 

Practice (GHP), Quality Assurance (QA), Total Production Management (TPM), Total Quality 

Management (TQM), Environmental Impact statement (EIS) 

 

216750 การปรับปรุงพันธุ์พืช 1       3(2-3-6) 

  Advanced Plant Breeding I 

  ปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสภาพแวดล้อม การจัดการเชื้อพันธุกรรมและความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ปฏิกิริยาของยีน การปรับปรุงพันธุ์ประชากร การปรับปรุงพันธุ์พืชลูกผสม 

การสร้างเฮตเตอโรซีส การใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช พระราชบัญญัติ และ

กฎหมายพันธุ์พืช  

  gene-environment interaction, introgression of germplasm and genetic diversity, type 

of gene action, inter-intra population improvement, heterosis and hybrid breeding, introduction for 

molecular genetic of plant breeding, act and laws of plant variety 
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216751  เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์      3(2-3-6) 

  Plant Breeding Techniques 

  เทคนิคและวิธีใช้ปฏิบัติการผสมพันธุ์พชืไร่  การเพาะต้นอ่อนในอาหาร การทดสอบและ

สร้างพันธุ์  การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลติเมล็ดพันธุ์ 

  Techniques used in hybridization and seedling culture of field crop, germplasm 

evaluation and lines testing, screening for the resistant lines and seed production 
 

216752 เทคโนโลยีชวีภาพส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช    3(2-3-6) 

 Biotechnology for Crop Improvement 

  การจัดการพันธุกรรมของพืชโดยการถ่ายฝากยีน เทคนิคทางพันธุกรรมและเทคนิคการ

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเพื่อการถ่ายฝากยีนในพืช โมเลกุลเครื่องหมาย การหาต าแหน่งของยีนหรอื QTLs และ

การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

  Genetic manipulation in plant by gene transformation, techniques in genetic 

engineering and plant tissue culture for gene transfer in plant, molecular markers, identification of 

gene and QTL, application of molecular makers for crop improvement 

 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ     3(2-3-6) 

Population and Quantitative Genetics 

ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมเลือดชิด พันธุกรรมโดย

อิทธิพลของ ยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร

ประชากร และปริมาณในระดับโมเลกุล 

Equilibrium population, change in gene frequency, inbreeding, genetics by polygene 

effects, resemblance between relative, heritabilily, selection, population and quantitative genetics 

at molecular levels 
 

216754 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อความเครยีด   3(2-3-6) 

Plant Breeding for Stress Resistance  

กลไกการตอบสนองของพืชต่อความเครียด พันธุกรรมของลักษณะความต้านทานต่อ

ความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลง และ

ความสามารถเจรญิเติบโตภายใต้ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมบังคับ 



46 

 

Responsible mechanisms for stresses in plant, inheritance of resistance to biotic and 

abiotic stresses, breeding procedures for improving crop resistance to diseases, insects and 

environmental stresses 

216755 ชีววทิยาโมเลกุลของพืช       3(2-3-6) 

  Plant Molecular Biology 

  โครงสร้างหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ในด้านชีววิทยาเมแทบอลิซมึ ของเซลล์

พืช กระบวนการสังเคราะหก์รดนิวคลิอิค โปรตนี และความสัมพันธ์ของเซลล์พืชกับสิ่งแวดล้อม 

  Structure, function, components and characteristics of cells in biology, metabolism of 

cells, nucleic acid and protien synthesis, and the relationship of the cell and environment 
 

216756 จโีนมพืชและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ     3(2-3-6) 

Plant Genome and DNA Markers 

 จีโนมของพืช การวิเคราะห์จีโนม การสกัดดีเอ็นเอและหลักการทั่วไปในการท างาน

เกี่ยวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร์ หลักของเครื่องหมายโมเลกุลชนิดดีเอ็นเอ   การ

ประยุกต์ใชเ้ครื่องหมายดีเอ็นเอ และการพิจารณาเลือกใช้เครื่องหมายโมเลกุลส าหรับการศกึษาในพืช 

  Plant genome, genome analysis, DNA extraction and the general principle in practical 

with DNA, DNA hybridization and PCR, DNA markers and application for the study of molecular 

markers in plants 

 

216757 สถิติเพื่อการวจิัยและการวางแผนการทดลอง 1    3(2-3-6) 

  Advanced Statistics for Research and Experimental Designs I 

  การใช้สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการประชากรตัวอย่าง การวางแผนการ

ทดลองในหลายสภาพแวดล้อม การใช้และเปรียบเทียบโมเดลทางสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ

การทดสอบพันธุ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ การวางแผนการงานวิจัยแบบ

ต่างๆ และการวิเคราะหท์างสถิติเพื่อการวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 

role of statistics in plant breeding, population versus sample, multiple environmental 

trials (MET), comparison of linear mixed model, logistic regression analysis of field crop testing, 

ANOVA and covariance 
 

 

 

 

 



47 

 

216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุงพันธุ์พืช     3(2-3-6) 

 Selected Topics in Plant Breeding 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรอืกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงพันธุ์พืช การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting or current topic or case study in plant breeding, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

216781  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 

  การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ  การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร   

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in agricultural science  
 

216782 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar II 

  การฝึกทักษะการผลิตสื่อน าเสนอชนิดต่างๆ การสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการ  การอภิปราย  

การวิเคราะห์ปัญหา เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ  การน าเสนอผลงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การเกษตร 

                 Practice in creation of presentation media, emphasizing skill building to communicate, 

discussion, analysis of problems, academic technical writing, presentation in agricultural science 

topic  

 

216791  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

  Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร 

Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving and 

publishing in agricultural science 
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216792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภปิราย การเผยแพร่ ในหัวข้อ ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, discussing 

in agricultural science   

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

   เลข 146  หมายถึง สาขาภาษาอังกฤษ 

   เลข 216  หมายถึง สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

   เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0  หมายถึง  รายวิชาบังคับ 

  เลข 1  หมายถึง  รายวิชากลุ่มวิชาพืชศาสตร์ 

เลข 2   หมายถึง รายวิชากลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรดิน 

  เลข 3  หมายถึง  รายวิชากลุ่มวชิาอารักขาพืช 

  เลข 4  หมายถึง  รายวิชากลุ่มวชิาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

  เลข 5  หมายถึง  รายวิชากลุ่มวชิาการปรับปรุงพันธุ์พืช 

  เลข 8  หมายถึง  รายวิชาสัมมนา 

  เลข 9  หมายถึง  วิทยานิพนธ์ และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

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

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นายมนัส ทิตยว์รรณ 35099007xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biology 

กีฏวทิยา 

กีฏวทิยา 

Utah State University, USA 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2524 

2516 

2513 

2 *นายบุญฤทธ์ิ สินค้างาม 36504001xxxxx ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

การปรับปรุงพันธ์ุพืช 

พชืไร่ 

พชืศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

2554 

2541 

2537 

3 *นางวาสนา พิทักษพ์ล 3550100 

0xxxxx 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Postharvest Horticulture 

Agriculture 

เกษตรศาสตร์ 

Ehime University, Japan 

Kagawa University, Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2542 

2538 

2534 

4 นายบุญร่วม คิดค้า 3461300xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยกีารผลิตพืช 

เทคโนโลยกีารผลิตพืช 

เทคโนโลยกีารผลิตพืช 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2551 

2547 

2542 

5 นางสาวภาวนิ ีจันทร์วิจิตร 35099010xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พชืสวน 

พชืสวน 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2542 

2540 

        

50 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

6 *นางวพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 35208000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชวีวทิยา 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2546 

2540 

7 นายไวพจน ์กันจ ู 36606001xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2555 

2547 

2544 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

1 นางนธิิยา รัตนาปนนท ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม 

วท.บ 

วิทยาศาสตรก์ารอาหาร 

วิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐานสาขาชีวเคมี 

เคมี 

2 Mr.Jeffrey C. Miller Professor Ph.D. 

B.S 

Entomology 

Entomology 

3 Mr. D. Michael Burgett Professor Ph.D. 

B.S 

Entomology 

Entomology 

4 นายวิเชียร เฮงสวสัดิ ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม.  

วท.บ 

Entomology 

กฏีวิทยา 

กฏีวิทยา 

5 นางสาวอดุมพร แพง่นคร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Entomology and Agronomy 

เกษตรศาสตร์  

เกษตรศาสตร์  

6 นายจตุรพร รักษ์งาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม.  

วท.บ. 

Pomology  

เกษตรศาสตร ์

เกษตรศาสตร ์

7 นางกนกวรรณ เสรภีาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Horticulture 

Horticulture 

พฤกษศาสตร์  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าด้วยตนเอง 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แผน ก 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้นิสติที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 

2 จัดท าวิทยานิพนธ์ โดยเป็นการท างานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม

การท าวิทยานพินธ์ของนสิิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการ 

 

   แผน ข 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่เลือกเรียน แผน ข ท าการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ซึ่งเป็นการศึกษาหัวข้อที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  โดยให้มีการด าเนินการเสนอเค้า

โครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การดูแลของ

คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ  พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่างๆ เช่น น าเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 เพื่อให้นิสิตมีทักษะทั้ง 7 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีศักยภาพในการ

เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใ ช้

ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดา้นวิทยาศาสตร์การเกษตรในแขนงต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง 

7 ด้าน มาใช้ในการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

  แผน ก แบบ ก 1 เริ่มท าวทิยานพินธ์ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษาที ่1 

  แผน ก แบบ ก 2 เริ่มท าวทิยานพินธ์ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษาที ่2 

  แผน ข   เริ่มท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแตภ่าคการศกึษาต้น  

     ปีการศกึษาที ่2 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์     36 หนว่ยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์     12 หนว่ยกิต 

 แผน ข    ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต 
   

 5.5 การเตรยีมการ 

   แผน ก แบบ ก 1 

1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จัดตารางเวลาเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีระบบการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และก าหนดให้มีการเตรียม

ความพร้อมของนิสิตก่อนการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เคยมีมา

ก่อน การน าเสนอโครงรา่ง และการสอบประมวลความรู้ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในภาค

เรียนต้น ปีการศึกษาที่  1 จ านวน 9 หน่วยกิต และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของหมาวิทยาลัยพะเยา  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในการ

ด าเนนิงานก่อนและหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี 

    

   แผน ก แบบ ก 2 

1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จัดตารางเวลาเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีระบบการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และก าหนดให้มีการเตรียม

ความพร้อมของนิสิตก่อนการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เคยมีมา

ก่อน การน าเสนอโครงรา่ง และการสอบประมวลความรู้ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในภาค

เรียนต้น ปีการศึกษาที่  2 จ านวน 6 หน่วยกิต และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของหมาวิทยาลัยพะเยา  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในการ

ด าเนนิงานก่อนและหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี 

 

   แผน ข 

1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จัดตารางเวลาเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีระบบการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และก าหนดให้มีการเตรียม

ความพร้อมของนิสิตก่อนการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เคยมีมา

ก่อน การน าเสนอโครงรา่ง และการสอบประมวลความรู้ 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ในภาคเรียนต้นและภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2 จ านวนภาคละ 3 หน่วยกิต และ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของหมาวิทยาลัยพะเยา  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในการ

ด าเนนิงานก่อนและหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 แผน ก แบบ ก 1 

1) จัดให้มกีารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

2) ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการและ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

3) สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัย

พะเยา มาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

4) ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบบน  website ของคณะ และสื่อสาร social media ของ

หลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

5) ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานพินธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ 

6) ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

 แผน ก แบบ ก 2 

1) จัดให้มกีารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  

2) ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการและ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

3) สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัย

พะเยา มาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

4) ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบบน  website ของคณะ และสื่อสาร social media ของ

หลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

5) ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานพินธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ 

6) ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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 แผน ข 

1) จัดให้มกีารน าเสนอโครงร่างการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2) ประเมินผลสอบโดยคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ

เมื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วเสร็จ จะต้องจัดให้มีการน าเสนอการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองร่วม

ประเมินผลและเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาและรูปเล่มรายงานการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองอีกครั้งโดยคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา  มาร่วมประเมินการน าเสนอเค้าโครงการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

รายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วย 

3) ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบบน  website ของคณะ และสื่อสาร social media ของ

หลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ต่อคณะกรรมการสอบ 

4) ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานพินธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ 

5) ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มี

ความรอบรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาคทฤษฎีและประยุกต์ใช ้สามารถ

วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้ชัดแจง้ 

ใฝ่หาความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง สามารถ

สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ         

1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีการเรียนการสอนใน

ภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

2) ก าหนดให้มีการค้นคว้าวารสารทางวชิาการ การ 

จ าแนกปัญหา วิเคราะหป์ัญหา 

3) ฝกึทักษะให้นสิิตสามารถน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ 

และประมวลความสัมพันธ์บนพืน้ฐานทฤษฎี อย่างมี 

เหตุมผีล 

4) เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและ

มีวนิัยต่อตนเอง และส่วนรวม ประพฤติ

ตนตามศลีธรรม สามารถปรับวิถีชีวติ

ในความขัดแย้งทางค่านิยม 

1) การมอบหมายงานและสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่มี

ลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 

2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

3) เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีในสังคม 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1) การสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาเสริมหลักสูตร 

3) พบปะผูท้รงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ ที่ประสบ

ความส าเร็จในวิชาชีพ 
 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) การบรรยายในช้ันเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ ด้าน

จรยิธรรม จรรยาบรรณในรายวิชา 

(2) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นแบบอย่าง 

(3) สอดแทรกตัวอย่างปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมใน

ประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 

(4) การให้นิสิตท ารายงานและเสนอผลการศึกษาจากสถานการณ์จริง ห้องปฏิบัติการ 

และงานวิจัย 
 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ผลการทดสอบ ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก

ตามปกติ ของนิสิต เช่น การให้คะแนนการตรงต่อเวลาเข้าช้ันเรียน และส่งรายงาน คุณภาพของผลงาน

และตรวจสอบการท าทุจริตในการสอบ เป็นต้น 

(2) ก าหนดค าถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จรยิธรรมในการสอบประมวล 

ความรอบรู้และการสอบสัมภาษณ์ขัน้สุดท้าย 

(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข  โดยผู้ ใช้

มหาบัณฑติ 
 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การบรรยายในช้ันเรียน โดยการให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุป

ย้ าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชา

หนึ่งไปสู่อกีวิชาหนึ่งในระดับที่ 

สูงขึ้น การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หาสาระ 
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(2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่  การบรรยาย การ

ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ 

การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง  

(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในบริษัททางการเกษตร และการ

ทัศนศึกษา เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการ

นอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

(4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอนผู้เรียน เพื่อนนิสิต 

และผูช่้วยสอนในแหล่งฝกึ  เช่น 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมนิการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

(4) การประเมินผลการอภปิราย 

(5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

(6) การประเมนิพัฒนาการของผู้เรยีน โดยใช้ Portfolio 
 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การแนะน าและฝกึกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเริ่มเข้าศกึษา  เริ่มจาก

โจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่เหมาะสม  

(2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศกึษา หรือสถานการณ์

จ าลอง 
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(3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝกึสืบค้น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นสาขาวิชา 

ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยานิพนธ์ 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง           

(4) การสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภปิราย แสดงความ

คิดเห็นได้มากขึน้ 
 

    2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมนิทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมนิกระบวนการคิด 

(2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

(3) การประเมินผลงานที่ เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาด้วยตนเอง รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผล

การประชุมปรึกษาปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อม รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา  
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 
 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ

รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรูร้่วมกัน 

  (2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และต าแหน่ง

หนา้ที่ในกลุ่ม  

  (3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกใน

เนือ้หาวิชาเรียน 
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณในบางรายวิชาที่ต้องฝึก

ทักษะ โดยอาจารย์ผูส้อนต้องแนะน าวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้ค าแนะน า 

  (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ

น าเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

  (3) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสืบค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหน้ิสิตสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และน าเสนอด้วย

สื่ออเิล็กทรอนิกส์    
 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ  

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวัน และทักษะการสื่อสารกับผูร้ับบริการ 

(3) ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

(4) ประเมินผลงานที่นิสติได้วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรยีน 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรียภาพ 
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  (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 

ดนตรีและวัฒนธรรม 
 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายด้านสุนทรียศิลป์ เช่นการออกแบบสื่อที่ใช้ใน

การน าเสนอ 
 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 
 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินผลจากการแสดงพฤติกรรม เช่นบุคลิกภาพในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ 
 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

- 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

-  

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

- 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาเอกบังคับ 

216701 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫     

216702 การประยุกตใ์ช้

คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย 
     ⚫   ⚫       ⚫ ⚫    

216703 สรีรวทิยาพชื 1 ⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    

216704 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

การเกษตร 
⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫ ⚫     

216781 สัมมนา 1 ⚫  ⚫    ⚫   ⚫        ⚫ ⚫  

216782 สัมมนา 2 ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ 
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

หมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร ์

216710 หัวขอ้เฉพาะทางด้านพืช

ศาสตร์ 
 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

216711 ศาสตร์พระราชาด้าน

การเกษตร 
    ⚫     ⚫  ⚫         

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
⚫    ⚫   ⚫   ⚫ ⚫    ⚫     

216713 การผลิตพืชและการ

จัดการ 
    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫         

216714 ระบบเกษตรกรรมและ

การพัฒนา 
    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫         

216715 สรีรวทิยาของพชืภายใต้

สภาวะเครยีด 
⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫  
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

216716 แบบจ าลองระบบการ

ปลูกพชื 
     ⚫     ⚫          

216717 สรีรวทิยาของเมล็ดพันธ์ุ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    

216718 สารควบคุมการ

เจรญิเตบิโตของพชื 
⚫    ⚫   ⚫    ⚫     ⚫    

กลุ่มวิชาการจัดการทรพัยากรดิน 

216720 หลักการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางการ

เกษตร  

 ⚫    ⚫  ⚫     ⚫    ⚫    

216721 ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน 1 
 ⚫    ⚫   ⚫    ⚫    ⚫    

216722 ธาตุอาหารพชื  ⚫   ⚫     ⚫   ⚫    ⚫    

216723 ทรัพยากรดนิและการใช้

ท่ีดนิ 
 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

216724 เทคนิคการวิเคราะห์ดิน 

พชื และปุ๋ย 1 
     ⚫    ⚫      ⚫     

216725 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ทางปฐพวีทิยา 
 ⚫    ⚫       ⚫        

216726 จุลชวีวทิยาของดิน 1      ⚫       ⚫    ⚫    

216727 เทคโนโลยปุ๋ีย 1  ⚫     ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    

216728 การจัดการดินเพื่อความ

ปลอดภัยของอาหาร 
 ⚫  ⚫  ⚫   ⚫    ⚫    ⚫ ⚫   

216729 การอนุรักษด์ินและน้ า 1  ⚫     ⚫ ⚫     ⚫    ⚫    

กลุ่มอารักขาพืช 

216730 การบริหารศัตรูพชืแบบ

บูรณาการ 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

216731 สารก าจัดศัตรูพชืและ

วธีิการใช ้

 

⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

216732 การควบคุมโรคศัตรูพชื

โดยชีววธีิ 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

216733 การจัดการศัตรูพชืหลัง

การเก็บเกี่ยว 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

216734 การวนิจิฉัยโรคพชื ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

216735 นเิวศวทิยาแมลง     ⚫      ⚫  ⚫    ⚫    

216736 วทิยาศาสตร์ของวัชพชื    ⚫  ⚫  ⚫             

216737 การกักกันพืช ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫    

216738 เทคนิคการวิจัยทางด้าน

อารักขาพืช 
⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

216739 หัวขอ้เฉพาะทางด้าน

อารักขาพืช 
 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

216740 หัวขอ้เฉพาะทาง

เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว 
    ⚫  ⚫   ⚫        ⚫   

216741 สรีรวิทยาหลังการเก็บ

เกี่ยว และเทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวผลิตผลพชืสวน 1 

⚫    ⚫   ⚫     ⚫   ⚫     

216742 โรคของผลผลิตเกษตร

ภายหลังการเก็บเกี่ยว 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫     

216743 เทคนิคการวิจัยทาง

เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    

216744 เทคโนโลยกีารบรรจุหีบ

ห่อ 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫     

216745 การผลิตผักและผลไมต้ัด

แตง่ 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫     ⚫   ⚫     

216746 ระบบการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวผลิตผลพชืสวน 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

216747 ระบบการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยวของธัญพชื และพชื

ตระกูลถั่ว 

⚫    ⚫   ⚫     ⚫        

216748 แมลงศัตรูหลังการเก็บ

เกี่ยวของทางการเกษตร 
    ⚫  ⚫   ⚫        ⚫   

กลุ่มวิชาการปรับปรงุพันธุ์พืช 

216750 การปรับปรุงพันธ์ุพืช 1 ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫    

216751 เทคนิคในการปรับปรุง

พันธ์ุ 
    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫      

216752 เทคโนโลยชีวีภาพส าหรับ

การปรับปรุงพันธ์ุพืช 
⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫      

216753 พันธุศาสตร์ประชากร

และปริมาณ 
    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

216754 การปรับปรุงพันธ์ุพืชให้

ตา้นทานตอ่ความเครยีด 
⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    

216755 ชวีวทิยาโมเลกุลของพืช ⚫    
⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫    

216756 จีโนมพืชและ

เครื่องหมายดีเอ็นเอ 
⚫    ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    

216757 สถิตเิพื่อการวิจัยและ

การวางแผนการทดลอง 1 
   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫    

216758 หัวขอ้เฉพาะทางการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืช 
⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     

วิทยานิพนธ ์

216791 วทิยานพินธ์ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

216792 การศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง 
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

    ⚫  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ของสาขาวิชา ประเมินผลทุกรายวิชา 

2) ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรูทุ้กรายวิชา เพื่อการทวนสอบ 

3) เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อให้ผู้สอนมมีาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มผีูส้อนมากกว่า 1 คน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

1) สภาวการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑติ ประเมินจากมหาบัณฑิตแตล่ะรุ่นที่จบการศกึษา 

2) มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต

และผูใ้ช้บัณฑติ 

3) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิทยานิพนธ์ของนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 

 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 แผน ก แบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่าง
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น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรอืน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 แบบ ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น

แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรอืส่วนหนึ่งของรายงาน

การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนเิทศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ 

ความรับผดิชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ มคอ. 3. 

 1.2  เตรียมคู่มืออาจารย์และคู่มือนิสิต มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่ง

แสดงถึงปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศกึษา ให้อาจารย์ใหม่ 

 1.3 จัดระบบแนะน าหรือพี่เลี้ยง (Mentor system) และมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่ง

แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ์การสอน การประเมินผล และกลยุทธ์การ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนสิิตให้แก่อาจารย์ใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การ

วัด และประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

โดยก าหนดใหอ้าจารย์ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรกที่เข้า

ท างาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือฟื้นฟูทุก 1 ปี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ

อาจารย์ทั้งหมดในสาขา 

2.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน ได้รับค าแนะน าด้านการบริหาร

หลักสูตร และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อภาคการศกึษา 

2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง โดยเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายในหรือภายนอกสถาบัน และน าการเรียนรู้มา

ถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร 

ข้อมูล ระหว่างอาจารย์ 

2.1.4 อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารย์เก่าที่มี

ประสบการณก์ารสอน และมีสว่นร่วมสอนในวิชาก ากับ 

2.1.5 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวป

ไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th) 

 

 

http://www.agri.up.ac.th/
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 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 การสนับสนุนให้ผู้สอนการรว่มมอืในงานวจิัยทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.2 การสนับสนุนผู้สอนมีส่วนรว่มในการจัดท าหลักสูตร และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมวิชาการ  

2.2.3 สนับสนุนให้ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียน

บทความวจิัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.4 การสนับสนุนผูส้อนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

2.2.5 สนับสนุนให้ผูส้อนไปใหบ้ริการทางวิชาการเพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการ

เรียนการสอน 

2.2.6 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้ก าหนดการก ากับ

มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 และคู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศกึษา ดังตอ่ไปนี ้ 

 1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย 3 

คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย

อย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ

เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง

น้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

 1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน

อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ย้อนหลังโดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
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ต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ังโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชานั้น 

1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 

1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดังตอ่ไปนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง

วิชาการเชน่เดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

2) ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวทิยานพินธ์ไม่นอ้ยกว่า 5 เรื่อง 

3) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมาก

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาและแจ้งต่อคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบ 

1.7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1.7.1  อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ร่วมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวชิาการ ดังนี้ 

1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอื หรือขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
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ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า 5 เรื่อง 

3) กรณีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์สูง

มากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและแจ้งต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา

รับทราบ 

1.8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) ส าหรับผู้เรยีน แผน ก แบบ ก1 

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์หรืออย่างนอ้ยด าเนนิการใหผ้ลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตพีิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

2) ส าหรับผู้เรยีน แผน ก แบบ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์หรืออย่างนอ้ยด าเนนิการใหผ้ลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตพีิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

3) ส าหรับผู้เรยีนภาค ข 

ผลงานค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ

เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตพีิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวยิานิพนธ์ 

1.9.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิต

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
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1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ ์ให้เป็นอาจารย์วิทยานพินธ์ของนสิิตระดับปริญญาโทและ

เอกรวมได้ไม่เกิน 5 คน ตอ่ภาคการศกึษา 

2) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง

ประจ าระดับผูช่้วยศาสตราจารย์ขึน้ไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปละเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศกึษา 

3) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่

ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คน ต่อภาค

การศกึษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสติมากกว่า 15 คน 

1.9.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิต

ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คนหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ให้คิด

สัดส่วนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 

คน แตท่ั้งนีร้วมแลว้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศกึษา 

1.9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/

หรอือาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

1.10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ าเสมอ 

คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทายานิพนธ์มี

งานวิจัยอย่างนอ้ย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี 

1.11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มี

งานวิจัยอย่างนอ้ย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี 

1.12 การด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ก าหนดการด าเนินการตาม กรอบมาตรฐาน

อุดมศกึษา (TQF) ข้อ 1-5 โดยหลักสูตรจะด าเนนิการทุกข้อ 
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2. บัณฑติ 

 1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑติที่พึ่งประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ดา้น คือ 1) 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร 

 2. ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนด ให้นิสิตต้องตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

โดยก าหนดระดับคุณภาพทางวิชาการดังต่อไปนี ้

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาส าหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งมิอยู่ใน 

Beall’s list) หรอืตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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 3. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

 4. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อย

กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนสิิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับลักษณะ

ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง

กับคุณสมบัติของนิสิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยก าหนดเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

  3.1.1 คุณสมบัติของผู้เรยีน  

1) แผน ก แบบ ก 1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขา

เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการท างานด้าน

การเกษตรหรอืสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างนอ้ย 1 ป ี

2) แผน ก แบบ ก 2 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขา

เกษตรศาสตร์ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) แผน ข ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาเกษตรศาสตร์ 

หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 3.1.2 วิธีการคัดเลือก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้มีการสอบ

สัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ ข้อค าถามสัมภาษณ์ 

และเกณฑใ์นการตัดสินใจ โดยมีเกณฑผ์า่นรอ้ยละ 60 
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 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

3.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

1) คณะฯ มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสติ ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ค าแนะน าและก ากับดูแลการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) ให้อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม 

แก่นสิิตและตอ้งจัดตารางเวลาให้นิสติเข้าพบหรอืขอค าปรึกษา 

3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านวิชาการ 

หรอื การวิจัยอย่างนอ้ย ปีการศึกษาละ 1 โครงการ 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้มีโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการด าเนินการวิจัย รวมถึงช่วยให้นิสิต

สามารถจบการศกึษาตามเวลาที่ก าหนด 

 ส าหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่ม 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   4.1.1.1 การก าหนดคุณสมบัติ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 2558 

 4.1.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 

4.1.2 การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

1) จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ

ด าเนนิงานตามแผนงานประจ าปีของหลักสูตร 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหาร 

หลักสูตรทุกสิ้นภาคการศึกษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง

หลักสูตร 

3) ส ารวจความต้องการจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

1) คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 2558 
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2) มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชาและ

บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จริง 

3) ขออนุมัตกิารเชญิตามระเบียบของสถาบัน 

4) คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบาย

รายวิชาที่สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 

 4.2 การพัฒนาอาจารย์ 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 

1) ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตามประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทุกป ี

2) หลักสูตร ก าหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม / สัมมนา / ดูงาน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร ทุก

ปี 

4.3 คุณภาพอาจารย์ 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ได้ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเท่านั้น 

2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ทุกคนภายใน 5 ปี 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ก าหนดผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการที่ได้รบการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย  

รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจักท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 

0.80 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นเป็น

การทั่วไป และแจง้ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่

อยู่ใน Beall’list) หรอืตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชากรที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ใน ฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการได้รับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง

วิชาการแลว้ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติวา่จา้งใหด้ าเนนิการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสอืที่ได้รับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสอืที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหนง่ทางวิชาการ 

แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหน้ าเสนอในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการตอ้งสง่

เป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพมิพ์ตอ้งตพีิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สารธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอื ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.0 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 
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0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนด ให้ผลงาน

อาจารย์ ทุกงานวิจัยต้องได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

 

4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและความ

ช านาญของต้นเอง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาของหลักสูตร  

การออกแบบหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน มีความทันสมัย

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยเฉพาะกรณีศึกษา รวมทั้งหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสติสามารถ

พัฒนาศักยภาพของต้นเองในการท างานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง ได้อย่างสมบูรณ์ 

โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นที่ ปรึกษาหลัก และก าหนดการมีโครงการรายงาน

ความก้าวหน้า เพื่อนิสติน าเสนอในแตล่ะขัน้ตอนให้แก่อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ก าหนดเงื่อนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า

วิทยานิพนธ์และการศกึษาด้วยตนเอง ดังตอ่ไปนี้ 

1) ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสติ ที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 จัดท าวิทยานิพนธ์ 

และนิสิตที่เลือกเรียน แผน ข ให้นิสิตลงเรียนวิชาที่ก าหนดและท าการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองโดยตาม

ประเด็นที่สนใจภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

2) มาตรฐานการเรียนรู้ 

 เพื่อให้นิสิตมีทักษะทั้ง 7 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถศึกษา

การวิจัยสังเคราะหแ์ละสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

3) ช่วงเวลา 

ส าหรบันิสติที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 จะเริ่มในการศกึษาภาคต้นใน ปีการศกึษาที่ 1  
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ส าหรบันิสติที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะเริ่มในการศกึษาภาคต้นใน ปีการศกึษาที่ 2  

 ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียน แผน ข จะเริ่ม ในการศกึษาภาคต้นใน ปีการศึกษาที่ 2 

4) จ านวนหนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 1  จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

แผน ข     จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  36(3) หนว่ยกิต 

5) การเตรียมการ 

แผน ก แบบ ก1 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ในภาคเรียนต้น ปี

การศึกษาที่  1 จ านวน 9 หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องาน

วิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรงกับประเด็นที่นิสิต

สนใจ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดท าโครงการติดตามโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการด าเนิน

วิทยานิพนธ์ก่อนและหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์  

4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก2 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนต้น ปี

การศึกษาที่  2 จ านวน 6 หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องาน

วิทยานิพนธ์ และข้อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรงกับประเด็นที่นิสิต

สนใจ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดท าโครงการติดตามโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการด าเนิน

วิทยานิพนธ์ก่อนและหลังการสอบโครงรา่งวิทยานพินธ์  

4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ 

แผน ข  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนต้นและ

ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษาที่ 2 จ านวนภาคละ 3 หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้

พัฒนาหัวข้องานการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง และข้อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

การศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเองตรงกับประเด็นที่นสิิตสนใจ 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง ตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดท าโครงการติดตามโครงการรายงานความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าด้วยต้น

เอง  

4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การน าเสนอ และตีพิมพ์ผลงาน

การศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเอง 

6) กระบวนการประเมินผล 

แผน ก แบบ ก 1 

1. สอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. สอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบ 

4. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบบน website ของขณะและสื่อ Social Media ของ

หลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

5. การตรวจสอบการแก้ไขวิทยานพินธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ 

6. การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

7. การตรวจสอบการน าเสนอ การตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 

1. สอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

2. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. สอบปกป้องวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบ 

4. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบบน website ของขณะและสื่อ Social Media ของ

หลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

5. การตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ 

6. การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

7. การตรวจสอบการน าเสนอ การตพีิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

แผน ข 

1. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. สอบปกป้องวิการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการ

สอบ 
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3.  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบบน website ของขณะและสื่อ Social Media 

ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานการศกึษา

ค้นคว้าด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสอบการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. การตรวจสอบการแก้ไขการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามค าแนะน าของกรรมการ

สอบ 

5. การตรวจสอบรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6. การตรวจสอบการน าเสนอผลงานการศกึษาค้นคว้าอิสระ 

 

5.2 การวางแผนระบบผู้สอนและกระบนการจักการเรียนการสอน 

หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดการวางระบบการเรียนดังต่อไปนี้ 

1) การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย

ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน 

และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการตดิตามผลการเรียน 

2) การติดตามการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณ์

จัดการเรยีนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขดีความสามารถของผูส้อน 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบประเมินผลผู้สอน โดย

ผูเ้รียน และผูส้อนประเมินผลรายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการ

สอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ผู้จับผิดชอบหลักสูตรจัดท าร่างรายงานผลการ

ด าเนินงาน งานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน 

รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เสนอต่อหลักสูตร/สาขา/คณบดี/

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย 

6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน หลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของ

อาจารย์ผู้สอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า

รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

7) เมื่อครบรอบ 4 ปี มหาวิทยาลัย ฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร โดยประเมินจาการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและจัด

ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติช้ันปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

8) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 

สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ

ลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติมาประกอบการพิจารณา 

 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผู้เรยีน แบ่งออกเป็น 

1) การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิต 

3) การจดัท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 

มคอ.7) 

4) การประเมนิวิทยานิพนธ์ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

5.4 ผลการด าเนินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 และจัดท า รายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และ

จัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย 

2) หลังจากจบการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัด

ประชุม เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทาง

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3) เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม 

เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย

พะเยา  ทั้งนั้น ให้น าผลของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ

รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้

แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่

สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไก 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร จ านวน 2 ห้อง ณ อาคารคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5) แปลงปฏิบัติการทางการเกษตร 

 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 ผ่านระบบเครื อข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Direct, และ Springer Link เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการ

เรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน 

3) ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการ

เรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

2) ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

3) ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

4) น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในปีต่อไป 
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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  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

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. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

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

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และขอ

ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคีวามรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา 

3) การสอบถามจากนิสิต  ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล

การสอบ 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยกองบริการการศึกษา 

2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียน ถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3) การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผูส้อนและผูร้่วมสอนในรายวิชา โดยวิเคราะห์  จุดแข็ง 

จุดอ่อนจากผลการเรียนของนสิิต  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ประเมินจากนิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่จบการศกึษาในหลักสูตร 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 2 ในภาคการศึกษาปลาย ก่อนจบ

การศกึษาในรูปแบบสอบถาม หรอื การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย์ 

3) ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรอืจากผู้ประเมินภายนอก  

4) การประเมนิจากการเยี่ยมชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการด าเนนิการหลักสูตร 

5) โดยนายจา้ง และ/หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  

6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยผูท้รงคุณวุฒิ ผู้ใชง้านนิสติ บัณฑติ และนิสติ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดย

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อย่างนอ้ย 1 คน 

2) รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงหรือหากระบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนสิิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนผลการประเมินและ

ปรับปรุงรายวิชาในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้น

ภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่าน

อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตร 

2) ก าหนดการทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงทุกรายวิชา หลังสิ้นภาคการศึกษา เพื่อ

สามารถจักเตรียมความพร้อมต่อการสอนของอาจารย์ และพัฒนานิสิตได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรยีน 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
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ภาคผนวก ค  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน 

ข 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

งานรายวชิา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่นอ้ยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบงัคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก           ไม่นอ้ยกว่า  

วทิยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ไม่นอ้ยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

30-33 

 

 

 

 

 

3-6 

  

24 

 

 

12 

12 

12 

 

6 

 

30 

 

 

12 

18 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

36 

 

3 

 

24 

 

 

12 

12 

12 

 

3 

 

30 

 

 

12 

18 

 

6 

3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36  36(6) 36(6) 36(3) 36(3) 36(3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
รายวชิาในหลักสูตร พ.ศ. 2555 รายวชิาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ 

216701 ระบบการประกันคุณภาพผลิตผล      3(2-3-6) 

ทางการเกษตร                                

Quality Assurance System for Agricultural 

Products  

มาตรฐานการผลิต และการรับประกันคุณภาพ

ของผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมคุณภาพ

เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย  ระบบประกันคุณภาพ  

การตรวจรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี  (GAP) การจัดการที่ ดี  (GHP) 

ระบบการประกันคุณภาพ (QA)  เกณฑ์วิธีที่ดีใน

ก า รผ ลิ ต  (TPM) คุ ณ ภ าพ ผล ผ ลิ ต  (TQM) 

ผลกระทบจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม(EIS)  

Standard and quality control of agricultural 

products for food safety, quality management 

systems, standards accreditation, Good 

Agricultural Practice (GAP), Good Handling 

Practice (GHP), Quality Assurance (QA), Total 

Production Management (TPM), Total Quality 

Management (TQM), Environmental Impact 

statement (EIS)                 

216749 ระบบการประกันคุณภาพผลิตผล    3(2-3-6) 

ทางการเกษตร 

Quality Assurance System for Agricultural 

Products                                

มาตรฐานการผลิต และการประกันคุณภาพ

ของผลผลิตทางการเกษตร การควบคุม

คุณภาพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย   ระบบ

ประกันคุณภาพ  การตรวจรับรองมาตรฐาน 

การปฏิบั ติทางการเกษตรที่ ดี  (GAP) การ

จัดการที่ดี (GHP) ระบบการประกันคุณภาพ 

(QA)  เกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (TPM) คุณภาพ

ผลผลิต (TQM) ผลกระทบจากสถานการณ์

สิ่งแวดล้อม (EIS)  

Standard and quality control of agricultural 

products for food safety, quality 

management systems, standards 

accreditation, Good Agricultural Practice 

(GAP), Good Handling Practice (GHP), Quality 

Assurance (QA), Total Production 

Management (TPM), Total Quality 

Management (TQM), Environmental Impact 

statement (EIS)                

ปรับรหัสรายวิชา 

และปรับจากวิชา

บังคับ เป็นวิชาเลือก

ในกลุ่มเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว 

และปรับค าอธบิาย

รายวิชา 

216702 ทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตรย่ังยืน 3(2-3-6) 

Natural Resources and Sustainable Agriculture 

ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการและการอนุ

รักษทรัพยากรธรรมชาติ  กรอบแนวคิดของ

การเกษตรย่ังยืน  และผลที่เกิดขึ้น  การก าหนด

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การ

พั ฒ น า เท ค โน โล ยีที่ เห ม าะสม   น โยบ าย

การเกษตรและการจัดการทรัพยากรเพื่อประโย

ชนในการผลิตทางการเกษตร  และความย่ังยืน

ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปจจุบันและอนาคต 

Natural resources, management and 

conservation of natural resources, conceptual 

framework of sustainable agriculture and its 

implications, understanding on biotic and 

environment relationship, the development of 

216711 ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร     3(2-3-6) 

King’s Philosophy in Agriculture 

ความหมายและหลักของศาสตร์พระราชา 

ศาสต ร์พระราชาด้ านดิ น  น้ า  และป่ า ไม้ 

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กรอบแนวคิดของการเกษตรย่ังยืนและผลที่

เกิดขึ้น   การพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  

นโยบายการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

เพื่อประโยชนในการผลิตทางการเกษตรและ

ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบัน

และอนาคต 

Definition and concepts of King’s philosophy 

and philosophy in soil water and forest, 

principle of work of the king, philosophy of 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับจาก

วิชาบังคบั เป็นวิชา

เลือกในกลุ่มพืช

ศาสตร์ 
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appropriate technology, agricultural policy and 

resource management for the benefit of 

present and future agricultural production and 

sustainable resources 

the Sufficiency Economy, the Royal 

development project, conceptual framework 

of sustainable agriculture and its implications, 

the development of appropriate technology, 

agricultural policy and resource management 

for the benefit of present and future 

agricultural production and sustainable 

resources 

216703 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และ       3(2-3-6) 

เทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย  การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การ

วางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน 

การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไป

ใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวิจัย

เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตรก์ารเกษตร 

Research definition, characteristic and goal, 

type and research process, research problem 

determination, variables and hypothesis, 

experimental designs, data collection, data 

analysis, preparation of research proposal, 

research evaluation, research application, 

ethics of researchers and research techniques 

in agricultural science 

216701 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และ     3(2-3-6) 

เทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology  

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย 

ประเภทและกระบวนการวิจัย  การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การ

วางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ

รายงาน การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน า

ผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิค

วิธีการวิจั ย เฉพาะทางด้ านวิทยาศาสต ร์

การเกษตร 

Research definition, characteristic and goal, 

type and research process, research 

problem determination, variables and 

hypothesis, experimental designs, data 

collection, data analysis, preparation of 

research proposal, research evaluation, 

research application, ethics of researchers 

and research techniques in agricultural 

science 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

216704  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย    3(2-3-6 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ  3(2-3-6) 

วิจัย 

Computer Application in Research 

การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 

ส าหรับประมวลผลของข้อมูล และส าหรับวิจัย

และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับการวิจัย

และการเสนอผลงานและจัดท าการวิจัย 

Systems and structures of computer data 

processing and application, computer program 

for research, software for research activities 

216702 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ 1(0-3-2) 

วิจัย Computer Application in Research    

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จ

ประมวลผลเบื้องต้น  การจัดการฐานข้อมูล

เพื่อการวิจัยทางการเกษตร กระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล  การประยุกต์ ใช้แผนการ

ทดลองการวิจัยทางการเกษตร แอพพลิเคชั่น

ทางการเกษตร 

introduction and computer aided software 

tools, data-base for agricultural research 

arrangement, analytical process, methods of 

data processing in agricultural research, 

application in agriculture 

เปลี่ยนรหัสวิชา/  

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา/ ปรับ

จ านวนหน่วยกิต 

และเปลี่ยนจาก

รายวิชาไม่นับหน่วย

กิต เป็นนับหน่วยกิต 
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  216704 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร 3(2-3-6) 

Agricultural Technology and Innovation 

ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อ

เพิ่ มผลผลิ ต และเพิ่ มมู ล ค่ าผลิ ตผลทาง

การเกษตร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ก าร เก ษ ต ร  เท ค โน โล ยี ก า รจั ด ก า รน้ า 

เทคโนโลยีปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช 

เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยี

การจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการสุขอนามัยพืช 

เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ

การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอาหาร

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

Importance of agricultural technology and 

innovation, various of technology and 

innovations to increase crops yield and 

products value added such as agricultural 

information technology, irrigation and water 

management technology, fertilizer and plant 

nutrient management technology, soilless 

culture technology, farm management 

technology, plant propagation technology, 

plant breeding technology, seed technology, 

phytosantary management technology, 

postharvest technology and quality control, 

food science technology and agricultural 

product innovations. 

เปิดรายวิชาใหม่ 

216783 สัมมนา 3                                    1(0-2-1) 

Seminar III 

การฝึกทักษะให้สามารถสื่อสารเนื้อหาทาง

วิชาการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรกับที่ประชุม

วิชาการด้านวิทยาศาสตรก์ารเกษตร 

Emphasizing skill building to communicate with 

agricultural science congress/conference 

  

  ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉาะเลือก 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์   

216710 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์        3(2-3-6) 216710 หัวข้อเฉพาะทางด้านพืชศาสตร์      3(2-3-6) ปรับค าอธิบาย
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  Selected Topics in Plant Science 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา  ในสาขาที่ เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์

เกษตร การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม  

Selecting interesting or current topic or case study in 

agricultural science, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

  Selected Topics in Plant Science 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน

พืชศาสตร์ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in plant science, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

รายวิชา 

216711 สรรีวิทยาพืชขั้นสูง          3(2-3-6) 

Advanced Crop Physiology  

ขบวนการทางสรรีวิทยา การพัฒนาการ

เจริญเติบโตของพืชขั้นสูงกิจกรรมต่างๆ ทาง

สรรีวิทยา เมตาบอลิสึมของพชื และ

ความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและภายนอกของ

การผลิตของพืช 

Advanced physiology process in higher plants 

on growth and development, physiological 

activities and metabolisms of plants in related 

to internal and external factors, especially on 

the production of plant 

216703 สรรีวิทยาพืช 1   3(2-3-6) 

Crop Physiology I 

ขบวนการทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิสึมของ

พืช การตอบสนองต่อแสง การหายใจระดับ

เซลล์เพื่อให้ได้พลังงาน ธาตุอาหารพืช การ

ล าเลียงสารและการพัฒนาการเจริญเติบโต 

การป้องกันตัวเองของพืช  อัลลีโลพาธีและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช 

Advanced physiology processes and 

metabolism in higher plants response to 

irradiance, energy budgets, energy and 

nutrient acquisition, nutrition and transport in 

plants, plant growth and development, plant 

defenses, allelopathy, factors affecting crop 

production  

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับรหัสรายวิชา 

เปลี่ยนจากวิชาเอก

เลือกในกลุ่มพืช

ศาสตร์เป็นวิชาเอก

บังคับ และปรับ

ค าอธิบายรายวิชา  

216712 การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืชขั้นสงู 3(2-3-6) 

Advanced Plant Tissue Culture 

เทคนิคตา่งๆ ในการเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพชืเพื่อ

การขยายพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การ

ปรับปรุงพันธุ์พชืในหลอดแก้ว และการสรา้งสาร

ทุติยภูมิ 

Advanced techniques used for specialized 

plant propagation, plant conservation, in vitro 

breeding and production of secondary 

metabolites 

 

216712 นวัตกรรมและเทคโนโลยกีาร         3(2-3-6) 

เพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพชื  

Innovation and biotechnology in plant tissue 

culture 

แนวคิดและทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ส าหรับการ

ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ การผลิตพืชปลอด

ไวรัส การเพาะเลี้ ยงเซลแฮพลอยด์  การ

เพาะเลี้ยงโปรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชใน

หลอดทดลอง การตัดแต่งพันธุกรรมพืช การ

ผลิตสารทุติยภูมิเชิงการค้า และการอนุรักษ์

เชือ้พันธุกรรมพืช 

Concept and theory, innovation and 

technology of plant tissue culture for 

micropropagation, production of virus-free 

plants, haploid culture, protoplast culture, in 

vitro breeding techniques, the process of 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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plant genetic engineering, production of 

secondary metabolites and germplasm 

conservation. 

216715 สรรีวิทยาความเครียดของพืช 3(2-3-6) 

Stress Physiology of Crops 

พืน้ฐานของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทาง

สรรีวิทยาในพชื  เมื่อพืชเกิดอันตรายและเพื่อ

ความอยู่รอด  ภายใตส้ภาพความเครียดที่มา

จากความแหง้แล้ง  ความเค็ม  อุณหภูมิ และ

รังสี 

Basic physiological processes of injury and 

survival of crops under drought, salt, 

temperature and radiation stress 

216715 สรรีวิทยาของพืชภายใตส้ภาวะเครียด  

3(2-3-6) 

Crops Physiology Under Environmental 

Stress 

ก ารต อ บ ส น อ ง แ ล ะก ระบ วน ก ารก า ร

เป ลี่ ย น แป ล งท างส รีรวิ ท ยา ขอ งพื ช ต่ อ

ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมทั้งจากปัจจัย

ภายนอกที่ไม่มีชีวิตได้แก่ ความแห้งแล้ง น้ า

ท่วม ความเค็ม  อุณหภูมิ รังสีและธาตุอาหาร 

และปัจจัยภายนอกที่มีชีวิตได้แก่ แมลงศัตรูพืช 

วัชพืช และโรคพืช   

Plant response and physiological processes 

using the mechanisms of stress recognition 

and cell signaling, the accumulating 

physiological and genetical deviations under 

environmental stress affected by abiotic 

external factors such as drought, flooding, 

nutrient deficiencies, salinity, toxic ions, 

extreme temperature, and biotic external 

factors such as insects, weeds, and 

pathogen including  

ปรับชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

216718 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  3(2-3-6) 

Plant Growth Regulators 

สารควบคุมการเจริญเติบโต คุณสมบัติและการ

ใชใ้นการเกษตร  

Plant growth regulators, their properties and 

applications in agriculture 

216718 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-3-6) 

Plant Growth Regulators 

ประวัติและการใช้ประโยชน์ของสารควบคุม

การเจริญเติบโตพืชได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน 

จิบเบอเรลลิน แอบไซสิคแอสิด เอทิลิน บราสสิ

โนสเตอรอยด์ และ โพลีเอมีน การจัดจ าแนก

ชนิดของสาร คุณสมบัติและบทบาทต่อการ

เจริญ เติบ โตและการพัฒนาของพืช การ

ประยุกต์ใช้และผลต่อการเจริญเติบเติบโตของ

ผลผลิต   

History and use of plant growth regulators, 

classes of growth regulators; auxins, 

cytokinins, gibberellins, abscisic acid, 

ethylene, brassinosteroids and polyamines, 

class associated function, and practical uses, 

effects of PGRS on crop growth 

ปรับรหัสวิชา/ 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย

รายวิชา 

216718 ชีวเคมีพืช                                   3(2-3-6) 

Plant Biochemistry 

  ปิดรายวิชา 
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กระบวนการสังเคราะห์และการย่อยสลาย

สารประกอบอินทรีย์ที่ส าคัญในการด ารงชีวิต

ของพืช  การสร้างพลังงานของพืช  เอนไซม์กับ

การควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึมของเซลล์

พืช  อทิธิพลฮอร์โมนพืชและสารอนิทรีย์บางชนิด

ต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์พืช และ

การเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านต่างๆ ของ

พืช 

Anabolism and catabolism important factors 

influencing the lives of plants, plant 

bioenergetics, enzymes and their control of 

metabolism in plant cells, influence of plant 

hormones and some organic secondary 

metabolites on plant metabolism, growth and 

development  
216719 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช    3(2-3-6) 

Plant Growth Regulators 

สารควบคุมการเจริญเติบโต คุณสมบัติและการ

ใชใ้นการเกษตร  

Plant growth regulators, their properties and 

applications in agriculture 

216718 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-3-6) 

Plant Growth Regulators   

สารควบคุมการเจริญเติบโต คุณสมบัติและ

การใชใ้นการเกษตร  

Plant growth regulators, their properties and 

applications in agriculture 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางการเกษตร 

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดิน ปรับชื่อกลุ่มวิชา 

216720 นิเวศวิทยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 

Agro-Ecology 

นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเขตร้อน การจ าแนก

พื้ นที่ เพื่ อการเกษตร การบ ริหารกิจกรรม

การเกษตรโดยมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่สุด เกษตรย่ังยืน อุตุนิยมวิทยาการเกษตร  

การเกษตร ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ

ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย 

Agricultural ecology in the tropics, the share of 

agricultural land, management of the 

agricultural activities with minimize 

environmental impact, sustainable agriculture, 

agriculture meteorology, global warming, 

climate change impacts the main economic 

crops of Thailand 

  ปิดรายวิชา 

216721 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน 3(2-3-6) 

Soil Microbial Ecology 

สิ่ งมี ชี วิ ต ในดิ น  ชนิ ด  ป ริมาณ  กิ จกรรมที่

เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับการด ารงอยู่ของ

216726 จุลชีววทิยาของดิน 1       3(2-3-6) 

Soil Microbiology  I 

สิ่งมีชีวิตในดินและอันตรกิริยา กระบวนการ

แ ป รส ภ าพ ข อ งค า ร์บ อ น แ ล ะก า ร เกิ ด

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ชื่อรายวิชา/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 
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มนุษย ์การใชท้ี่ดิน และสิ่งแวดล้อม 

Soil organisms, their types, numbers, 

activities, and relationships with human 

existence, land use and the environment 

อิ น ท รียวั ต ถุ ใน ดิ น  ก ารแป รสภ าพ ขอ ง

ไนโตรเจน กระบวนการตรึงไนโตรเจนทาง

ชีวภาพแบบสมชีพและแบบไม่ใช่สมชีพ รวมทั้ง

การแปรสภาพของซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ ภาวะ

อยู่ร่วมกันแบบไมคอร์ไรซา  การควบคุม

จุลินทรีย์ดินสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี การย่อย

สลายท างชี วภ าพ ของส ารปน เปื้ อ นดิ น 

เทคโนโลยีการบ าบัดทางชีวภาพ การใช้เทคนิค

ระดับโมเลกุลศึกษาระบบนิเวศดิน 

Soil organisms and interaction; carbon 

transformation and soil organic matter 

formation; transformations of nitrogen; 

biological nitrogen fixation; symbiotic and 

nonsymbiotic; transformations of sulfur and 

other elements; mycorrhizal symbioses; 

biological control of soilborne plant 

pathogens; biodegradation of contaminated 

compounds in soil; bioremediation 

technology; molecular approaches to soil 

ecology 

216722 การประเมินทรัพยากรดินและที่ดนิ   3(2-3-6) 

Soil and Land Resources Assessment 

การใชข้้อมูลพื้นฐานในการประเมินทรัพยากรดิน

และที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดิน การพิจารณาการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยถือเอาสมรรถนะของการใช้

ที่ดินเป็นหลัก  

Basic information about soil and land resources 

assessment, land-use systems, the 

classification of land by adhering to the 

performance of land-use basis 

  ปิดรายวิชา 

216723 ความอุดมสมบูรณ์ของดินในเขตร้อน  3(2-3-6) 

Soil Fertility in the Tropics 

ปัจจัยทางเคมีและชีวภาพที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงและควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินในเขตร้อนและร้อนชื้น กระบวนการจัดการ

ดินเพื่อเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจน

การศึ กษาแ ร่ธาตุ อาห ารที่ จ า เป็ นต่ อการ

เจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตพชื  

Chemical and biological factors regulating soil 

fertility in the tropics and humid tropic soils, 

manipulation and management processes to 

increase soil fertility status and productivity 

216721 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1      3(2-3-6) 

Soil Fertility I 

ทฤษฎีและหลักการปัจจุบันของการประเมิน

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์

ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดินกับสมบัติ

ของดิน การอภิปรายประเด็นปัญหาทางด้าน

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Theory and current principle of soil fertility 

evaluation, soil fertility status in relation to 

soil properties; discussion on relevant soil 

fertility problems  

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ชื่อรายวิชา/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 
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through appropriate practices 

216724 การจัดการดิน น้ า และธาตุอาหารพืช 3(2-3-6) 

Soil Water and Plant Nutrient Management 

กระบวนการระบบการจัดการดิน น้ า และธาตุ

อาหารพืช  เกษตรย่ังยืน ในเขตร้อนชื้นและกึ่ง

แห้งแล้ง การอนุรักษ์ดินและน้ า กลยุทธ์ในการ

เลือกใช้วิธีการและระบบที่ เหมาะสมในการ

อนุรักษ์ดิน น้ า และธาตุอาหารพืชในพื้นที่ลาดเท

และลาดชัน 

Processes and systems in soil, water and plant 

nutrient conservation and management, 

sustainable agriculture in the tropical wet and 

semi-arid regions, conservation of soil and 

water, techniques and method of use the 

proper way to the conservation of soil, water 

and plant nutrient in a steep slope 

216720 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-3-6) 

ทางการเกษตร 

Principle of Agricultural Natural Resources 

Management    

ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ทรัพยากร

ดิ น  แ ล ะธ าตุ อ าห ารพื ช  ท รัพ ยาก รพื ช 

ทรัพยากรแหล่งน้ าและประมง ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรพลังงาน และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ทางการเกษตร  

Principle of Agricultural Natural Resources 

Management Descriptions of various 

agricultural resources, i.e. soils, plant nutrient 

elements, plants, water, fisheries, forestry, 

energy and environments 

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ชื่อรายวิชา/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

216725 การใชร้ะบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ     3(2-3-6) 

และข้อมลูระยะไกล   

GIS and Remote Sensing 

ระบบภูมิสนเทศ (GIS) และข้อมูลระยะไกลใน

การใช้ที่ดิน การแปรภาพถ่ายทางอากาศ และ

ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อใช้ในการวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรดินและการจัดการ ตลอดจนการใช้

ข้ อ มู ล ท า ง  GIS ใน ก า รป ร ะ เมิ น ส ภ า ว ะ

สิ่งแวดล้อม 

The geographic information system (GIS) and 

remote sensing of soil and land use, the 

interpretation of arial photographs and photos 

from satellite for land-use planning and 

management, the use of GIS in environmental 

assessment 

216725 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท์าง      3(2-3-6) 

ปฐพีวทิยา    

Geographic Information System in Soil 

Science 

ห ลั ก ก า รแ ล ะอ งค์ ป ร ะก อบ ขอ ง ระบ บ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ในทาง

ปฐพีวิทยา การสร้างระบบฐานข้อมูลดิน การ

เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการวิเคราะห์ และ

การแปลความหมายของข้อมูลสารสนเทศทาง

ดิน 

Principle and components of geographic 

information system and application in soil 

science; construction of soil database; 

selection of geographic information system 

packages to link, analyze and interpret soil 

data and information 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216726 นิเวศวิทยาของดินเขตร้อนและการใช้  3(2-3-6) 

ที่ดิน 

Ecology of Tropical Soils and Land Use 

ดินเขตร้อนในสภาพธรรมชาติและภายใต้ระบบ

นิเวศ การจัดการต่างๆ ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มี

ผลต่อดินเขตร้อนและการใช้ที่ดิน ศักยภาพของ

ดิน และเสถียรภาพดินภายใตร้ะบบการจัดการที่

แตกต่างกัน 

Soils of the tropics in both natural and 

216723 ทรัพยากรดินและการใชท้ี่ดิน          3(2-3-6) 

Soil Resources and Land Uses 

ประเภท การกระจาย และสมรรถนะของ

ทรัพยากรดินภายใตส้ภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่าง

กัน ลักษณะของดินที่เป็นข้อจ ากดัในการใช ้

การแปลความหมายสารสนเทศทางดนิเพื่อ

การใชท้ี่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ หลกัการใช้

ที่ดินและการวางแผนการใชท้ี่ดิน การประเมิน

ที่ดินส าหรับการใชเ้ฉพาะอย่าง 

ปรับรหัสรายวิชา/

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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managed ecosystems using their properties, 

formation and function in relation to ecological 

factors, their potential use and sustainability 

under different land management systems 

Types, distribution and capability of soil 

resources under different environments; soil 

characteristics limiting their uses, 

interpretation of soil information for efficient 

land use, principles of land use and land use 

planning, land appraisal for specific uses 

216727 ชีววทิยาในการจัดการความอุดม       3(2-3-6) 

สมบูรณ์ของดินในเขตร้อน   

Biological Management of Tropical Soil Fertility 

กระบวนการทางชีวภาพในระบบนิเวศดินเขต

ร้อน และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในดิน เพื่อให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ 

Biological processes in tropical soil ecosystems, 

management of soil fertility by soil organisms 

in order to maintain soil fertility  

  ปิดรายวิชา 

216728 การวิเคราะห์ดิน พชื และปุ๋ย 3(2-3-6) 

Soil Plant and Fertilizer Analysis 

การเก็บ และเตรียมตัวอย่างดิน พืช และปุ๋ยที่

ถูกต้องเพื่ อการวิ เคราะห์  การใช้ เค ร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ และการดูแล การแปรผลวิเคราะห์ 

และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการแนะน าการใช้

ปุ๋ย และการจัดการดินให้เหมาะสม 

Collect sampling and preparation of soil, 

fertilizer and plant sample for analysis, uses 

and maintenance of scientific equipment, 

analyzed data interpretation and use of data 

for fertilizer recommendation and 

management of soil for sustainability 

216724 เทคนิคการวิเคราะห์ดิน 1      3(2-3-6) 

Techniques in Soil Analysis I 

การเก็บ และเตรียมตัวอย่างดิน พืช และปุ๋ยที่

ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์ การใชเ้คร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ และการดูแล การแปรผล

วิเคราะห์ และการใชป้ระโยชน์ข้อมูลเพื่อการ

แนะน าการใชปุ้๋ย และการจัดการดินให้

เหมาะสม 

Collect sampling and preparation of soil, 

fertilizer and plant sample for analysis, uses 

and maintenance of scientific equipment, 

analyzed data interpretation and use of data 

for fertilizer recommendation and 

management of soil for sustainability 

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ชื่อรายวิชา 

216729 การจัดการทรัพยากรดินและ            3(2-3-6) 

สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรแบบบูรณาการ 

Integrated Management of Soil Resources and 

Agricultural Environment 

สภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรดินเพื่อ

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรที่

เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

แบบ ย่ังยืน  รวมทั้ งนโยบาย กฎหมายและ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

Status and problems of soil resources used for 

agriculture and agricultural environment 

  ปิดรายวิชา 
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involved. Study concept and process of soil 

resources and environment management for 

sustainable agriculture including policy, law 

and direction of multidisciplinary solution 

  216722 ธาตุอาหารพืช        3(2-3-6) 

Mineral Nutrition of Plants 

หน้าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารที่จ าเป็นใน

พืช รูปที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลักและ

ธาตุอาหารรอง กลไกการดูดไอออนของเซลล์

แล ะราก  ก าร เคลื่ อ น ย้ ายขอ งธ าตุ แ ล ะ

สารอินทรีย์ของพืชชั้นสูง การวินิจฉัยการขาด

ธาตุอาหารและหลักการแก้ไข ธาตุอาหารกับ

คุณภาพผลผลิต เทคนิคการวิจัยด้านธาตุ

อาหารพืช 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  216727 เทคโนโลยปีุ๋ย 1        3(2-3-6) 

Fertilizer Technology I 

การเลือกและการจ าแนกประเภทปุ๋ย การผลิต

ปุ๋ยในเชิงการค้า หลักการใช้ปุ๋ยและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องต่างๆ การดูดใช้ธาตุอาหารของพืช 

ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ประเภทของเคร่ือง

อัดเม็ดและขั้นตอนการผลิต การผลิตปุ๋ ย

อนิทรีย์ชีวภาพเชิงอุตสาหกรรม นวัตกรรมเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของการใชปุ้๋ย 

Kinds and properties of fertilizers, 

commercial fertilizer production, principles of 

fertilization and concerning factors, bio-

fertilizer, kinds of micro and process for 

fermentation, grain organic fertilizer, types of 

machinery and process, nutrition and 

properties of grain organic fertilizer, 

development of bio and grain fertilizer in 

industry scale, innovation for improving 

fertilizer use efficiency 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  216728 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัย    3(2-3-6) 

ของอาหาร    

Soil Management for Food Safety 

หลักการจัดการดิน เพื่ อการผลิตอาหาร

ปลอดภัย คุณภาพดินและน้ าในทางการเกษตร 

การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารปนเปื้อน

อื่น ในดิน น้ า และการบ าบัด การปฏิบัติในการ

จัดการดิน น้ า และปุ๋ยในระบบการผลิตอาหาร

เปิดรายวิชาใหม่ 
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ปลอดภัย ระบบการรับรองการผลิตอาหาร

ปลอดภัย มีการศึกษานอกสถานที่  

Principle of soil management for food safety; 

soil and water quality in agriculture; heavy 

metals and other contaminants in soil, water 

and their remediation; soil, water and 

fertilizer management practices in plant 

production systems for food safety; certified 

system for food safety.  Field trip required 

  216729 การอนุรักษ์ดินและน้ า 1                3(2-3-6) 

Soil and Water Conservation I 

การอนุรักษ์ดินและน้ า เน้นกระบวนการ การ

ท านาย การวัด และการควบคุมการกร่อนดิน

โดยเฉพาะในเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่าง

การกักเก็บคาร์บอนกับการกร่อนดิน การ

อนุรักษ์ดินและน้ าในระบบดินที่สูง การอนุรักษ์

ความชื้นในระบบการปลูกพืช และแนวทางการ

วิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 

Soil and water conservation with an 

emphasis on processes, predictions, 

measurements, and erosion control, 

particularly in the tropics; relationship 

between carbon storage and soil erosion; soil 

and water conservation in highlands; soil 

moisture conservation in cropping system 

and advanced research on soil and water 

conservation 

เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาอารักขาพืช 

216730 การจัดการศัตรูพืช                   3(2-3-6) 

Pest Management 

ประเภทศัต รูพื ช   การแจงชั้ นและจ าแนก  

ลักษณะการท าลาย และชีววิทยา  นิเวศวิทยา 

ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เชิง

ระบบ  ในการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ 

Kinds and pests, systematics, recognition, 

biology and types of damage, ecology, 

economic loss, system analysis as a means to 

integrate management tactics 

 

216730 การบรหิารศัตรูพืชแบบบูรณาการ   3(2-3-6) 

Integrated Pest Management 

มนุษย์ ศัตรูพืช และยุคการบริหารศัตรูพืชแบบ

บูรณาการ การจัดการระบบนิเวศน์ ชนิดของ

ศัตรูพืช ศัตรูพืชในสายโซ่อาหาร มุมมองด้าน

นิเวศวิทยา ความเสียหายทางเศรษฐกิจและ

ขอบเขตความเสียหาย ต้นทุน-ก าไร และ

ผลประโยชน์-ความเสี่ยง ระดับความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ ระดับเศรษฐกิจ จุดดุลภาพ

ทั่วไป การเฝ้าระวังและการสุ่มตัวอย่าง พืช

ต้านทาน แมลงเบียน แมลงล่าเหย่ือ การใช้ชีว

ภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์และการสรา้ง

โมเดล การพัฒนาแผนงานการบริหารศัตรูพืช

แบบบูรณาการ 

ปรับชื่อรายวิชา/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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Man, pest, and the evolution of Integrated 

Pest Management, human-managed 

ecosystems, kinds of pests, placing pests on 

the food chain, ecological aspects of IPM, 

economic damage and the damage 

boundary, cost-benefit and benefit/risk, 

economic injury level, economic threshold, 

general equilibrium position, surveillance and 

sampling, plant resistance, parasitoid and 

predators, use of biopesticides in IPM, 

analysis and modeling in IPM, development 

of IPM program 

216731 สารก าจัดศัตรูพชืและวิธีการใช้         3(2-3-6) 

Pesticides and Their Application 

ประวัติการควบคุมด้วยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ชนิดสารก าจัดศัตรูพืช กลไกการเกิดพิษของสาร

ป้องกันก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช 

สารป้องกันก าจัดวัชพืช รูปแบบ วิธีการใช้

สารเคมี เคร่ืองมือพื้นฐานที่น ามาใช้ การใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ ความเป็นพิษต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต

อื่นในระบบนิเวศ กลไกของการต้านทานต่อ

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

History of chemical control, pesticide group, 

mode of action of insecticides, fungicides and 

herbicides, formulations, methods of 

applications, basic equipment use, toxicity and 

safety, the effects residues to man and 

wildlife in ecological system, resistance 

development to pesticide 

216731 สารก าจัดศัตรูพชืและวิธีการใช้       3(2-3-6) 

Pesticides and Their Application 

ประวัติการใช้สารก าจัดศัตรูพืช คุณสมบัติทาง

เคมีและค าศัพท์ สูตรคุณสมบัติสารก าจัด

ศัตรูพืช สารเคมีก าจัดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

สารเคมีก าจัดสัตว์มีกระดูกสันหลัง สารเคมี

ก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรคพืช ปฏิสัมพันธ์

ทางชีววิทยาของสารก าจัดศัตรูพืช กรรม

วิธีการใชส้ารก าจัดศัตรูพืช อันตรายจากการใช้

ส ารก าจั ด ศั ต รูพื ช แล ะพ ระราชบัญ ญั ติ

วัตถุมีพิษ 

pesticides in history, chemistry and 

vocabulary of pesticides, pesticide 

formulations, chemicals used to control 

invertebrates, chemical used to control 

vertebrates, chemicals used to control plants, 

chemicals used to control microorganisms, 

biological interaction with pesticides, 

pesticides application methods, legality and 

hazards of pesticide use 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216732 การควบคมุโรคและแมลงศัตรูพืช      3(2-3-6) 

โดยชีววธิี     

Biological Control of Plant Diseases and Insect 

 Pests 

ประวัติการพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ   การควบคุมแมลง

ศัตรูพืชและไรศัตรูพืชโดยชีววิธี การควบคุมโรค

พื ชโดยชีววิธี  การควบคุมวัชพื ชโดยชีววิธี 

ความสัมพันธ์ของการควบคุมโดยชีววิธีกับระบบ

นิเวศ การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อประโยชน์ใน

216732 การควบคมุศัตรูพืชโดยชีววธิี          3(2-3-6) 

Biological Control of Pests 

ค านิยามและแนวความคิด การควบคุมที่

เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและการใช้ชีวินทรีย์ 

รูปแบบการควบคุมด้วยชีวินทรีย์ การควบคุม

โดยชีววิธีแบบคลาสสิก การควบคุมโดยชีววิธี

แบบการปลดปล่อยเพิ่มทวี การควบคุมโดยชีว

วิธีแบบเพิ่มพูนแผ่ขยายเป็นคร้ังคราว การน า

ศัตรูธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ผลเสียหายที่เกิด

ขึ้นกับสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย การน าศัตรู

ปรับชื่อวิชา/ 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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การควบคุมศัตรูพืช การบริหารวิธีการควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววิธี และการประสานวิธีควบคุม

ศัตรูพืชโดยชีววธิีร่วมกับวิธีการแบบอื่นๆ  

History of development of biological controls of 

pest, pest, natural enemies; biological control 

of insect and mite pest, biological control of 

plant diseases, biological control of weeds, 

relationship between biological control and 

ecological system, importance of biological 

controls and conservation, application of 

natural enemies to pest control, practice of 

biological control for pests management 

technology 

ธรรมชาติ เข้ามาจากต่างประเทศ  การตั้ ง

รกราก การล่าเห ย่ือ การเป็นปรสิต การ

ด ารงชี วิ ตจากพื ช  การท า ให้พื ช เกิ ด โรค 

ชีววทิยาของชีวนิทรีย์หลัก การอนุรักษ์และการ

เพิ่มพูนแผ่ขยายศัตรูธรรมชาติ การบริหาร

จัดการ และ การประเมินผล 

definition and concepts, natural control and 

biological control, types of biological control, 

classical biological control, inundative 

biological control, inoculative biological 

control, biological control opportunities, non-

target effects of biological control importation 

and colonization, parasitoids, predators, 

herbivorous insects and microbial pathogens, 

biology of major biological control agents, 

conservation and enhancement, evaluation 

and management considerations 

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-3-6) 

Postharvest Pest Management 

ความส าคัญของศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 

ประเภทศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว การแจง

ชั้นและการวิเคราะห์ชื่อ ชีววิทยา ชีวประวัติและ

ลักษณะการท าลาย การเปลี่ยนแปลงของ

เนื้อเย่ือพืชหลังการติดเชื้อ นิเวศวิทยาและกล

ยุทธ์ในการบรหิารแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว 

Importance of postharvest pests, types and 

pests identification, biology, history and types 

of damage, changes in host tissues after 

infection, ecology, control and management 

strategies of postharvest insect pests 

216733 การจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว   

3(2-3-6) 

Postharvest Pest Management 

โภคภัณฑ์คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว สาเหตุ

ความสญูเสียผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ว ชนิด

ของศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  การ

ประเมินขนาดประชากรศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว 

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ระดับการตัดสินใจใน

การควบคมุศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว การค านวณ

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การลดความ

สูญเสียโดยวิธีควบคมุบรรยากาศแวดล้อมหลงั

การเก็บเกี่ยว การสขุาภิบาล กลยุทธการ

บรหิารศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

postharvest commodity quality, causes of 

postharvest losses, kinds of pests, assessing 

the pest population, sampling techniques, 

economic decision levels for pest population, 

calculation of economic decision levels, 

suppression of postharvest pests by 

controlled atmosphere, sanitation measures, 

tools of postharvest IPM 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216734 การวินจิฉัยโรคพืช          3(2-3-6) 

Plant Disease Diagnosis 

เทคนิคการวินจิฉัยหาสาเหตุทีก่่อให้เกิดอาการ

ผิดปกติกับส่วนของพืชอาศัยที่อยู่ใต้ดนิ เช่น ราก 

216734 การวินจิฉัยโรคพืช                       3(2-3-6) 

Diagnostic Plant Pathology  

มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุที่ท าให้พืชเป็น

โรค โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต โรคพืชที่เกิด

ปรับชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษ/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 
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ล าต้นใต้ดิน และหัวสะสมอาหาร ส่วนที่อยู่เหนือ

ดิน เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ผล และเมล็ด 

Diagnosis technique for abnormal appearance 

on the underground plant parts such as roots, 

corms and aerial plant parts such as leaves, 

twigs, stem and seeds 

จากสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับเชื้อ

โรคที่เป็นสาเหตุของโรค สามเหลี่ยมการเกิด

โรค การแสดงอาการการของโรคที่เกิดกับพืช 

สมมติฐานของคอค โรคพืชที่รุกราน โรคพืชที่

ไม่รุกราน การวินิจฉัยโรคของพืชเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย 

Concept of plant diseases, the causes of 

plant diseases, disease due to nonparasitic 

agents, diseases due to parasitic agents, the 

host-pathogen relationship, disease triangle, 

establishment of plant disease, Koch 

postulate, infectious diseases, noninfectious 

diseases, description of plant diseases of 

economic crops of Thailand, current methods 

for crop disease detection, control measures 

216735 สัณฐานวิทยาของแมลง       3(2-3-6) 

และการจัดจ าแนก 

Insect Morphology and Systematics 

โครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะภายนอก และ

ภายในของแมลงตัวเต็มวัย ลักษณะเฉพาะ

เกี่ยวกับสรีรวิทยา  การถอดรูปและเจริญพันธุ์  

การจัดแบ่งหมวดหมู่แมลงในเชิงความคล้ายคลึง

ของบรรพบุรุษร่วมวิวัฒนาการ 

Structure and function of external and internal 

organs of adult insects, characteristics of insect 

physiological organization, metamorphosis and 

reproduction, phenetic and phylogenetic 

approaches to classification 

  ปิดรายวิชา 

216736 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม         3(2-3-6) 

Environmental Entomology 

มนุษย์กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชีว

มณฑล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อม ต่อการปรับตัวของแมลง นิเวศน์

ประชากร และพลศาสตร์สังคม 

Human-managed environments as systems 

within the biosphere, the impact of 

environmental change on the adaptation of 

insects, population ecology and community 

dynamics correlates  

  ปิดรายวิชา 

216737 นิเวศวิทยาของแมลง         3(2-3-6) 

Insect Ecology 

วิวัฒนาการของแมลง ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์

216735 นิเวศวิทยาของแมลง       3(2-3-6) 

Insect Ecology 

ภาคีแมลงในระบบนิเวศน์ วิวัฒนาการร่วม

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 
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ระหว่างพืชกับแมลง ในระบบนิเวศ การทดแทน

ที่ในสังคมพืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนิดพืช-แมลง 

แมลงห้ า-เหย่ือ แมลงเบียน-เจ้าบ้าน การดิ้นรน

ต่ อสู้ ในก ารด ารงชีพ  ภ าวะเกื้ อกู ล  ค วาม

หลากหลาย โครงสรา้งข่ายใยอาหาร 

Insect evolution, ecosystem, ecological 

consequences of insect-plant interactions, 

vegetative succession,  species interactions 

including herbivore-plant, predator-prey, 

parasitoid-host, competition, mutualism, 

diversity, food web structure 

ระหว่างพืชและแมลง ปฏิสัมพันธ์ส านวน และ

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างชนิด การบังคับ

ควบคุมขนาดประชากร การจัดองค์กรสังคม 

กลไกการอยู่ร่วมกันและแนวคิดเกี่ยวกับนิช

นิ เวศน์  สั งคมชี วิต เชิ งปฏิสั มพั นธ์  ความ

เชื่อมโยงระหว่างสายโซ่อาหารในระบบนิเวศน์

หาประโยชน์  การเลือกที่อยู่อาศัย การทดแทน

ในสังคม อัตราขยายพันธุ์สุทธิ  อัตราเพิ่ ม

เฉียบพลัน อัตราเพิ่มจ ากัด การสุ่มซีเควนเชียล 

การวัดค่านิชและบุริมสิทธิ์ทรัพยากร 

functional role of insects in ecosystems, 

coevolution between plants and insects, intra 

and interspecific interactions, population 

regulation, community organization, 

mechanism of co-existence the ecological 

niche concepts, consortism, trophic 

relationship of exploited ecosystem, 

colonization of islands, community succession 

in colonization, innate capacity for increase in 

numbers, instantaneous rate and finite rate, 

sequential sampling, niche measures and 

resource preferences 

216738 การจัดการแมลงผสมเกสร        3(2-3-6) 

Insect Pollinators Management 

การจ าแนกและวินิจฉัย  นิเวศวิทยา แมลงผสม

เกสรชนิดต่างๆ วิวัฒนาการร่วมระหว่างพืชและ

แมลง กลไกการผสมเกสร  การจัดการแมลง

ผสมเกสรทางการเกษตร 

Classification and identification, ecology of 

insects pollinating plants, coevolution between 

plants and insects, mechanisms of pollinations, 

management of insect pollinators in agriculture 

  ปิดรายวิชา 

216739 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชือ้สาเหตุ  3(2-3-6) 

Plant and Pathogen Interactions 

ก ระบ วน ก าร เข้ าท า ล าย ขอ ง เชื้ อ ส า เห ตุ 

ส่วนประกอบของผนังเซลล์และเมแทบอลิซึม

ของพืช เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลิอิก และ

โปรตีนของพืช ผลของเชื้อสาเหตุต่อหน้าที่ทาง

สรีรวิทยาของพืช กลไกการป้องกันตนเองของ

พืชตอ่การเข้าท าลายของเชือ้สาเหตุ 

The infection process of pathogens, cell wall 

composition and metabolism of plants, nucleic 

  ปิดรายวิชา 
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acid and protein metabolism of plants, effects 

of pathogens on plant physiological functions, 

mechanisms of how plants defend themselves 

against pathogens 

  216736 วิทยาศาสตร์ของวัชพืช      3(2-3-6) 

Weed Science 

ชีววทิยาและนิเวศวทิยาของวัชพืช  การจัดการ

วัชพืชในระบบนิเวศน์  วัชพืชรุกราน  วัชพืชที่

พบบ่อย  การวินจิฉัยชนิดวัชพืชใชส้ายตาและ

ซอฟต์แวรช์่วย การควบคุมวัชพืชโดยชีววธิีและ

สารก าจัดวัชพืช สารอนินทรีย์ก าจัดวชัพืช 

สารอนิทรีย์ก าจัดวัชพืช ปฏิสัมพันธท์างชีวภาพ

ของสารก าจัดวัชพชื กฎหมายควบคมุวัชพืช 

และการบงัคับใช ้

weed biology and ecology, management of 

weed in managed and natural ecosystems,  

Invasive species identification of common 

weeds, sight and software assisted, 

biological control and herbicides, inorganic 

herbicides, organic herbicides, biological 

interactions with herbicides, laws and 

regulations 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  216737 การกักกันพืช        3(2-3-6) 

Plant Quarantine 

หลักการและข้อปฏิ บั ติ ในก ารกักกั นพื ช 

เจ้าหน้าที่ สถานกักพืชผลทางการเกษตร 

สุขอนามัยพืชและข้อตกลง อนุสัญญาไซเตส 

การระบาดเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เทคนิค

การตรวจโรคพืชและศัตรูพืช อ านาจปฏิบัติ

เกี่ยวกับพืชที่มีสิ่งก ากัด การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง ชนิดพืช ศัตรูพืช และพาหะที่ต้องควบคุม 

ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า รด า เนิ น ง า น กั ก กั น พื ช 

พระราชบัญญัติกักพืช 

principle and practices of plant quarantine, 

agricultural quarantine inspectors, the 

sanitary and phytosanitary agreement, 

CITES, the entry of exotic organisms, 

pest/pathogen detection techniques , 

methods of salvaging infested materials, pest 

risk analysis, articles subject to quarantine, 

example of some actual quarantine 

restrictions, plant quarantine act 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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  216738 เทคนิคการวิจัยทางด้านอารักขาพืช 3(2-3-6) 

Technique Research in Plant Protection 

เทคนิคการวินิจฉัยปัญหา การเสนอเจตนามุ่ง

หมายเพื่อการวิจัย การเขียนเสนอหัวข้อโครง

ร่างเพื่อท าวิจัย การเขียนบรรณานุกรมและ

เอกสารอา้งองิ การตั้งสมมุติฐาน การสรา้งและ

การใช้เคร่ืองมือเพื่อด าเนินการวิจัย การใช้

กระบวนการทางสถิติในการวางแผนวิจัยและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายและบทความวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ แหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย 

techniques used in identifying  problems, 

designing research studies, writing proposal, 

preparing an annotated bibliography, forming 

hypotheses, constructing and using data-

gathering instruments, employing statistical 

procedures to analyze data, typical layout of 

a  scientific manuscript, potential sources of 

research grant 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  216739 หัวข้อเฉพาะทางดา้นอารักขาพืช     3(2-3-6) 

Selected Topics in Plant Protection 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

การอารักขาพืช การค้นคว้า การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in plant protection, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

เปิดรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยหีลัง         3(2-3-6) 

การเก็บเกี่ยว    

Selected Topics in Postharvest Technology 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา  ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยว  การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม  

Selecting interesting or current topic or case study in 

postharvest technology, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

216740 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยหีลัง      3(2-3-6) 

การเก็บเกี่ยว     

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การค้นคว้า การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in postharvest technology, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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216741  สรรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว            3(2-3-6) 

และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 

Postharvest Physiology and Technology of 

Perishable Crops 

 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และ

สรีรวิทยาของผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว  

วิธีการและเทคนิคในการยืดอายุการเก็บรักษา 

และการรักษาคุณภาพ และเทคนิคการเก็บรักษา 

การประเมินคุณภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับกลไก

ของกระบวนการทางสรีรวิทยาในการควบคุม

การแก่ การสุก และการเสื่อมสภาพของผลผลิต

เกษตรที่เน่าเสียง่าย 

Advanced Biochemical, biophysical and 

physiological changes after harvest of   

perishable crops, method and techniques to 

prolong life and maintain quality, quality 

evaluation as related to physiological 

mechanism controlling the maturation, ripening 

and senescence of perishable commodities 

216741 สรรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและ      3(2-3-6) 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 1 

Postharvest Physiology and Technology of 

Perishable Crops I 

 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และ

สรรีวิทยาของผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว

ขั้นสูง วิธีการและเทคนิคในการยืดอายุการเก็บ

รักษา และการรักษาคุณภาพ และเทคนิคการ

เก็บ รักษา การประเมินคุณภาพที่มีความ

เกี่ ยวข้องกับกลไกของกระบวนการทาง

สรีรวิทยาในการควบคุมการแก่ การสุก และ

การเสื่อมสภาพของผลผลิตเกษตรที่เน่าเสีย

ง่าย 

Advanced Biochemical, biophysical and 

physiological changes after harvest of   

perishable crops, method and techniques to 

prolong life and maintain quality, quality 

evaluation as related to physiological 

mechanism controlling the maturation, 

ripening and senescence of perishable 

commodities 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลัง         3(2-3-6) 

การเก็บเกี่ยว    

Postharvest Pathology of Agricultural Products 

ลักษณะชนิดของความเสียหายและอาการของ

โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ กลุ่มของ

จุลินทรีย์ที่ เป็นสาเหตุของโรค วงจรของโรค 

แหล่งของการเข้าท าลาย และกระบวนการเข้า

ท าลาย โรคหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญและ

วิธีการควบคุมป้องกันก าจัดโรคของเมล็ดพืชบาง

ชนิด 

Typical symptom characteristics and signs 

associated with various postharvest diseases, 

different groups of microorganism that causes 

diseases, disease cycles, source of infection, 

type of infections and infection processes, 

major postharvest diseases and controls, some 

important seed pathology 

216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลัง       3(2-3-6) 

การเก็บเกี่ยว    

Postharvest Pathology of Agricultural 

Products 

ลักษณะชนิดและอาการของโรคภายหลังการ

เก็บเกี่ยวชนิดต่างๆ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็น

สาเหตุของโรค วงจรของโรค แหล่งของการเข้า

ท าลาย และกระบวนการเข้าท าลาย โรคหลัง

การเก็บ เกี่ ยวที่ ส าคัญและวิธีการควบคุม

ป้องกันก าจัดโรคของเมล็ดพืชบางชนิด 

Typical symptom characteristics and signs 

associated with various postharvest 

diseases, different groups of microorganism 

that causes diseases, disease cycles, source 

of infection, type of infections and infection 

processes, major postharvest diseases and 

controls, some important seed pathology 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง        3(2-3-6) 

Minimal Processing of Horticultural Products 

สถานการณ์ของการผลิตและอุตสาหกรรมผัก

และผลไม้ตัดแต่ง สรีรวิทยาของผักและผลไม้ตัด

216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง      3(2-3-6) 

Minimally Processed Fruits and Vegetables 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผักและผลไม้ตัด

แต่งและแปรรูป สรรีวิทยาของผักและผลไม้ตัด

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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แต่ง การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ 

การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตที่

ถูกสุขลักษณะและอนามัย (GAP, GMP และ 

HACCP) 

Current freshcut produce industry and 

processing, physiology of freshcut products, 

quality control, analysis of quality, microbial 

issue and technologies for food safety (GAP, 

GMP, HACCP) 
 

แต่ ง การควบคุมคุณภาพ  การวิ เคราะห์

คุณภาพ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เทคโนโลยี

การผลิตที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย (GAP, 

GMP และ HACCP) 

Current of  minimally processed fruits and 

vegetables industry and processing, 

physiology of minimally processed fruits and 

vegetables, quality control, quality analysis, 

microbial analysis and technologies for food 

safety (GAP, GMP, HACCP)  

216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-6) 

ผลิตผลพืชสวน   

Postharvest Handling System of Perishable 

Crops 

ความส าคัญและการสูญเสียของผลิตผลหลัง

การเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

และชีวเคมีของผลิตผล การจัดการผลิตผลหลัง

การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ 

การตลาด วิธีการเชิงระบบส าหรับการจัดการ

ผลิตผลจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค 

Postharvest losses of perishable crops, 

importance in postharvest handling, 

biochemical and physical changes of 

perishable crops after harvest, quality 

components of perishable crops, factors 

affecting postharvest quality, packaging 

systems of fresh produce, systems approach 

to postharvest handling 

 

 

216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-3-6) 

ผลิตผลพืชสวน   

Postharvest Handling System of Perishable 

Crops 

ความส าคัญและการสูญเสียของผลิตผลหลัง

การเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

และชีวเคมีของผลิตผล การจัดการผลิตผลหลัง

การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ 

การตลาด วิธีการเชิงระบบส าหรับการจัดการ

ผลิตผลจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค 

Importance in postharvest handling and 

postharvest losses of perishable crops, 

biochemical and physical changes of 

perishable crops after harvest, quality 

components of perishable crops, factors 

affecting postharvest quality, packaging 

systems of fresh produce, systems approach 

to postharvest handling 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พชื 

216750 การปรับปรุงพันธุ์พชืขั้นสูง 3(2-3-6) 

Advanced Plant Breeding 

แหล่งพันธุกรรมพืช  การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง  

และการปรับปรุงพันธุ์ด้านโมเลกุลและพันธุ

ศาสตร์  การกลายพันธุ์   เทคโนโลยีชีวภาพ  

และวิธีการปรับปรุงพันธุ์พชือื่นๆ 

Plant genetic resources, advanced plant 

breeding and improvement with molecular, 

cytogenetic, mutation, biotechnology and other 

practical crop improvements 

216750 การปรับปรุงพันธุ์พชื I       3(2-3-6) 

Plant Breeding I 

ปฏิ กิ ริ ย าค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง ยี น กั บ

สภาพแวดล้อม การจัดการเชื้อพันธุกรรมและ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ปฏิกิริยาของ

ยีน การปรับปรุงพันธุ์ประชากร การปรับปรุง

พันธุ์พืชลูกผสม การสร้างเฮตเตอโรซีส การใช้

พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พชื  

gene-environment interaction, introgression 

of germplasm and genetic diversity, type of 

gene action, inter-intra population 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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improvement, heterosis and hybrid breeding, 

introduction for molecular genetic of plant 

breeding 

216751 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ ์        3(2-3-6) 

Plant Breeding Techniques 

เทคนิคและวิธีใช้ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่  การ

เพาะต้นอ่อนในอาหาร           การทดสอบและ

สร้างพันธุ์  การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิต

เมล็ดพันธุ์ 

Techniques used in hybridization and seedling 

culture of field crop, germplasm 

evaluation and lines testing, screening for the 

resistant lines and seed production 

 

216751 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ ์      3(2-3-6) 

Plant Breeding Techniques 

เทคนิคและวิธีใชป้ฏิบัติการผสมพันธุพ์ืชไร่  

การเพาะต้นออ่นในอาหาร การทดสอบและ

สรา้งพันธุ์  การคัดพนัธุ์ต้านทาน และการผลิต

เมล็ดพันธุ ์

Techniques used in hybridization and 

seedling culture of field crop, germplasm 

evaluation and lines testing, screening for 

the resistant lines and seed production 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216752 เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการ           3(2-3-6) 

ปรับปรุงพันธุ์พชื    

Biotechnology for Crop Improvement 

การจัดการพันธุกรรมของพืชโดยการถ่ายฝาก

ยีน เทคนิคทางพันธุกรรมและเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเพื่อการถ่ายฝากยีนในพืช 

โมเลกุลเคร่ืองหมาย การหาต าแหน่งของยีนหรือ 

QTLs และการประยุกต์ใช้โมเลกุลเคร่ืองหมาย

ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พชื 

Genetic manipulation in plant by gene 

transformation, techniques in genetic 

engineering and plant tissue culture for gene 

transfer in plant, molecular markers, 

identification of gene and QTL, application of 

molecular makers for crop improvement 

 

216752 เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการ         3(2-3-6) 

ปรับปรุงพันธุ์พชื    

Biotechnology for Crop Improvement 

การจัดการพันธุกรรมของพืชโดยการถ่ายฝาก

ยีน เทคนิคทางพันธุกรรมและเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเพื่อการถ่ายฝากยีนในพืช 

โมเลกุลเคร่ืองหมาย การหาต าแหน่งของยีน

ห รือ  QTLs แล ะก ารป ระ ยุกต์ ใช้ โม เลกุ ล

เคร่ืองหมายส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พชื 

Genetic manipulation in plant by gene 

transformation, techniques in genetic 

engineering and plant tissue culture for gene 

transfer in plant, molecular markers, 

identification of gene and QTL, application of 

molecular makers for crop improvement 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216753 พันธุศาสตร์โมเลกุลพืช                   3(2-3-6) 

Plant Molecular Genetics 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องจีโนมพืช การถ่ายทอด

พันธุกรรม และการควบคมุการแสดงออกของ

ยีนใน นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และไมโทคอนเด

รีย ปฏิกิริยาระหว่างจีโนมในพชื กลไกระดับ

โมเลกุลของการถ่ายยีนโดยอะโกรแบคทีเรีย 

กลไกระดับโมเลกลุของการพัฒนาปมรากถั่วใน

กระบวนการตรึงไนโตรเจน ผลของแสงต่อการ

พัฒนาของพืช การควบคุมการแสดงออกของยีน

ในการพัฒนาของดอก การผสมพันธุไ์ม่ตดิในพชื 

ปฏิกิริยาของพืชตอ่การเปลี่ยนแปลงของ

  ปิดรายวิชา 
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สภาพแวดล้อม และกลไกความต้านทานของพืช 

Plant genome structure and function, 

inheritance and regulation of gene expression 

in nuclear, chloroplast and mitochondrial 

genomes, interaction among genomes in plant, 

molecular mechanism of gene transfer by 

Agrobacterium, molecular mechanism of the 

development of legume nodules in nitrogen 

fixation process, effect of light on plant 

development, regulation of gene expression in 

flower development, self incompatibility in 

plant, reaction of plant to changes in 

environment and mechanism of plant 

resistance 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ     3(2-3-6) 

Population and Quantitative Genetics 

ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ

ยีน การผสมเลือดชิด พันธุกรรมโดยอทิธิพลของ 

ยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ 

อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก พันธุศาสตร

ประชากร และปรมิาณในระดับโมเลกุล 

Equilibrium population, change in gene 

frequency, inbreeding, genetics by polygene 

effects, resemblance between relative, 

heritabilily, selection, population and 

quantitative genetics at molecular levels 

216753 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ   3(2-3-6) 

Population and Quantitative Genetics 

ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ

ยีน การผสมเลือดชิด พันธุกรรมโดยอิทธิพล

ของ ยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือ

ญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลือก  พันธุ

ศาสตรประชากร และปริมาณในระดับโมเลกุล 

Equilibrium population, change in gene 

frequency, inbreeding, genetics by polygene 

effects, resemblance between relative, 

heritabilily, selection, population and 

quantitative genetics at molecular levels 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216754 การปรับปรุงพันธุ์พชืให้ตา้นทานต่อความเครียด

          3(2-3-6) 

Plant Breeding for Stress Resistance 

กลไกการตอบสนองของพืชต่อความเครียด 

พันธุกรรมของลักษณะความต้ านทานต่อ

ความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชวีิต การ

ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลง และ

ความสามารถเจริญเติบโตภายใต้ความเครียดที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมบังคับ 

Responsible mechanisms for stresses in 

plant, inheritance of resistance to biotic and 

abiotic stresses, breeding procedures for 

improving crop resistance to diseases, insects 

and environmental stresses 

 กลไกการตอบสนองของพืชต่อความเครียด 

พันธุกรรมของลักษณะความต้านทานต่อ

ความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลง 

แล ะความ สามารถ เจ ริญ เติ บ โตภ ายใต้

ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมบังคับ 

Responsible mechanisms for stresses in 

plant, inheritance of resistance to biotic and 

abiotic stresses, breeding procedures for 

improving crop resistance to diseases, 

insects and environmental stresses 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216755 ชีววทิยาโมเลกุลของพืช                  3(2-3-6) 

Plant Molecular Biology 

216755 ชีววทิยาโมเลกุลของพืช                3(2-3-6) 

Plant Molecular Biology 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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โครงสร้างหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆ ของ

เซลล์ในด้านชีววิทยาเมแทบอลิซึม ของเซลล์พืช 

กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก โปรตีน 

และความสัมพันธ์ของเซลล์พชืกับสิ่งแวดล้อม 

Structure, function, components and 

characteristics of cells in biology, metabolism 

of cells, nucleic acid and protein synthesis, and 

the relationship of the cell and environment 

โครงสร้างหน้าที่และส่วนประกอบต่างๆ ของ

เซลล์ในด้านชีววิทยาเมแทบอลิซึม ของเซลล์

พืช กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิ ค 

โปรตีน และความสัมพันธ์ของเซลล์พืชกับ

สิ่งแวดล้อม 

Structure, function, components and 

characteristics of cells in biology, metabolism 

of cells, nucleic acid and protien synthesis, 

and the relationship of the cell and 

environmen 

216756 จีโนมพืชและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ       3(2-3-6) 

Plant Genome and DNA Markers 

จีโนมของพืช การวิเคราะห์จีโนม การสกัดดี

เอ็นเอและหลักการทั่วไปในการท างานเกี่ยวกับดี

เอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร์ หลักของ

เค ร่ืองหมายโม เลกุ ล ชนิ ด ดี เอ็ น เอ    ก าร

ประยุกต์ ใช้ เค ร่ืองหมายดี เอ็ น เอ  และการ

พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลส าหรับ

การศึกษาในพชื 

 Plant genome, genome analysis, DNA 

extraction and the general principle in practical 

with DNA, DNA hybridization and PCR, DNA 

markers and application for the study of 

molecular markers in plants 

216756 จีโนมพืชและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ    3(2-3-6) 

Plant Genome and DNA Markers 

จีโนมของพืช การวิเคราะห์จีโนม การสกัดดี

เอ็นเอและหลักการทั่วไปในการท างานเกี่ยวกับ

ดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซชันและพีซีอาร์ หลัก

ของเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดดีเอ็นเอ   การ

ประยุกต์ ใช้ เค ร่ืองหมายดี เอ็นเอ  และการ

พิจารณาเลือกใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลส าหรับ

การศึกษาในพชื 

Plant genome, genome analysis, DNA 

extraction and the general principle in 

practical with DNA, DNA hybridization and 

PCR, DNA markers and application for the 

study of molecular markers in plants 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

216757 สถิตเิพื่อการวิจัยและการวางแผน      3(2-3-6) 

การทดลองขัน้สูง                                             

Advanced Statistic for Research and 

Experimental Designs 

การวางแผนการงานวิจัยแบบต่างๆ และการ

วิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อการวิจัยทางด้านการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช 

Various experimental designs and data 

interpretation for plant breeding research  

216757 สถิตเิพื่อการวิจัยและการวางแผน   3(2-3-6) 

การทดลอง 1    

Statistics for Research and Experimental 

Designs I 

การใช้สถิติ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การ

จัดการประชากรตัวอย่าง การวางแผนการ

ทดลองในหลายสภาพแวดล้อม การใช้และ

เปรียบเทียบโมเดลทางสถิติ  การวิเคราะห์

ความสัมพั นธ์กั บการทดสอบพั นธุ์  ก าร

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์โควา

เรียนซ์ การวางแผนการงานวิจัยแบบต่างๆ 

และการวิ เคราะห์ ท างสถิติ เพื่ อการวิจั ย

ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช พระราชบัญญัติ 

และกฎหมายพันธุ์พชื 

role of statistics in plant breeding, population 

versus sample, multiple environmental trials 

(MET), comparison of linear mixed model, 

logistic regression analysis of field crop 

ปรับชื่อรายวิชา/

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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testing, ANOVA and covariance, act and 

laws of plant variety 

 

216759 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุงพันธุ์พชื 3(2-3-6) 

Selected Topics in Plant Breeding 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา  ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงพันธุ์

พืช การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถาม  

Selecting interesting or current topic or case study in 

plant breeding, studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

 

216758 หัวข้อเฉพาะทางการปรับปรุง         3(2-3-6) 

พันธุ์พชื 

Selected Topics in Plant Breeding 

การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่ เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงพันธุ์พืช  การค้นคว้า การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

Selecting interesting or current topic or case 

study in plant breeding, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

ปรับรหัสวิชา/ปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวชิาไม่นับหน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ   3 (3-0-6) 

บัณฑิตศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในระดับกลาง 

และสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับ 

ปรญิญาโทโดยเน้นด้านการอา่นและการเขียน

เชิงวิชาการ 

Academic English at intermediate and  

upper-intermediate level for graduate studies 

by focusing on academic reading and writing 

skills  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ        3 (3-0-6) 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท 

ของบทอ่ าน  การอ่ านและการเขี ยน เชิ ง

วิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท 

การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและ

การเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน 

ระบบอา้งองิและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of reading texts, 

analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical 

opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

แผน ก แบบ ก 1 
 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 แผนการศกึษา พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   
รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

   146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

3(3-0-6) 

   216791 วทิยานพินธ์ 9 

    รวม 9(3) หนว่ยกติ 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   216791  วทิยานพินธ์ 9 

    รวม 9 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   216791  วทิยานพินธ์ 9 

    รวม 9 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   216791  วทิยานพินธ์ 9 

    รวม 9 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 
 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

3(2-2-5)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

216701 ระบบการประกันคุณภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร 

3(2-3-6)    

216703 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-3-6) 216701 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-3-6) 

216704 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์

เพื่อการวิจัย  

3(2-3-6)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

216702 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์

เพื่อการวิจัย 

1(0-2-1) 

   216703 สรีรวทิยาพชื 1 3(2-3-6) 

 รวม 6(6) หน่วยกิต  รวม 7(3) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

216702 การเกษตรเชงินเิวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

เกษตรยั่งยืน 

3(2-3-6)    

   216704 เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

การเกษตร 

3(2-3-6) 

216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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แผน ก แบบ ก 2 

 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 216791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

216783 สัมมนา 3 1(0-2-1)    

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 216791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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แผน ข 
 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

216701 ระบบการประกันคุณภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร 

3(2-3-6)    

216703 ระเบียบวธีิวิจัยทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี  

3(2-3-6) 216701 ระเบียบวธีิวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(2-3-6) 

216704 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์

เพื่อการวิจัย  

3(2-3-6)  

(ไมน่ับหนว่ยกิต) 

216702 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์

เพื่อการวิจัย 

1(0-2-1) 

   216703 สรีรวทิยาพชื 1 3(2-3-6) 

 รวม 6(6) หน่วยกิต  รวม 7(3) หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

216702 การเกษตรเชงินเิวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และเกษตร

ยั่งยืน 

3(2-3-6)    

   216704 เทคโนโลยแีละนวตักรรม

การเกษตร 

3(2-3-6) 

216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 216781 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 3 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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แผน ข 

 

แผนการศึกษา พ.ศ. 2555 แผนการศึกษา พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 216782 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

   216792 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216XXX วชิาเอกเลอืก                  3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

216XXX วชิาเอกเลอืก                  3(x-x-x)    

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

216783 สัมมนา 3 1(0-2-1)    

216792 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 216792 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

   216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

216792 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 หนว่ยกิต 216792 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 หนว่ยกิต 

216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 216XXX วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 5 หนว่ยกติ  รวม 5 หนว่ยกติ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รายงานการประชุม 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1 ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ 

2 นายสินธ์  พันธ์ชน กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3 ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล หัวหนา้สาขาเกษตรศาสตร์ 

4 ดร.วิพรพรรณ ์เนื่องเม๊ก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร 

5 ดร.บุญร่วม คิดค้า ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

6 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

7 ดร.ไวพจน ์กันจู กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

8 ดร. ภาวิน ีจันทร์วิจิตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

9 ดร. สุกัลยา ภูท่อง กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 

และแนะน ากรรมการทุกท่านได้แก่ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ในฐานะประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

และคุณสินธิ์ พันธ์ชน  

ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร ได้น าเสนอภาพรวมของร่างหลักสูตรให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจาก

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยขอให้กรรมการพิจารณาในเล่มร่างหลักสูตรตามล าดับ             

ซึ่งกรรมการฯ มีขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะในหัวข้อดังตอ่ไปนี้ 

1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร 

กรรมการฯ เห็นชอบต่อหลักสูตร โดยเห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร

เป็นหลักสูตรที่เป็นไปในแนวกว้าง ควรจะปรับใหใ้นมีการเรียนในกลุ่มรายวิชามากขึ้น  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
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       กรรมการเห็นชอบต่อหลักสูตร แต่ควรเพิ่มนโยบายไทยแลนด์ 4.0  และ

สถานการณน์โยบายของรัฐบาลใหเ้ป็นปัจจุบัน  

1.2 ข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตร 

1.2.1 ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 กรรมการเห็นชอบต่อข้อมูลปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ควรจะเพิ่มความส าคัญและให้เพิ่มความชัดเจน

ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม้ากขึ้น   

  1.2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง 

   กรรมการเห็นชอบต่อแผนพัฒนาปรับปรุง 

1.3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

1.3.1 ระบบการจัดการการศกึษา 

กรรมการเห็นชอบต่อระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสรา้งของหลักสูตร 

1.3.2 การด าเนินการของหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการด าเนนิการของหลักสูตร 

1.3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

13.3.1 ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิต 

 กรรมการเห็นชอบต่อความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตโดย

ภาพรวมว่า มีจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต ว่ามีความ

เหมาะสม      

13.3.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 

 กรรมการเห็นชอบต่อความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร

ในภาพรวม  

13.3.3 รายวิชาในหลักสูตร 

 กรรมการเห็นชอบต่อรายวิชาในหลักสูตร  แต่มีข้อเสนอแนะ 

ดังตอ่ไปไปนี ้

รายวิชาบังคับไม่นับหน่อยกิต  

• ในหลักสูตรมีรายวิชาบังคับไม่นับหน่อยกิตจ านวน 2 รายวิชา 

ได้แก่ รายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับบัณฑติศึกษา 

จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา 216704 การประยุกต์ ใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต ท าให้นักศึกษา

เรียนจริงทั้งหมด 42 หน่วยกิต ซึ่งมากกว่าหลักสูตรระดับเดียวกัน
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เมื่อเทียบกันสถาบันอื่น  ท าให้เกิดการเปรียบเทียบและลดโอกาส

ในการแข่งขัน เนื่องจากสถาบันอื่นเรียนจ านวน 36 หน่วยกิต  แต่

เนื่ องจากรายวิชา 146700 ภาษาอั งกฤษแบบเข้มส าห รับ

บัณฑิตศึกษา เป็นรายวิชาบังคับของการเรียนในระดับบัณฑิต

วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงไม่สามารถยกเลิกได้ แต่ใน

รายวิชา 216704 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทาง

หลักสูตรได้ท าการปรับเปลี่ยนให้เป็นรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์

และให้มกีารนับหน่อยกิตได้ 

 

หมวดวิชาเอกบังคับ 

  กรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม แต่อาจจะท าให้หลักสูตรมี

ความยดืหยุ่นนอ้ยและมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมตอ่ไปนี ้

• รายวิชา 216701 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทาง

การเกษตร เป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาก อาจจะท าให้นิสิตใน

กลุ่มวิชาอื่นได้ประโยชน์น้อยในการเรียนในรายวิชานี ้

ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ปรับรายวิชา 216701 ไปเป็น

รายวิชาของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

• รายวิชา 216702 ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตร

ยั่งยืน เป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการ

จัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร  

มาก อาจจะท าให้นิสิตในกลุ่มวิชาอื่นได้ประโยชน์น้อย

ในการเรียนในรายวิชานี้ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ปรับ

รายวิชา 216702 ไปเป็นรายวิชาของกลุ่มกลุ่มวิชาการ

จัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร   

• รายวิชา 216783 สัมมนา 3 ซึ่งเป็นการฝึกทักษะให้

สามารถสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการวิทยาศาสตร์

การเกษตรกับที่ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การเกษตร เสนอว่าควรยกเลิกเนื่องจากเนื้อหาเป็น

การน าเสนอสัมมนาในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งมีความ

คล้ายคลึ งกับข้อบั งคับมหาวิทยาพะเยาว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  หมวดที่ 5 
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การส าเร็จการศึกษา โดยมีเนื้อหาว่า นิสิตที่ได้รับ

เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญาโท ของนิสิต

ปริญญาโท แผนก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2  ว่า

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน

ได้รับการยอมรับในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(proceeding) ที่ มี คณ ะก รรม ก ารภ าย น อ ก ร่ ว ม

กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่

ยอมรับในสาขานั้น  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก 

 กรรมการเห็นว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม เนื่องจากมี

วิชาให้เลือกมาก แต่อาจจะมีผลท าให้มีนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิชามี

จ านวนน้อย  โดยในแต่ละกลุ่มวชิามีขอ้แนะน าดังตอ่ไปนี้ 

• กลุ่มวิชาพืชศาสตร์    

o รายวิชา 216711 สรีรวิทยาขั้นสูง  เสนอแนะว่า ให้

ปรับเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o รายวิชา 216712 การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อขั้ นสู ง 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

o รายวิชา 2 16713  การผลิตพื ชและการจัดการ 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o รายวิชา 216714 ระบบเกษตรกรรมและการพัฒนา 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

o รายวิชา 216718 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

เสนอแนะว่า ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของประมวล

รายวิชาให้มากขึ้น 

• กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมทางการ

เกษตร   
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o รายวิชา 216723 ความอุดมสมบูรณ์ของดินในเขต

ร้อน เสนอแนะว่า ให้ปรับ เนื้อหาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o รายวิชา 216724 การจัดการดิน น้ า และธาตุอาหาร

พื ช  เสนอแนะว่า ให้ป รับ เนื้อหาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o รายวิชา 216728 การวิเคราะห์ดิน  พื ช และปุ๋ ย 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

• กลุ่มวิชาอารักขาพืช   

o รายวิชา 216730 การจัดการศัตรูพืช เสนอแนะว่า ให้

ปรับเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o รายวิชา 216731 สารก าจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้ 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o 216737 การจัดการแมลงผสมเกสร เสนอแนะว่า ให้

ปรับเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   

o รายวิชา 216701 ระบบประกันคุณภาพผลิตผลทาง

การเกษตร  เสนอแนะว่า ให้ปรับเนื้อหาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o 216742 โรคของผลผลิตเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว 

เส น อ แ น ะ ว่ า  ให้ ป รั บ เนื้ อ ห าภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o 216745 การผลิตผักและผลไม้ตัดแต่ง เสนอแนะว่า 

ให้ปรับเนือ้หาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

o 216746 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล

พืชสวน เสนอแนะว่า ให้ปรับเนื้อหาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

• กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช   

o 216750 การปรับปรุงพันธุ์ขั้นสูง เสนอแนะว่า ให้ปรับ

เนือ้หาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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o 216757 สถิตเิพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลอง

ขั้นสูง เสนอแนะว่า ให้ปรับเนื้อหาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

 

1.4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอน และการประเมิน 

กรรมการเห็นชอบต่อผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอน และการประเมินของ

หลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ การท า curriculum mapping ของหลักสูตร ควร

ปรับตามจุดเน้นผลการเรียนรู้ของแตล่ะรายวิชา 

1.5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศกึษา 

กรรมการเห็นชอบต่อหลักเกณฑใ์นการประเมินผลการศกึษา 

1.6 การพัฒนาคณาจารย์ 

กรรมการเห็นชอบต่อการพัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตร 

1.7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

1.8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

กรรมการเห็นชอบต่อการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

2. ความคิดเห็นอื่น  

- 

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมการ

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 

2560  เวลา 12.00 น. 

                                                 
       (ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล) 

                            หัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ 

 ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
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University of California, Berkeley, USA. 

พ.ศ. 2524  Ph.D. (Biology)  

Utah State University, USA. 

พ.ศ. 2516  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กีฏวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

พ.ศ. 2513  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กีฏวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่  ประเทศไทย 

 

ผลงานวิจัย    

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, กนิษฐา ทองเกล็ด และ มนัส ทิตย์วรรณ. 2558. ประสิทธิภาพของเชือ้ราสาเหตุ

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

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, ประสิทธิ์ผาผ่อง และ มนัส ทิตย์วรรณ. 2558. ผลของเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อ

การเจริญเติบโตและควบคุมโรคของแคนตาลูปในแหล่งปลูก. แก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 

680-683. 
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วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, รัตติยา แสนเมืองมา และมนัส ทิตย์วรรณ. 2559. นิเวศวิทยา และการกระจาย

พันธุ์ของเห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา . แก่นเกษตร. 

44(ฉบับพิเศษ 1): 960-964. 

 

ผลงานวิชาการ   

วรวุฒิ อา้ยดวง, บุญร่วม คิดค้า, มนัส ทติย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2561. ผลของปุ๋ยอินทรีย์

ผักตบชวาหมักด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา 

Pythium aphanidermatum  ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรือน. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 

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 (พืชศาสตร์) 

    มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม ่ประเทศไทย 

 

ผลงานวิจัย 

ธีระวัฒน์ ดาวทอง และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2558. การทดสอบผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเบื้องต้นใน

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

บุญฤทธิ์ สินค้างาม และภาวินี จันทร์วิจิตร. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ลูกผสม

ข้าวโพดข้าวเหนียวเบื้องต้นที่มีศักยภาพผลผลิตสูงในจังหวัดพะเยาโดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัว

ทดสอบ. ว.มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2: 85-93.  
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บุญฤทธิ์ สินค้างาม ภาวินี จันทร์วิจติร และ สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2557. การทดสอบสมรรถนะการ

ผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา. วารสาร

แก่นเกษตร. 42 (ฉบับที่พิเศษ): 730-735. 

สุรศักดิ์ ปิดความลับ และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2557. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพส าหรับเป็น

แหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม. วารสารแก่นเกษตร . 

42: 15.  

บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2556. การประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองช่ัวที่ 3. 

วารสารวิชาการเกษตร, 3: 293-306.   
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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. (Agriculture)  

    Kagawa University, Japan 

พ.ศ. 2534   วิทยาศาสตร์บัณฑติ (เกษตรศาสตร์)    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

 

ผลงานวิจัย 

วาสนา พิทักษ์พล, วิไลพร พีระ, 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-เมทิลไซโคลโพรพีนต่อการชะลอการสุก

และคุณภาพกล้วยกรอบของกล้วยไข่พันธุ์พระตะบอง. 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 ศศธิร สวยสม และ หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล. 2557. ผลของเมทิลจัสโมเนตและไค

โทซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลองกอง. วารสารแก่นเกษตร ,  ปีที่ 42  ฉบับที่ 1, 

588-595. 

จารุณี มโหฬาร และวาสนา พิทักษ์พล. 2556. ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานและสารสกัดกานพลูต่อ

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของหอมแดง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  ปีที่ 44  ฉบับที่ 3 (พิเศษ), 

225-228. 

วาสนา พิทักษ์พล  เบญจามาภรณ์ จิตอารีย์และกานต์พิชชา ปัญญา . 2556. ผลของการฉีดพ่น 

ไอโอไดด์และไอโอเดตต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีนในผักกาดหอม. วารสารแก่นเกษตร,  ปีที่ 

41 ฉบับที่ 1, 579-584. 

 

ผลงานวิชาการ   

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 

 

ผลงานวิจัย 

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), 671-675 
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บุญร่วม คิดค้า. 2556. การเจริญเติบโตในปีที่สองและผลของปุ๋ยทางใบต่อของมะกอกโอลีฟ 

พันธุ์ Arbequina ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวร

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

 

ผลงานวิชาการ 

วรวุฒิ อ้ายดวง, บุญร่วม คิดค้า, มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2561. ผลของปุ๋ยอินทรีย์
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เหล็กในเมล็ด. Thai Journal of Genetics. 6(1): Vol. 6 No. 1 (2013): JAN-JUN 2013. 11-24. 

ไวพจน์ กันจู, สุมน ห้อยมาลา, ศริิพร กออินทร์ศักดิ์ และธีรยุทธ ตู้จนิดา. 2557. การคัดเลือกสาย

 พันธุ์ขา้วเจ้าอายุเบา (น้อยกว่า 100 วัน) ที่มีศักยภาพผลผลติส าหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมใน

จังหวัดพะเยา. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศกึษาครั้งที่ 2 โดยความ

ร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย. วันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน

เวนชั่น กรุงเทพมหานคร, หน้า 283. 
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