
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม 



มคอ. 2 
 

2

คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ  - แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ  - ชุมพร เปนสถาบันทาง

การศึกษาที่เนนการปฏิบัติควบคูกับวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่อุดมดวยปญญา มีความ

อดทน สูงาน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และมีทักษะทางดานภาษาตางประเทศ มีความสามารถนําความรู

และประสบการณที่ไดจากการศึกษาไปประกอบอาชีพได ตลอดจนความเปนเลิศทางดานการเกษตรใน

ระดับชาติ และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานการผลิตพืชที่มีความรูดานวิทยาศาสตรเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ใหมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพท่ีพรอมตอบสอนงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และพรอมที่จะเปนกําลังหลักในการ

พัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีการผลิตพืช ตอบสนองวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม

ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมประเทศไทย 4. 0  (Thailand 4.0) นั้น การพัฒนาหลักสูตรไดยึด

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF HEd) ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา พ.ศ.2552 และยังเสริมความรูดานธุรกิจที่จําเปนตอการทํางานในองคกรภาคธุรกิจและทักษะ

การเปนผูประกอบการ เชน การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ เสริมทักษะการเปนผูพัฒนาดาน

งานวิจัยทางการเกษตรอยางมืออาชีพ อาทิเชน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การวางแผนการ

ทดลองและระเบียบวิธีวิจัย รวมไปถึงระบบมาตรฐานการผลิตพืช (Plant Production Standards 

Systems) นอกจากนั้นยังเพ่ิมทักษะพิเศษใหกับผูเรียนเพ่ิมเติมโดยกําหนดเปนกลุมการเรียนรู ในหมวด

วิชาเอกเลือกซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในดานพืชไร และเทคโนโลยีในดานพืชสวน  

 หลักสูตรฉบับนี้มีสวนสําคัญประกอบดวย  8 หมวด ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรูและ กลยุทธการ

สอนและการประเมิน หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย การประกันคุณภาพ

หลักสูตร และการประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนําเอาหลักสูตรไปใชใน

การสอนตองพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เพ่ือชวยใหสามารถใชหลักสูตรนี้ไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ        

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
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        สารบัญ 

 หนา 

คํานํา   2 

สารบัญ    3 

สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  4 

หมวดที ่ 1  ขอมูลท่ัวไป  5 

หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  12 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 17 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 83 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา    103 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย        106 

หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 111 

หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 132 

   

เอกสารแนบ  

  

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเกา – 

หลักสูตรใหม 

135 

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 136 

เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไข 142 

เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจํา

หลักสูตร 

172 

เอกสารแนบ 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 204 

เอกสารแนบ 6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 205 

เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 8   

รายงานสรุปการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 

206 

209 
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สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

………………………………………………………… 

 

การเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ไดใหความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที ่2/2561  วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

2. คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ไดใหความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561  วันท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

3. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดใหความเห็นชอบ   

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

4. คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ไดใหความเห็นชอบ   

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561  วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

5. คณะกรรมการวิชาการ ไดใหความเห็นชอบหลักสูตร   

ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561  วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหความเห็นชอบหลักสูตร   

ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561  วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

7. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  / เห็นชอบหลักสูตร   

ในการประชุม ครั้งที ่8/2561  วันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยแมโจ 

วิทยาเขต/คณะ   มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร  เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

     

หมวดท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสหลักสูตร     :      25510131103994 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Crop Production  

  Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Crop Production Technology) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Crop Production Technology) 
 

3. วิชาเอก 

ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 137  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี  4  ป ทางวิชาการ 

5.2 ภาษาที่ใช 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  
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5.3 การรับเขาศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีพ้ืนความรูพ้ืนฐานทางภาษาไทย 

5.4 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น 

เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

5.5 การใหปริญญากับผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

6.2  เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 

6.3  คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

แมโจ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

6.4  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยแมโจ  

ในการประชุม ครั้งที่ 18/2561 วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

6.5  สภามหาวิทยาลัยแมโจ  ใหความเห็นชอบหลักสูตร   

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศกึษา 2563 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

งานดานวิชาการ งานดานวิจัย งานดานการเกษตร งานดานการบริหารของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ อาทิเชน นักวิชาการเกษตร นักสงเสริมการเกษตร นักวิจัย

ทางดานการเกษตร นกัวิทยาศาสตร ผูประกอบการธุรกิจรุนใหม ดานการผลิตพืชที่มีมาตรฐานรับรอง 

อาจารย คร ูดานเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือที่เก่ียวของกับสาขา เปนตน 
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายอนวุฒัน จรัสรัตนไพบูลย วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร 

ชีววิทยาประยุกต 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม 

2551 

2545 

2541 

2. อาจารย นางศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

เกษตรศาสตร 

เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2552 

2546 

2544 

3. อาจารย นายศรายุทธ ตรรัีตน Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Plant Breeding 

 

พืชไร 

พืชศาสตร – พืชไร 

Central Luzon State 

University, Philippines 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2557 

 

2544 

2539 

4. อาจารย นายประกิตต  โกะสูงเนิน ปร .ด.  

 

วท .ม.  

วท .บ.  

บริหารศาสตร (การบริหาร

การเกษตรและทรพัยากร)  

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

 

8254  

2542 

   

5. 

อาจารย นางสาวละออทิพย ไมตรี Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Bioresource 

Production Science 

พืชสวน 

พืชศาสตร - พืชผกั 

Ehime University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2560 

 

2551 

2543 

 

9.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายสุทธิรักษ  ผลเจริญ วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

2. อาจารย 

 

นางสาวมัลลิกา จินดาซิงห วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

3. อาจารย นายจิระศักดิ ์วิชาสวัสดิ ์ วท .ม.  

วท.บ. 

เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

พืชศาสตร - พืชสวนประดับ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2546 

2542 

4. อาจารย นายประสาทพร กออวยชัย วท .ม.  

วท.บ. 

พืชศาสตร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 

2539 

5. อาจารย นางสาวปยนุช จันทรัมพร วท .ม.  

วท.บ. 

กีฏวิทยา 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

2539 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร  เฉลิมพระเกียรต ิ ตําบลแมทราย  อําเภอรองกวาง   

จังหวัดแพร 

- มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  ตําบลละแม  อําเภอละแม  จังหวัดชุมพร 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากสถานการณการลงทุนและการคาในแถบอาเซียน ยุโรป อเมริกาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาใชพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรข้ึนอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ดวยการยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนจากกับดัก รายไดที่

ปานกลางไปสูการมีรายไดที่เพ่ิมมากข้ึนอยางยั่งยืน โดยการปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพ่ือ

มุงเนนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมภูมิเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล  สรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบาน โดยอาศัยการบูรณาการ

ระบบบริหารและจัดการ การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลย ี

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือนําไปสูการผลิตในสาขาอ่ืนๆ   ประเทศไทย

เปนประเทศเกษตรกรรมที่ผลิตวัตถุดิบ เพ่ือการบริโภค มีความสําคัญอยางยิ่ง และสรางรายไดใหกับ

ประเทศทั้งในดานการบริโภคภายในประเทศ และการสงออกไปยังประเทศตางๆ  ดังนั้นบุคลากรดาน

การผลิตพืช นักวิชาการเกษตรและวิจัย และนักพัฒนาคุณภาพของผลิตผล จึงเปนที่ตองการสูงมากใน

อุตสาหกรรมอาหาร และยิ่งมีความตองการสูงข้ึนตอไปในอนาคต เนื่องจากการแขงขันดานการตลาด

ที่ตองตอบสนองตอลูกคา  บุคลากรดังกลาว จึงตองมีความสามารถทั้งใน ดานเทคโนโลยี  การจัดการ 

การตลาด การสื่อสาร การใชเครื่องทุนแรง การผลิตพืชที่มีมาตรฐาน  เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอ

ความตองการดังกลาวได ตองอาศัยองคความรูดานกระบวนการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ

จัดการการผลิต วัตถุดิบ การตลาด กฎหมายที่เก่ียวของ เพ่ือใหสามารถรับรูและเขาใจถึงสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ  และสามารถผลักดันใหองคกรธุรกิจดานเกษตรกรรมใหแขงขันกับคูคาใน

ตางประเทศไดอยางรวดเร็วและทัดเทียม ซึ่งประเทศไทย 4.0 ตองมีการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 

องคประกอบ ไดแก 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสู

การเกษตรสมัยใหม  ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมี

รายไดมากขึ้น และ เปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 

ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเปนวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย
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น วัตกรรม  (Innovation Driven Enterprises: IDE) 3 . เปลี่ ยนจ ากการ ให บ ริก ารแบบ เดิ ม 

(Traditional Services) ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู การบริการที่สรางมูลคาสูง (High Value 

Services)  4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจุบันพบวาสังคมและวัฒนธรรมของไทย ไดมีการรับวัฒนธรรมตางๆ ผานทางกระแส

โลกาภิวัตนและสังคมไซเบอรอยางรวดเร็ว สงผลตอวัฒนธรรมทั้งทางดานวิถีชีวิต ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภค เปนการสรางเครือขายทางสังคมอีก

รูปแบบหนึ่ง ที่ข้ึนกับขอมูลขาวสาร ภูมิปญญาและการเรียนรู  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง เพราะความไมสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ทําใหสังคมเกิดการตื่นตัว นําไปสูการจัดการทางดานการเกษตร ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมสงผลกระทบ

ตอการดําเนินชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโลกแหงเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ

นวัตกรรมประเทศไทย 4.0 ( Thailand 4.0) เพ่ือพัฒนาใหการเกษตรขับเคลื่อนไปไดรวดเร็วและ

ทัดเทียมกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกปจจุบัน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนั้น 

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหตรงตามความตองการของประเทศในปจจุบันและอนาคต 

ทางดานการผลิตพืช โดยมุงเนนการผลิตของบัณฑิตเปนเลิศทางดานวิชาการ สูงาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และประกอบดวยความรูความเชี่ยวชาญที่เก่ียวของ

กับการผลิตพืช การเชื่อมโยงวัตถุดิบ เทคโนโลยีที่ทันยุคสมัย เพ่ือใหสอดคลองและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มุงเนนการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติควบคูกับวิชาการ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่อุดมดวยปญญา มีความอดทน สูงาน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และมี

ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ เรียนรูเชิงบูรณาการทางการเกษตร เขาใจการใชเทคโนโลยีเกษตร

สมัยใหม สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของผูประกอบการตาง ๆ ที่ประกอบ

ธุรกิจทางดานการผลิตพืช สามารถตอบสนองตามความตองการของตลาดแรงงานในดานการผลิตพืช 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไดแก  กลุมวิชาสังคมศาสตร  กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชา

ภาษา กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ไดแก  

- คม 100 เคมีทั่วไป 

- คม 250 เคมีอินทรีย 

- คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองตน 

- คศ 100 คณติศาสตรข้ันพื้นฐาน 

- ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 

- ชว 210 พฤกษศาสตร 

- ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 

- ชว 330 จุลชีววิทยา 

- พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน 

- ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน 

- สต 301 หลักสถิติ 

- ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบื้องตน 

 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก 

- ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

- ทพ 301 เทคโนโลยกีารผลิตพืชไรเศรษฐกิจ 

- ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

- ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  

- ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 

- ทพ 330  เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

- ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร  

- ทพ 340 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม  

- ทพ 491 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร 
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13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีการประชุมหารือระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนในกลุมวิชา/รายวชิา

ในหลักสูตรที่เปดสอนในคณะอื่น ๆ  เพื่อใหไดเนื้อหาความรูและทักษะที่ตรงตามความตองการและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2) ใหมีผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ในเรื่องที่เก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชา  การจัดการ

เรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

1.1  ปรัชญา  

บัณฑิตเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ อยางมีมาตรฐานและปลอดภัย บน

พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีย่ั่งยืน 

 

1.2  ความสําคัญ 

บัณฑิตใฝเรียนรูตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห สังเคราะห แกไขปญหาและประยุกตใชทักษะ

เทคโนโลยีในการผลิตพืชอยางเชี่ยวชาญบนพื้นฐานธรรมาภิบาล ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

การเกษตรสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง ความไม

สมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทําใหสังคมเกิดการตื่นตัว นําไปสูการจัดการทางดานการเกษตร 

ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

และโลกแหงเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมประเทศไทย 4.0 ( Thailand 4.0) เพ่ือการพัฒนาให

การเกษตรขับเคลื่อนไปไดรวดเร็วและทัดเทียมกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมใหมๆในการผลิตพืช 

ใหทนและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถผลิตพืชเศรษฐกิจบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเปนเจาหนาที่ทางดานการเกษตรของภาครัฐ เอกชน และเปน

ผูประกอบการดานธุรกิจเกษตร 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  มีแผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง 

โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ป 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ดานการพัฒนาบุคลากร 

1) อบรม สัมมนา และ/หรือ

ประชุมวิชาการภายในประเทศ

ตางประเทศ 

2) การพัฒนาดานภาษา 

3) พัฒนาความรวมมือภาครัฐ

เอกชน 

 

 

 

 

  1) สงเสริมบุคลากรเขารวม

การอบรม สัมมนา จากศูนย

ฝกอบรม หรือหนวยงานตาง ๆ  

 2) ส งเสริมบุคลากรเขารวม

อบรมและศึกษาทางดานภาษา

อีกทั้งมีการทดสอบสมิทธิภาพ

ทางดานภาษา 

3) ทํ าความรวม มือทางด าน

วิชาการกับภาครัฐเอกชน 

ตัวบงชี้ 

1) จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเขา

รับการอบรม สัมมนา 

ทางดานวิชการ 

2) จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเขา

รับการอบรม สัมมนา 

เก่ียวกับทางดานภาษา หรือ

การนําเสนองานหรือตีพิมพ

เปนภาษาอังกฤษ 

3) จํานวนบุคลากรมีความ

รวมมือทางวิชาการกับภาครัฐ

และภาคเอกชน 

หลักฐาน 

1) รายงานการเขารับการ

อบรมหรือสัมมนา  

2) รายงานการเขารับการ

อบรม ทางดานภาษาหรือการ

นําเสนองาน ตีพิมพนานาชาติ

หรือโครงการที่มหาวิทยาลัย

จัด 

3) เอกสารความรวมมือ

ภาครัฐและเอกชน 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ดานการเรียนการสอน 

1) สนับสนุนการเรียนรูดวย 

ตนเอง การเรียนรูรวมกัน  

 

 

 

 

1) สงเสริม พัฒนา การจัดการ

เรียนรู โดยการสนทนา หรือ

โตแยงอยางมีเหตุผล หรือ การ

เชิญศาสตราจารยอาคันตุกะ 

หรือ กรณีศกึษา 

 

ตัวบงชี้ 

1) จํ านวนรายวิชาที่ มี การ

จัดการเรียนรูโดยการสนทนา 

หรือโต แย งอย างมี เหตุผล 

หรือ การเชิญศาสตราจารย

อาคันตุกะ หรือ กรณีศึกษา 

หลักฐาน 

1) รายงานผลการจัดการ

เรียนการสอน (มคอ 5.) 

ดานการบริการวิชาการ 

       มุงเนนงานบริการวิชาการตอ

ชุมชนกลุมเปาหมายทั้งภายในและ

ภายนอก 

 

   เสนอโครงการบริการวิชาการ

จากทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอก 

ตัวบงชี้ 

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการ 3 เรื่อง/ป 

หลักฐาน 

   การรายงานผลโครงการ 

ดานหลักสตูร 

     ปรับปรุงหลักสูตรตามความ 

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการ

ผลิตพืชในปจจุบัน 

 

 

    สรางเครือขายกับหนวยงาน 

ภาครัฐภาคเอกชน เพ่ือ

วิเคราะห และแนวโนมความ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

การผลิตพืชในปจจุบัน ทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหมีความทันสมัยและ

ตอบสนองหรือตรงความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

ตัวบงชี้ 

1) จํานวนหนวยงานภาครัฐที่

เขารวมเครือขายไมนอยกวา 

2 หนวยงาน  

2) จํานวนหนวยงาน

ภาคเอกชนที่เขารวมเครือขาย

มีไมนอยกวา 2 หนวยงาน  

3) จํานวนครั้งในการประชุม

รวมกันมีไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป 

หลักฐาน 

1) บันทึกการปรึกษากับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

2) รายงานการประชุม 

ดานนักศึกษา  

1) พัฒนาทักษะทางดานภาษา 

2) เสริมสรางประสบการณจริงจาก

 

1) สงเสริมนักศึกษาเข ารวม

อบรมและศึกษาทางดานภาษา

ตัวบงชี้ 

1) จํานวน/โครงการอบรม 

ทางดานภาษาหรือโครงการที่
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

สถานประกอบการ 

 

อีกทั้งมีการทดสอบสมิทธิภาพ

ทางดานภาษา 

2) สงเสริมใหนักศึกษามีประสบ

การจริงจากสถานประกอบการ 

 

มหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาจัด

ขึ้น 

2) จํ านวนนั กศึกษาที่ สอบ

ผานการวัดคุณสมบัติทางดาน

ภาษาอังกฤษ 

3) จํานวนนักศึกษาที่ผานการ

ป ฎิ บั ติ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ห รื อ

ฝกงาน 

หลักฐาน 

1) รายงานการเข ารับการ

อบรม ทางดานภาษาหรือ

โครงการที่มหาวิทยาลัยและ

สาขาวิชาจัดขึ้น 

2) รายงานจํานวนนักศึกษาที่

สอบผานดานภาษาอังกฤษ 

3)รายงานสหกิจศึกษา 

4) รายงานการศึกษาดูงานใน

รายวิชาตางๆ 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

   ผูใชบัณฑิต หรือสถาน

ประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางาน 

 

 

   ติดตามและขอคําแนะนําจาก

สถานประกอบ หรือผูใชบัณฑิต

วาตองการหรือควรจะปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให

สามารถผลิตบัณฑิตใหตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

 

ตัวบงชี้ 

1) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา

ตรงตามสายงานที่เรียน 

2) จํานวนของสถาน

ประกอบการที่ใชบัณฑิต 

หลักฐาน 

1) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา

ตรงตามสายงานที่เรียน 

2) จํานวนของสถาน

ประกอบการที่ใชบัณฑิต 

ดานวิจัย 

    มุงเนนงานวิจัยเพ่ือนํามาปรับใช

 

   เสนอโครงการวิจัยจากทั้ง

ตัวบงชี้ 

  จํานวนเรื่องการวิจัย 3 เรื่อง/ป 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ในการผลิตพืช หนวยงานภายในและภายนอก หลักฐาน 

   ผลงานการตีพิมพและการ

เผยแพรเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

17

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย  1  ปการศึกษา แบง

ออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ  1 กาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา  15  

สัปดาห 

 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 

2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

- ภาคการศกึษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

- ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม 

- หรือเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใชในขณะนั้น 

 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผานการคัดเลือก 

ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  

2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ทางดานการเกษตร ผานการ

สอบคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผานการคัดเลือก ตาม

หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

3) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่

ประกาศใชในขณะนั้น และระเบียบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของโดยอนุโลม 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปนการเรียนรูที่มีรูปแบบตางไป

จากเดิม คือ ระดับอุดมศึกษาที่ตองดูแลตนเอง จัดสรรเวลาในการเรียนและกิจกรรมดวยตนเอง อีกทั้งยัง

มีสังคมที่แตกตางไปจากเดิม 

2) นักศึกษามีความรูดานภาษาตางประเทศ และทักษะการใชคอมพิวเตอรไมถึงเกณฑท่ี 

มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

3) นักศึกษาขาดประสบการณดานการเปนผูประกอบการ ทักษะ เทคโนโลยีทันสมัย จิต

วิญญาณผูประกอบการอิสระ 

 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบงเวลา แผนการเรียน และแผนการทํางานในอนาคต 

2) จัดทดสอบความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดหลักสูตรสอนเสริม

ตามความสามารถของผูเรียน 

3) กําหนดตารางเวลาการใชหองปฏิบัติการเพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝกฝนทักษะทางภาษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร 

เฉลิมพระเกียรติ 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปท่ี 2 - 35 35 35 35 

ชั้นปท่ี 3  - - 35 35 35 

ชั้นปท่ี 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

จํานวนบัณฑิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 35 35 
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      แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 3  - - 20 20 20 

ชั้นปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

จํานวนบัณฑิตคาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - 20 20 

 

2.6  งบประมาณตามแผน (หนวย/บาท) 

งบประมาณสําหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

แมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ
 

แหลงทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบประมาณแผนดิน 2,420,000 2,680,000 2,940,000 3,200,000 3,470,000 

2. งบประมาณเงินรายได 70,000 80,000 90,000 100,000 120,000 

 

งบประมาณสําหรับคาใชจายเปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

แมโจ – ชุมพร 
 

แหลงทุนสนับสนุน 
งบประมาณที่คาดวาจะไดรบัในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. งบประมาณแผนดิน 3,462,122 3,693,518 3,948,054 4,228,043 4,536,031 

2. งบประมาณเงินรายได 504,018 496,873 481,617 482,995 766,788 
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2.6.1 งบประมาณแผนดิน (หนวย/บาท) 

งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ
 

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.งบบุคลากร 

-  อัตราเดิม 

 - อัตราใหม 

2.งบดําเนินงาน 

- ตอบแทน ใชสอย 

  และวัสดุ 

- คาสาธารณูปโภค 

3.งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 

- สิ่งกอสราง 

4.งบอุดหนุน 

- อุดหนุนโครงการวิจัย 

(สํานักวิจัย) 

 

2,200,000 

- 

 

70,000 

 

- 

 

100,000 

- 

 

50,000 

 

2,400,000 

- 

 

80,000 

 

- 

 

 150,000 

- 

 

50,000 

 

2,600,000 

- 

 

90,000 

 

- 

 

200,000 

- 

 

50,000 

 

2,800,000 

- 

 

100,000 

 

- 

 

250,000 

- 

 

50,000 

 

3,000,000 

- 

 

120,000 

 

- 

 

300,000 

- 

 

50,000 

รวม 2,420,000 2,680,000 2,940,000 3,200,000 3,470,000 

 

  งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร  
 

หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.งบบุคลากร 

2.งบดําเนินงาน 

- ตอบแทน ใชสอย 

  และวัสดุ 

3.งบลงทุน 

- ครุภัณฑ 

- สิ่งกอสราง 

4.งบอุดหนุน 

2,313,960 

 

784,562 

 

 

220,000 

43,600 

 

2,545,356 

 

784,562 

 

 

220,000 

43,600 

 

2,799,892 

 

784,562 

 

 

220,000 

43,600 

 

3,079,881 

 

784,562 

 

 

220,000 

43,600 

 

3,387,869 

 

784,562 

 

 

220,000 

43,600 
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หมวดรายจาย 
ประมาณการคาใชจายในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

- อุดหนุนโครงการวิจัย 

(สํานักวิจัย) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม 3,462.122 3,693,518 3,948,054 4,228,043 4,536,031 

 

2.6.2 งบประมาณเงินรายได (หนวย/บาท) 

งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ
 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

- ตอบแทน ใชสอย และ

วัสดุ 

70,000 80,000 90,000 100,000 120,000 

รวม 70,000 80,000 90,000 100,000 120,000 

หมายเหต ุคาใชจายเฉลี่ยของนักศึกษาตอหัวตอป 61,504 บาท 

 

งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
 

หมวดรายรับ 
ประมาณการรายรับในปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

- ตอบแทน ใชสอย และ

วัสดุ 

504,018 496,873 481,617 482,995 766,788 

รวม 504,018 496,873 481,617 482,995 766,788 

 หมายเหต ุคาใชจายเฉลี่ยของนักศึกษาตอหัวตอป 61,504 บาท 
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2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอนหนวยกิตและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2556 และตามระเบียบและประกาศอ่ืนๆ 

ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเพ่ิมเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา          137 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร       6 หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา     12 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                              101 หนวยกิต 

- กลุมวิชาแกน     45 หนวยกิต 

- กลุมวิชาเอกบังคับ     47 หนวยกิต 

- กลุมวิชาเอกเลือก       9 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร       6 หนวยกิต 

   

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

เลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้     

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน     3 (3–0–6) 

GE 021 Social Sciences in Everyday Life 
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ศท 022 อารยธรรมโลก       3 (3–0–6) 

GE 022 World Civilization 

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม      3 (3–0–6) 

GE 104 Man and Environment 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย      3 (3–0–6) 

GE 302 Thai Society and Culture 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน    3 (2–2–5) 

CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development 

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน และการประกอบการ  3 (3–0–6) 

EC 101 Economics in Daily Life and Operations 

 

   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร       6 หนวยกิต 

เลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้ 

ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ     3 (3–0–6) 

GE 011 Man and Arts Appreciation 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย     3 (3–0–6) 

GE 012 Psychology and Human Behavior 

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต      3 (1–4–4) 

GE 013 Health for Life 

ศท 180 ศิลปะกับความคดิสรางสรรค     3 (1–4–4) 

GE 180 Art and Creative Thinking 

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน     3 (2–2–5) 

GE 304 Liberal Art of Intellectuals 

ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา    3 (3–0–6) 

GE 305 History and Development of Lanna 

 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

- กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 

ศท 031 การใชภาษาไทย       3 (1–4–4) 

GE 031 Thai Language Usage 
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ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 (2–2–5) 

GE 141 Fundamental English 1 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2       3 (2–2–5) 

GE 142 Fundamental English 2 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1     3 (2–2–5)  

GE 243 English for Agriculture 1 

 

   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        6 หนวยกิต 

เลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้  

วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต      3 (2–2–5) 

SC 101 Science for Life 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    3 (2–2–5) 

SC 102 Development of Science and Technology 

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน     3 (3–0–6) 

EI  101 Basic Engineering in Daily Life 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา     3 (3–0–6) 

EI  102 General Aspects of Food and Drug 

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา     3 (1–4–4) 

GE 014 Information Searching for Academic Study 

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน     3  (3-0-6) 

RE 100 Energy for Daily Life        

 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  101 หนวยกิต 

- กลุมวิชาแกน     45 หนวยกิต 

คม 100 เคมีทั่วไป       3 (2–3–5) 

CH 100 General Chemistry 

คม 250 เคมีอินทรีย       3 (2–3–5) 

CH 250 Oraganic Chemistry 
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คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองตน       3 (3–0–6) 

CH 320 Fundamental Biochemistry 

คศ 100 คณติศาสตรข้ันพื้นฐาน      3 (3–0–6) 

MA 100 Foundation of Mathematics 

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป       3 (2–3–5) 

BI  100 General Biology 

ชว 210 พฤกษศาสตร       3 (2–3–5) 

BI  210 Botany 

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช       3 (2–3–5) 

BI  310 Plant Physiology 

ชว 330 จุลชีววิทยา       3 (2–3–5) 

BI  330 Microbiology 

พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน      3 (2–3–5) 

GN  340 Introductory Genetics 

ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน       3 (2–3–5) 

PH 102 Basic Physics 

สต 301 หลักสถิติ       3 (3–0–6) 

ST 301 Principles of Statistics 

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน      3 (2–3–5) 

PT 230 Introduction to Soil Science 

ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร      3 (2–3–5) 

PT 320 Entomology for Agriculture 

ทพ 321 โรคพืชวิทยา       3 (2–3–5) 

PT 321 Plant Pathology 

 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

เลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 2  3 (2-2-5) 

GE 244 English for Agriculture 2 

ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  3 (2-2-5) 

GE 348 English for Further Studies and Careers    



มคอ. 2 
 

26

ศป 043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการเกษตร 1  3 (2-2-5) 

LR 043 Communicative English for Agriculture 1  

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1  1 (0-2-1) 

LR 241 English Language Practice 1    

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2  1 (0-2-1) 

LR 242 English Language Practice 2    

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3  1 (0-2-1) 

LR 243 English Language Practice 3    

 

   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

- กลุมวิชาเอกบังคับ 47 หนวยกิต 

ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1  1 (0–3–1) 

PT 130 Farm Practice 1 

ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2  1 (0–3–1) 

PT 131 Farm Practice 2 

ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช      3 (2–3–5) 

PT 200 Crop Production Technology 

ทพ 231 เครื่องจ ักรกลทางการเกษตร     3 (2–3–5) 

PT 231 Agriculture Machinery 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช  3 (2-3-5) 

PT 308 Plant Production Standards Systems  

ทพ 310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช     3 (2–3–5) 

PT 310 Crop Improvement Technology 

ทพ 331 ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารมเชิงการคา  3 (2–3–5) 

PT 331 Commercial Farming Systems and Management 

ทพ 332 การจัดการดินและน้ําทางการเกษตร    3 (2–3–5) 

PT 332 Agriculture Soil and Water Management 

ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร       3 (2–3–5) 

PT 333 Agribusiness Management 

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  3 (2–3–5) 

PT 350 Post Harvest Technology 
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ทพ 360 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยทางพืช   3 (2–3–5) 

PT 360 Research Methodology and Experimental Designs 

ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  3 (2–3–5) 

PT 450 Seed Technology 

ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร    3 (2–3–5) 

PT 461 Information Technology in Agricultural Systems 

ทพ 493 ปญหาพิเศษ  2  (ปฏิบัตินอกเวลา) 

PT 493 Special Problem 

ทพ 494 สัมมนา  1 (0–2–1) 

PT 494 Seminar 

 

   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ดังนี ้

มพ 497 สหกิจศึกษา หรือ  9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MP 497 Co-operative Education      16 สัปดาห) 

มพ 498 การเรียนรูอิสระ หรือ  9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MP 498 Independent Study      16 สัปดาห) 

มพ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ   9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MP 499 Overseas Study, Training or Internship      16 สัปดาห) 

 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา ดังนี ้

มช 497 สหกิจศึกษา หรือ  9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MC 497 Co-operative Education      16 สัปดาห) 

มช 498 การเรียนรูอิสระ หรือ  9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MC 498 Independent Study      16 สัปดาห) 

มช 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ   9  (ปฏิบัติไมนอยกวา  

MC 499 Overseas Study, Training or Internship      16 สัปดาห) 
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- กลุมวิชาเอกเลือก   9 หนวยกิต 

ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้และ/หรือรายวิชาที่จะเปดในอนาคต โดยนักศึกษาสามารถเลือกขาม

กลุมได 

ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช  3 (2-3-5) 

PT 201 Plant Propagation Technology 

ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 301 Agronomy Production Technology 

ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไ มประดับ     3 (2-3-5) 

PT 302 Flower and Ornamental Production Technology 

ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 303 Economic Horticulture Production Technology 

ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  3 (2-3-5) 

PT 304 Medicinal Plant Production Technology 

ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 305 Economic Mushroom Production Technology 

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 306 Industrial Fruit Crops Production Technology 

ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ               3        (2-3-5) 

PT 330 Smart Farm Technology        

ทพ 340 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม  3 (2-3-5) 

PT 340 Agricultural Resources and Environmental Management 

ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อพืช   3        (2–3–5) 

PT 410 Plant Tissue Culture Technology 

ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน  3 (2-3-5) 

PT 411 Soilless Plant Production Technology 

ทพ 451 เทคโนโลยชีีวภาพทางพืช  3 (2-3-5) 

PT 451 Plant Biotechnology 

ทพ 492 การฝกงาน  3 (0-9-0) 

PT 492 Professional Training       (ปฏิบัติไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
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เกณฑการกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ทพ หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาไทยของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

PT หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาอังกฤษของสาขาวิชา Crop Production Technology 

มพ หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

MP หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

มช หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

MC หมายถึง รหัสชื่อยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขตัวแรกของรหัสวิชา หมายถึง ชั้นปที่ควรศึกษา 

2. เลขตัวท่ีสองของรหัสวิชา หมายถึง กลุมวิชา  กําหนดรหัสดังนี้ 
 

รหัส 0 กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ระบบมาตรฐานการผลิตพืช 

เทคโนโลยกีารขยายพันธุพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ  

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

การผลิตไมดอกไมประดับ 

 1 กลุมวิชาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

และเทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน 

 2 กลุมวิชากีฎวิทยาการเกษตร โรคพืชวิทยา  

 3 กลุมวิชาปฐพีศาสตรเบื้องตน การปฏิบัติงานฟารม เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารมเชิงการคา การจัดการดินและน้ําทางการ

เกษตร ธุรกิจการเกษตร และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

 4 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม  

 5 กลุมวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

 6 กลุมวิชาการวางแผนการทดลองและระเบียบวิจัยทางพืช เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระบบเกษตร 

 9 กลุมวิชาปญหาพิเศษ สัมมนา สหกิจศึกษา การเรียนรูอิสระ การศกึษา หรือ ฝกงาน 

หรือ ฝกอบรมตางประเทศ และการฝกงาน 
 

3. เลขตัวท่ีสามของรหัสวิชา หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชาของเลขรหัสตัวที่สอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

สังคมศาสตร วิชาที่ 1 

3 - - - 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

มนุษยศาสตร วิชาที่ 1 

3 - - - 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิชาที่ 1 

3 - - - 

ศท 031 การใชภาษาไทย 3 2 2 5 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 2 2 5 

คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน 3 3 0 6 

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป 3 2 3 5 

ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1 1 0 3 1 

รวม 22 - - - 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที ่2 

รหสั

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

สังคมศาสตร วิชาที่ 2 

3 - - - 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

มนุษยศาสตร วิชาที่ 2 

3 - - - 

…………. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิชาที่ 2 

3 - - - 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                           3 2 2 5 

คม 100 เคมีทั่วไป 3 2 3 5 

ชว 210 พฤกษศาสตร 3 2 3 5 

ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2 1 0 3 1 

รวม 19 - - - 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  1  

 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1                            3 2 2 5 

คม 250 เคมีอินทรีย 3 2 3 5 

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 3 2 3 5 

ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน 3 2 3 5 

ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 2 3 5 

………….. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1 3 - - - 

รวม 18 - - - 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2   

 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน 3 3 0 6 

ชว 330 จุลชีววิทยา 3 2 3 5 

สต 301 หลักสถิติ 3 3 0 6 

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบื้องตน 3 2 3 5 

………….. กลุมวิชาแกน รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 - - - 

ทพ 231 เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 2 3 5 

………….. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2 3 - - - 

รวม 21 - - - 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

  

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน 3 2 3 5 

ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร 3 2 3 5 

ทพ 331 ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารม

เชิงการคา 

3 2 3 5 

ทพ 332 การจัดการดินและน้ําทางการเกษตร 3 2 3 5 

ทพ 360 การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธี

วิจัยทางพืช 

3 2 3 5 

………….. วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3 3 - - - 

รวม 18 - - - 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่  2   

 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

ทพ 321 โรคพืชวิทยา 3 2 3 5 

ทพ 310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช 3 2 3 5 

ทพ 333 ธุรกิจเกษตร 3 2 3 5 

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3 2 3 5 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช 3 2 3 5 

………….. วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1 3 - - - 

รวม 18 - - - 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่  1  

 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 2 3 5 

ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร 3 2 3 5 

ทพ 493 ปญหาพิเศษ 2 ปฏบิัติงานนอกเวลา 

ทพ 494 สัมมนา 1 0 2 1 

………….. วิชาเลือกเสร ีวิชาที่ 2 3 - - - 

รวม 12 - - - 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่  2  

 

รหัส

วิชา 
ชื่อรายวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

มพ 497 

มช 497 

สหกิจศึกษา หรือ 9 

ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห 
มพ 498 

มช 498 

การเรียนรูอิสระ หรือ 9 

มพ 499 

มช 499 

การศกึษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรม

ตางประเทศ 

9 

รวม 9 ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 

หมายเหต ุ  –  ชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได

ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร 

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาปรากฏการณทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและเหตุการณสําคัญ

ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม โดยใชองคความรูและมุมมองทางดานสังคมศาสตรในการอธิบาย และทํา

ความเขาใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธกับสังคมระดับโลก และ

การวิเคราะหปญหาสังคมรูปแบบตาง ๆ ในโลกสมัยใหม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่โมง/สัปดาห) 

GE 021 Social Sciences in Everyday Life     3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical 

knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social 

occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social 

problems in the modern world. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ศท 022 อารยธรรมโลก         3 (3-0-6)    

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี

 พัฒนาการและความสัมพันธของอารยธรรมที่สําคัญในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร และพ้ืนที่ทาง

วัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร ที่มีอิทธิพลตอสังคมโลกในปจจุบัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 022 World Civilization          3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None    

 Development and relations of important civilizations in different geographical 

and cultural spaces according to historical backgrounds and their influences on 

present-day societies. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม         3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี     

 ความเปนมาของมนุษย ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ 

สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ผลกระทบในการพัฒนาที่มีตอธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการ

คิดและตัดสินใจเพ่ือใหรูจักใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา การพัฒนาอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

ความเทาเทียมกันของมนุษยและความเสมอภาคทางเพศ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 104 Man and Environment       3 (3-0-6)  

 Prerequisite : None 

 The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, the 

study of socio-economic and cultural evolution effecting on natural environment and 

ecology, thinking process and decision making in appropriating uses of natural 

resources, human and gender equality based sustainable development. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาความเปนมาของสังคมไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง 

ศาสนา พิธีกรรม การละเลนพ้ืนบาน ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนโครงสรางของสังคมไทย 

ในปจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และวัฒนธรรมของไทย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 302 Thai Society and Culture      3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Studying the formation of Thai society. The factors that determine the 

characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, 

dramatic arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the 

characteristic that continuous from Thai society in the past, including trend of change 

in Thai society and culture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน     3 (2-2-5)  

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ความหมาย ความเปนมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  รวมทั้งความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย

เนนการศึกษากรณีตัวอยางของไทย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development  3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy 

concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis 

on Thailand. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวันและการประกอบการ   3 (3-0-6) 

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี   

 การศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสํ าคัญของเศรษฐศาสตร เพ่ือชี วิตประจํ าวัน 

และการประกอบการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ 

เงินฝด ปจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจที่

เก่ียวของกับการเงนิการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพ่ือการประกอบการ เพื่อใหเกิดวิธีคดิตอการ

เขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันไดและ

สามารถพัฒนาใชเปนแนวคดิในการประกอบธุรกิจอันนําไปสูการเปนเจาของกิจการในอนาคตได 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

EC 101 Economics in Daily Life and Operations    3 (3-0-6) 

  Prerequisite : None   

 This course aims to study the meaning and important of Daily Life and 

Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors, 

Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning 

for operation are also included. This course will help to understand and adapt the 

daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to apply 

knowledge for operating their own businesses in the future. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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- กลุมวิชามนุษยศาสตร      

ศท 011 มนุษยกับความงามทางศลิปะ      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศกึษาเก่ียวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงตาง ๆ ความสัมพันธและวิวัฒนาการของมนุษย

กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป ปลูกฟงการชื่นชม การวิเคราะห วิจารณอยางเปนระบบในศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป ทั้งของไทยและตางประเทศ 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 011 Man and Arts Appreciation      3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music, 

dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and 

Western arts. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาแนวคิดทางดานพฤติกรรม พ้ืนฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย 

กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 012 Psychology and Human Behaviour     3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human 

development; mental processes; personality; health behavior;  social behavior. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต       3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ  

โดยคํานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา และการสาธารณสุข 

เปนสําคัญ ท้ังนี้เนนถึงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การปองกันควบคุม 

และการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณของรางกาย การปฐมพยาบาล  

และการปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา สิ่งเสพติดใหโทษ เพศศึกษา 

อุบัติเหตุการจราจร โรคติดตอและโรคไมติดตอที่สําคัญ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 013 Health for Life        3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Concepts in health; health management, health promotion with an emphasis 

on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and 

public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and 

eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and 

sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted 

diseases; providing sex-education. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค      3 (1-4-4) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอยางของงานศิลปะแขนงตาง ๆ ศึกษา

กระบวนการของการสรางสรรค เกณฑหรือปจจัยท่ีใชในการพิจารณาความคิดสรางสรรค ปญหาของ

การสรางสรรคและวิธีแกไขปญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนําสวนประกอบสําคัญของศิลปะที่ใหผล

ตอความคิดและความรูสึก 

(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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GE 180 Art and Creative Thinking      3 (1-4-4) 

 Prerequisite : None  

 Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking 

elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines 

and shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental 

artistic techniques; creation of artistic work. 

(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week) 

 

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน      3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศกึษาเก่ียวกับความหมาย องคประกอบ และลักษณะของปญญาชน การรูจักตนเอง การรูจัก

ผูอ่ืน เทคนิคและกลวิธีในการรูจักตนเองและผูอ่ืน ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะหปญหาสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน

ปจจุบัน อาเซียนและการปรับตัว รวมไปถึงการปลูกจิตสํานึกในสาธารณสมบัติ ตลอดจนการดํารงชีวิต 

ในสังคมอยางเปนสุข 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 304 Liberal Arts of Intellectuals      3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 The study of definition, composition, and characteristics of intellicle, self-

recognition, recognition of others, techniques and strategies of self-recognition and 

recognition of others, skills of communication and human relation, personality 

development, skill of thinking and economic, social and political problem analyzing 

ASEAN and adaptation including awareness of public property and ways of living in 

society with happiness. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของลานนา        3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี      

 ความสําคัญของประวัติศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของลานนา พัฒนาการดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยโบราณจนถงึปจจุบัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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GE 305 History and Development of Lanna        3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None     

 Importance of local history; background of Lanna; development of politics, 

economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

 

- กลุมวิชาภาษา      

ศท 031 การใชภาษาไทย        3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการอาน เพ่ือจับใจความ

สําคัญ คิดวิเคราะห และประเมินคาสิ่งที่ไดจากการฟงการอาน ทักษะการพูดเพ่ือถายทอดความรู 

ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในดานการใชถอยคําการสรางรูปประโยค ตลอดจน

การเรียบเรียงประโยคเปนยอหนา เพ่ือสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความคิดเห็น 

และบทความทางวิชาการได 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 031 Thai Language Usage       3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of 

text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and 

opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing; 

argumentative and academic articles writing. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษา และ ฝกใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในระดับเบ้ืองตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน

ตลอดจนเสริมสรางกลวิธีในการเรียน เพ่ือเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับตอไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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GE 141 Fundamental English 1      3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Practice of English for communicative purposes on a basic level; English usage 

in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; English 

learning strategies. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2       3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   

 ศกึษาและฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม

กับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชทักษะสัมพันธ ฟง พูด อาน และเขียน ตลอดจน

เสริมสรางกลวิธีการเรียนในระดับตอจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนําไปประยุกตใช 

ในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัฒนธรรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือใหเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตหรือเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 142 Fundamental English 2      3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 141 Fundamental English 1  

 Practice of English for communicative purposes on an intermediate level; 

English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and 

writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations 

in accordance with the cultures of English speakers. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1      3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

 คาํศัพทเฉพาะดาน โครงสรางทางไวยากรณในบริบททางดานเกษตร  โดยใชทักษะสัมพันธฟง 

พูด อานและเขียน 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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GE 243 English for Agriculture 1      3 (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2  

           Specific vocabulary and grammatical structures in the content of agricultural  

science, using integrated language skills. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      

ผษ 101 เกษตรเพ่ือชีวิต          3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี

 วิวัฒนาการ และความสําคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศวิทยา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตรทรัพยาก 

การผลิตดานจุลินทรีย พืช สัตว ประมง ความหลากหลายของทรัพยากร การนํามาใชประโยชน การ

จัดการและการอนุรักษ เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสื่อสารองคความรูทาง

การเกษตร การพัฒนาตามแนวพระราชดําริกับการเกษตร 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

AP 101  Agriculture for Life           3 (3-0-6) 

           Prerequisite : None     

 Evolution and importance of agriculture; biodiversity in the ecosystem; 

environmental factors affecting agricultural production; agricultural production 

systems; Resources from microorganisms, plants, land animals and aquatic animals: 

diversity of resources, utilization, management and conservation for sustainable and 

environmental friendly agriculture; communication of agricultural knowledge; royal 

initiative development and agriculture. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต       3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 กําเนิดโลกและสวนประกอบของโลก สิ่ งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่ งมีชีวิต ชีววิทยา 

ในชีวิตประจําวัน ดาราศาสตร อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร รังสี 

การใชประโยชนของนิวเคลียรทางสันติ สิ่งแวดลอมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจําวัน

การใชเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยีและแนวโนมการประยุกตใช 
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(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

SC 101 Science for Life       3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life; 

introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; 

use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical 

substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in industry and their 

effects on the environment; nanotechnology and its trend and application. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 กระบวนการเรียนรูธรรมชาติของมนุษยตั้งแตยุคแรกเริ่ม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีที่กอใหเกิดเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ ไดแก ยุคแหงการเกษตร (Agriculture Economy) 

ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ (Information Economy) ยุคแหงโมเลกุล 

(Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตรในดานบริการเพื่อชีวิต อาหารและยา  

ผลของเทคโนโลยีซอฟตแวร ที่มีตออุตสาหกรรมการแพทยและการคนควาดานยารักษาโรค  

การวิเคราะหโปรตีนในรางกายมนุษยเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแหงการเกิดโรค พัฒนาการดานจีโนม

มนุษยและชีวสารสนเทศ การคนควาดานสมุนไพรและการใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

สูอุตสาหกรรมยาในอนาคต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

SC 102 Development of Science and Technology    3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Human’s learning process about nature from the dawn of civilization; 

scientific and technological development and economic characteristics in different 

periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, 

molecular economy; scientific development in terms of application to life; food and 

medication; effects of software technology on medical industry; research and 

advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical diagnosis 

and treatment; human genomic development and bioinformatics; research in herbs; 

indigenous wisdom in medication and its prospect in medical industry.      
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(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา      3 (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสารนิเทศ วิธีใชทรัพยากรสารนิเทศ เนนการเขาถึงในระบบ

เครือขาย วิธีการเขาถึงสารนิเทศจากฐานขอมูลหองสมุด และแหลงสารนิเทศที่เปนฐานขอมูลออนไลน

บนอิน เตอร เน็ ต  การใช เครื่ องมือชวยคน  (Search Engine) การประเมิ นคุณคาสารนิ เทศ 

และเลือกใชสารนิเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอางอิง (Reference) 

และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพและขอมูลออนไลน 

เพ่ือการเขียนงานทางวิชาการ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 014 Information Searching for Academic Study    3 (2-2-5) 

 Prerequisite : None  

 Fundamental knowledge of information; use of information resources with an 

emphasis on the Internet access; access means of library information databases and 

online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and 

how to make an effective use of desired information; citing references and making 

bibliographies for academic papers. 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนในชีวิตประจําวัน      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ระบบไฟฟาและการสื่อสาร การใชอุปกรณไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนตและรถยนต เครื่องจักรกลเกษตร ความรู

พ้ืนฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

EI 101 Basic Engineering in Daily Life      3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Electrical systems and communication; use of electrical equipments for 

energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles 
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and farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and 

environmental management in everyday life. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ความสําคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใชเทคโนโลยีกับอาหารใน

ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การใหบริการดานอาหาร ธุรกิจ

อาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกสและซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร ความรูทั่วไป

เก่ียวกับยา อันตรายจากการใชยา ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ สิทธิของผูบริโภคและการคุมครอง

ผูบริโภคทางอาหารและยา 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

EI 102 General Aspects of Food and Drug     3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Importance of food; food consumption culture; technological applications to 

food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small 

food enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals; general 

knowledge of medicine dosage and its danger and drug; consumers' rights and 

protection on nutrition and medicine. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

พง 100 พลังงานสําหรับชีวิตประจําวัน      3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

 ความรูพื้นฐานดานพลังงาน สถานการณพลังงาน แหลงกําเนิดพลังงาน การใชพลังงานใน

ชีวิตประจําวัน แนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึกการใชพลังงาน 

(บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติ  0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

RE 100 Energy for Daily Life       3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

 Fundamental of energy ; energy situations ; energy resources ; energy 

utilization in everyday life ; energy and environmental conservation ; awareness of 

energy consumption. 
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(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

-  กลุมวิชาแกน 

คม 100 เคมีทั่วไป        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ ตารางธาตุและแนวโนมของสมบัติของธาตุใน

ตารางธาตุ โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี สารละลายและสมดุลกรด – เบส ไฟฟาเคมี จลนศาสตร

เคมี เทอรโมไดนามิกสเคมี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

CH 100 General Chemistry       3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

 Matters and changes, stoichiometry, periodic table and general trend in 

tendency for catenation, atomic structure, chemical bonding, solution and acid-bases 

equilibria electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

คม 250 เคมีอินทรีย        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน :  คม 100 เคมีทั่วไป หรือ 

                      คม 103 หลักเคมี 2 และ 

                      คม 104 ปฏิบัติการเคมี 2  

ใหคําจํากัดความของคําวาเคมีอินทรียกับสารอินทรีย พันธะเคมี การจัดประเภท และการ

เรียกชื่อสารอินทรียประเภทตาง ๆ สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิด อะลิฟาติคกับอะลิไซคลิก  

สารประกอบแอลกอฮอลและอีเทอร สารประกอบอัลดีไฮดและคีโตน กรดอินทรียและอนุพันธ  

สารประกอบเอมีน สารประกอบอะโรมาติค ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ รวมทั้งสารประกอบอะโรมา

ติคชนิดอื่น โดยศกึษาปฏิกิริยาของสารอินทรีย และพิจารณาถึงการประยุกตใชประโยชนกับสิ่งท่ีมีชีวิต

ที่นาสนใจ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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CH 250 Oraganic Chemistry       3 (2-3-5) 

  Prerequisite :  CH 100 General Chemistry or 

CH 103 Principles of Chemistry 2 and 

CH 104 Chemistry Laboratary 2 

Definition of organic chemistry and organic compounds, chemical bonding, 

classification and nomenclature of organic compounds such as; aliphatic 

hydrocarbon, alicyclic hydrocarbon, alcohol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid 

and its derivatives, amines, aromatic hydrocarbon and its derivatives. Studies of some 

organic reactions and theirs applications in living species. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study  5  hours/week) 

 

คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน        3  (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน :  คม 250 เคมีอินทรีย หรือ 

                      คม 253 เคมีอินทรีย 2 และ 

                      คม 254 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2  

กรด เบส และบัฟเฟอร โครงสรางทางเคมี และคุณสมบัติของโมเลกุลที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต 

อาทิ เชน คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิค เอนไซม และวิตามิน เมตาบอลิซึมที่สําคัญ 

โดยเฉพาะวิถีไกลคอไลซีส วัฏจักรเครบส  วิถีเพนโตฟอสเฟท การสังเคราะหกรดนิวคลีอิคและโปรตีน 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

CH 320 Fundamental Biochemistry      3 (3-0-6) 

  Prerequisite :  CH 250 Organic Chemistry or 

CH 253 Organic Chemistry 2 and 

CH 254 Organic Chemistry Laboratary 2  

Acid-base and buffer, chemical structure, properties of important 

biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzymes, and 

vitamins and theirs qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis 

pathway, Kreb’s cycle, pentose phosphate pathway. The synthesis and degradation 

of nucleic acids and protein. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 
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คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน       3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

เซตและบทประยุกต ตรรกศาสตรสัญลักษณ สมการและอสมการ ฟงกชันและกราฟ ลิมิต

และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต อินทิเกรตและการประยุกต 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

MA 100 Foundation of Mathematics      3 (3-0-6) 

  Prerequisite : None  

 Sets and applications; symbolic logics; equations and inequalities; functions 

and graphs; limits and continuity of functions; derivatives and applications; and 

integration with applications. 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

โลกของสิ่งมีชีวิต วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร หลักการทางเคมี สารชีวโมเลกุล โครงสราง

และการทํางานของเซลล เยื่อหุมเซลล พลังงานของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมและการแบงเซลล การ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  กําเนิดของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักร    

โมเนอรา โพรทิสตา ฟงไจ พืช สัตว นิเวศวิทยา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

BI 100 General Biology       3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

World of life, scientific method, chemical organization of life, biomolecules, 

cell structure and function, cell membrane, energy of life, chromosome and cell 

division, heredity, origin of life, biodiversity, Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plant 

and Animal, ecology. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study  5  hours/week) 

 

ชว 210 พฤกษศาสตร        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ขอบเขตของวิชาพฤกษศาสตร เซลลและองคประกอบของเซลลพืช เนื้อเยื่อพืช ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช หลักการจําแนกพืช 
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(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

BI 210 Botany         3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Scope of botany; plant cells and cell structures; plant tissues; morphology; 

anatomy; physiology and classification. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5  hours/week) 

 

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ชว 210 พฤกษศาสตร  

กิจกรรมทางฟสิกสและเคมีของพืช การเจริญเติบโต ฮอรโมนพืชและสารที่เก่ียวของ การดูด

น้ํา แรธาตุ และการเคลื่อนยาย การคายน้ํา การลําเลียงอาหาร ธาตุอาหารพืช กระบวนการสังเคราะห

แสง การหายใจ การเปลี่ยนแปลงคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และสารประกอบอินทรียตาง ๆ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

BI 310 Plant Physiology       3 (2-3-5) 

 Prerequisite :  BI 210 Botany  

Physical and chemical activities of plan, growth and development, plant 

hormones and plant growth substances, moving water and mineral in the xylem, 

transplantation, transporting organic solutes in the phloem, plant nutrition, 

photosynthesis, respiration, metabolism of carbohydrates, proteins and lipids. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study5  hours/week) 

 

ชว 330 จุลชีววิทยา        3  (2-3-5) 

 วชิาบังคับกอน : ไมมี  

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของจุลชีววิทยา กลองจุลทรรศน การยอมสี รูปรางและโครงสราง

ของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยง การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย การจําแนกจุลินทรียชนิดตาง ๆ  

เอนไซมและแมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย คลามัยเดีย เดลโลวิบริโอ โรคติดเชื้อ 

ภูมิคุมกันและการตานทานโรค การควบคุมจุลินทรีย จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้ํา จุล

ชีววิทยาทางอากาศ จุลชีววิทยาทางนม จุลชีววิทยาทางอาหาร และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

BI 330 Microbiology        3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  
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Study of microbial evolution, microscopes, staining, microbial shape and 

microbial structure; cultivation, reproduction and growth of microorganisms; microbial 

determination, enzymes and bacterial metabolisms; viruses, rickettsia, chlamydia, 

bdellovibrio, infectious diseases, immunology and disease resistance, control of 

microorganisms; soil microbiology, water microbiology, air microbiology, dairy 

microbiology, food microbiology and industrial microbiology. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours /week) 

 

พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน       3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

การแบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุ กรดนิวคลีอิค การแสดงออกของยีน กฎของเมนเดล 

การกําหนดเพศ การถายทอดลักษณะที่มียีนควบคุมตั้งอยูบนโครโมโซม X ยีนที่ถายทอดไปบน

โครโมโซมเดียวกัน ลักษณะเชิงปริมาณ การวิเคราะหลักษณะเชิงปริมาณ พันธุศาสตรประชากร การ

เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม พันธุกรรมนอกนิวเคลียส 

พันธุวิศวกรรม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GN 340 Introductory Genetics       3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

 Cell division and gametogenesis; nucleic acids as genetic material; gene 

expression; Mendelian principles; sex determination; inheritance of X-linked genes; 

linkage; quantitative traits and analysis of polygenic inheritance; population genetics 

and changes in gene frequencies; changes in genetic material; extranuclear 

inheritance; genetic engineering. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ฟส 102 ฟสิกสพื้นฐาน        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ แรงลอยตัว 

ความสวาง ความเขมของการสองสวาง ความรอนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟากระแสตรง 

ไฟฟากระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PH 102 Basic Physics        3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific gravity; 

Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave; Direct 

and alternating current; electro-magnetic. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study5  hours/week) 

 

สต 301 หลักสถิติ        3 (3-0-6) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับสถิติพรรณนาและความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน  การ

แจกแจงทวินาม การแจกแจงปวสซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงของกลุมตัวอยาง การประมาณ

คาและการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคาพารามิเตอร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการ

ถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห) 

ST 301 Principles of Statistics       3 (3-0-6) 

 Prerequisite : None  

Review concepts of descriptive statistics and probability, probability 

distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling 

distribution, estimation and hypothesis testing for parameters, analysis of variance, 

simple linear regression analysis and simple correlation 

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week) 

 

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน       3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี 

องคประกอบ ความสําคัญ กําเนิด และคุณสมบัติของดิน สีดิน ความเปนกรด-ดาง ความ

ตองการปูน ธาตุอาหารพืชในดินและการตรวจวัด การจัดการธาตุอาหารสําหรับการปลูกพืช ปุยและ

การใชปุยในการผลิตพืช การวัดและตรวจสอบความชื้นในดิน ระบบการใหน้ําและการระบายน้ําในดิน 

ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช อินทรียวัตถุ และจุลินทรียดิน วิธีประเมินระดับความอุดมสมบูรณ

ของดิน แผนที่ดินและการจําแนกสมรรถนะของดิน การใชประโยชนที่ดินและการอนุรักษ  

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 230 Introduction to Soil Science      3 (2-3-5) 

 Prerequisite :  None 

The element, important, origin and properties of soil. soil color, pH, Lime 

requirements, Plant nutrition and measurement, Plant nutrtion management for 

cropping. Fertilizers and fertilizers used in crop production. Measurement and 

monitoring soil moisture, Irrigation and drainage system. The relationship between 

soil, water, plant, organic matter and soil microorganisms. Methods of evaluating the 

level of soil fertility. Soil mapping and soil classification. Land used and Soil 

conservation.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study5  hours/week) 

 

ทพ 320  กีฏวิทยาการเกษตร       3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

วิวัฒนาการและประวัติความเปนมาของแมลง การศึกษาเก่ียวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและ

ภายในแมลง   การเปลี่ยนรูปรางและการเจริญเติบโตของแมลง ชีพจักร สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ

แมลง การเก็บและรวบรวมตัวอยางแมลงเพ่ือการศึกษาและวิจัย แมลงที่มีประโยชนและโทษทาง

การเกษตร แมลงศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ    การจัดจําแนกชนิดของแมลงสําคัญบางชนิด 

ตลอดจนวิธีการปองกันกําจัดแมลงโดยวิธีผสมผสาน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 320 Entomology for Agriculture      3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None 

History and evolution of insects, study on the external and internal 

morphology of insects, metamorphosis and growth of the insect, life cycle, 

physiology and ecology of insects, collection and storage for study and research, 

beneficial and harmful in agricultural insects of economic crops, classification of 

some important insect species and integrated insect pest management. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทพ 321 โรคพืชวิทยา        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ชว 330 จุลชีววิทยา  

ศึกษาแนวคิดของวิชาโรคพืช ประวัติ ความสําคัญของโรคพืช การพัฒนาการของเชื้อสาเหตุ

โรคพืช การเกิดโรคในพืช การวินิจฉัยโรคพืช  การจําแนกโรคพืช การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุ

โรคพืช การทดสอบความสามารถในการกอโรคกับพืช สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งท่ีไมมีชีวิตและสิ่ง

ที่มีชีวิต และการควบคุมโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 321 Plant Pathology       3 (2-3-5) 

 Prerequisite : BI 330 Microbiology  

Concepts of plant pathology, history and importance of plant diseases, 

development of plant pathogens, emerging diseases, diagnosis, identification of plant 

diseases, isolation and culture of pathogenic plant, pathogenicity test ( Koch’ s 

Postulate) , plant diseases caused by living organisms and non-living thing and 

integrated of plant disease control. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 2       3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 

 คาํศัพทและโครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบทเชิงเกษตร มุงเนนการฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นทางดาน

เกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

GE 244 English for Agriculture 2      3  (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 243 English for Agriculture 1 

 English vocabulary and structures in the fields of agriculture, focusing on 

practice of overall English language skills and English learning strategies for 

communicating and studying at the higher levels in agricultural areas 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ   3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 คาํศัพท สํานวน และทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

GE 348 English for Further Studies and Careers    3  (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2 

 Vocabulary, expressions, and skills essential for further studies and future 

careers 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศป 043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการเกษตร 1    3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี 

 ฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับการเกษตรในชีวิตประจําวัน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

 LR 043 Communicative English for Agriculture 1    3  (2-2-5) 

 Prerequisite :  None 

 Practicing English communication skills to communicate effectively in 

Agriculture topics in everyday life  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1      1  (0-2-1) 

 วิชาบังคบักอน : ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1  หรือ 

   ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1  หรือ 

   ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร 1  หรือ 

คําศัพท สํานวนภาษาและหลักไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับกลาง การฝกใชทักษะสัมพันธใน
บริบททางสังคมแบบตาง ๆ  

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

LR 241 English Language Practice 1      1  (0-2-1) 

 Prerequisite :   GE 241 English for Science and Technology 1 or 

GE 243 English for Agriculture 1 or 
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GE 245 English for Social Sciences 1 

Vocabulary, expressions, and grammar at intermediate level; practice of integrated 

skills in different social settings 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2      1  (0-2-1) 

 วิชาบังคบักอน : ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 

คําศัพท สํานวนภาษาและหลักไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับคอนขางสูง การฝกใชทักษะ

สัมพันธในบริบททางสังคมแบบตาง ๆ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

LR 242 English Language Practice 2      1  (0-2-1) 

 Prerequisite : LR 241 English Language Practice 1 

 Vocabulary, expressions, and grammar at upper intermediate level; practice of 

integrated skills in different social settings 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3      1  (0-2-1) 

 วิชาบังคบักอน : ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 

คําศัพท สํานวนภาษาและหลักไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับสูง การฝกใชทักษะสัมพันธ ในบริบท

ทางธุรกิจแบบตาง ๆ   

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

LR 243 English Language Practice 3      1  (0-2-1) 

 Prerequisite : LR 242 English Language Practice 2 

 Vocabulary, expressions, and grammar at advanced level; practice of 

integrated skills in business contexts 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 
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-  กลุมวิชาเอกบังคับ 

ทพ 130  ปฏิบัติงานฟารม 1       1 (0-3-1) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี   

จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานฟารม เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู คุนเคย เสริมสรางทักษะการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เก่ียวกับพืช ตลอดจนไดเรียนรูถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปลกูและดูแลรักษา

พืชปลูกในแตละชวงที่แตกตางกัน 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 130 Farm Practice 1       1 (0-3-1) 

 Prerequisite : None  

Provide students with farm practice, so that students learn unfamiliar skills 

practice various aspects of the plant, as well as learn about the activities related to 

planting and treatment plants grown in different stages. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2       1 (0-3-1) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี   

จัดใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานฟารม เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู คุนเคย เสริมสรางทักษะการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตลอดจนเรียนรูถึงกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปลูก การขยายพันธุพืช การดูแล

รักษาพืชปลูก ตลอดจนการจัดการฟารมและสถานเพาะชําพืช 

(บรรยาย  0  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 131 Farm Practice 2       1 (0-3-1) 

 Prerequisite : None  

Provide students with farm practice, so that students learn to become 

familiar, skills practice areas as well as learn about the activities related to the plant, 

propagation, care and treatment crops, farm management and nursery. 

(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour/week) 
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ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช       3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  

การจําแนกชนิดของพืช ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุของพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม แหลงปลูกที่สําคัญ  บทบาท ความสําคัญ ปญหาและแนวทางในการแกไข

เก่ียวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน  ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

การจัดระบบการปลูกพืช การใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการดิน น้ํา ปุย การคัดเลือกพันธุปลูก การ

ปลูกและการดูแลรักษาพืช รวมท้ังวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตพืชหลังการเก็บ

เก่ียว การแปรรูป และการตลาด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 200 Crop Production Technology      3 (2-3-5) 

 Prerequisite : BI 100 General Biology  

Classification of plant, origin, distribution of plant, botanical characteristics,  

favorable environment, important source plantation, role, emphasis, the current situation 

of problem and  improvement on economic plant production, factors that affect plant 

growth, crop management systems, the use of technology on managing land, water, 

fertilizer, selection of plant species, planting and care, including how to harvest and 

storage of crop post-harvest, processing and marketing. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 231 เครื่องจักรกลทางการเกษตร      3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความสําคัญของเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร ระบบการทํางานของ

เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร เครื่องจักรกลกอนการเก็บเก่ียว เพ่ือเตรียมดิน ปลูก

และหวานเมล็ด ใหน้ํา ใหปุยและปองกันกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลเพ่ือการเก็บเก่ียวและหลังการ

เก็บเกี่ยวเพื่อเก็บเก่ียวพืชเฉพาะตาง ๆ คัดแยกและขนถาย การดูแลรักษา ความปลอดภัย และการ

ซอมเครื่องทุนแรงทางการเกษตร โดยเนนหนักภาคปฏิบัติในฟารมพืชการเลือกใชเครื่องมือทุนแรงให

เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 231 Agriculture Machinery       3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

The importance of machinery and agricultural machinery, the system of 

machinery and agricultural machinery, pre-harvesting machinery for soil preparation, 

plant and sow seeds, provide water, fertilize and prevent pests,  harvesting and 

postharvest mechanics to harvest specific plants, sorting and unloading, 

maintenance, repair, security and energy-saving for machinery agriculture by the 

emphasis is on the practice of the farm crops, and the selection of machinery to 

optimize with the areas. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5  hours/week) 

 

ทพ 310  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช      3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน  

การปรับปรุงพันธุโดยวิธีดั้งเดิมและการใชเทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชนและความสําคัญใน

การปรับปรุงพันธุพืช แหลงพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืช หลักการคัดเลือกพันธุ ในการผสมพันธุ

พืช การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับการเกษตรสมัยใหม และระบบเกษตรแบบอินทรีย  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 310 Crop Improvement Technology     3 (2-3-5) 

 Prerequisite : GN 340 Introductory Genetics  

Study on the conventional methods and biotechnology for plant breeding. 

The benefits and important of plant breeding, evolution, plant genetic resources, 

principle of selection, plant development and improvement sutible for modern 

agriculture and organic system. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5  hours/week) 

 

ทพ 331 ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารมเชิงการคา    3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

การจัดการฟารมเชิงการคา โดยการศึกษาโครงสรางการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และ

หลักการทําบัญชีครัวเรือน หรือในระบบฟารม การจัดการฟารมเพ่ือการทองเที่ยว ตลอดจนการตลาด

พืช  เชน การจัดการดานแผนการตลาดและการขาย การศึกษานวัตกรรมใหม ๆ ที่เก่ียวของกับ
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อุตสาหกรรมการผลิตพืช  ศึกษาดูงานนอกสานที่ โดยการเยี่ยมชมกิจการฟารมพืชที่ประสบ

ความสําเร็จ ปฏิบัติงานฟารมในฟารมพืชของทางมหาวิทยาลัย 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 331 Commercial Farming Systems and Management   3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Commercial farm management, study on the structure of production, planning for crop 

production, household accounting of farm system, Farm management for tourism, 

marketing, management plan market and sales management, study on innovation 

related manufacturing industry plants, field trip, practice in university farm. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 332 การจัดการดินและน้ําทางการเกษตร     3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

การจัดการและเตรียมดินเพื่อปลูกพืช  การปองกันและการชะลางดิน แหลงน้ํา ความ

ตองการน้ําของพืช เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการใหน้ํา  การออกแบบระบบการใหน้ํา รวมทั้งการ

ระบายน้ําในฟารมพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 332 Agriculture Soil and Water Management    3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Preparation of soil for crops, water resources, protection and soil erosion,  

water needs of plants, equipment and methods of irrigation, the design of the water 

including drainage in farm crops. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร        3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตรโดยท่ัวไป สวนประกอบตาง ๆ ของธุรกิจการเกษตร 

ลักษณะและประเภทของแตละสาขายอยของธุรกิจเกษตร ธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตรทองถ่ิน 

ตลอดจนหลักการวางแผนการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจเกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 333 Agribusiness Management      3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

           The role of agribusiness in general, components of agribusiness, 

characteristics of each sub-branch of the agribusiness Local Agro Tourism Business 

the marketing planning and advertising of agricultural business. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 360  การวางแผนการทดลองและระเบียบวิธีวิจัยทางพืช    3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : สต 301 หลักสถิติ 

วัตถุประสงคของการออกแบบและเทคนิคในการวางแผนการทดลอง การตัดสินใจเลือกใช

แผนการทดลองแบบตาง ๆ ข้ันตอนในการทําวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

แปรผลทางสถิติและการเขียนรายงานการทดลอง 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 360 Research Methodology and Experimental Designs   3 (2-3-5) 

 Prerequisite : ST 301 Principles of Statistics  

The objectives of designing and planning experiments, decision to use  

experimental ways, the steps in conducting research, data collection methods, data 

analysis,  statistical interpretation and report experiments. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 450  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ       3 (2–3–5) 

 วิชาบังคบักอน :  ชว 310 สรีรวิทยาของพืช หรือ 

พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน  

ศึกษาลักษณะโครงสรางของเมล็ดพันธุพืชที่สําคัญในทางเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ

ใหไดคุณภาพและผลผลิตที่สูง  การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพืช การ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เทคนิคการดูแลรักษาเมล็ดพืชท้ังกอนและหลังการเก็บเก่ียว และการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพ ตลาดของเมล็ดพันธุพืช ภายใตกฎสากลในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด

พันธุและ กฎการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุที่บัญญัติโดยสมาคมผูตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 450 Seed Technology       3 (2–3–5) 

 Prerequisite :   BI 310 Plant Physiology and 
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GN 340 Introductory Genetics  

The structure and characteristics of the seeds of economic importance, 

factors involved in seed production, quality and high yield seed production, 

inspection by the determination of seed purity, changes in physiology, technical 

treatment pre- and post-harvest grain,  and storage of seed with good quality. seeds 

marketing, under International Rules for Seed Testing, International Seed Testing 

Association, ISTA and Association of Official Seed Analysts, AOSA. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว      3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ชว 310 สรีรวิทยาของพืช  

ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยา และชีวเคมีที่เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตร ปจจัยตางๆ ที่

มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ การ

ขนสง  การขนยาย  การเก็บรักษา และการปฏิบัติตอผลิตผล การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับ

การตลาดของผลิตผลและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลของการเกษตร ภายใตระบบ

มาตรฐานสากล 

(บรรยาย  2  ชั่วโมง ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 350 Post Harvest Technology      3 (2-3-5) 

 Prerequisite : BI 310 Plant Physiology  

Study of physiology and biochemistry related to agricultural products, various 

factors influencing the change of postharvest, postharvest technology, packaging, 

transportation, handling, storage and practice product, field trip related to marketing 

and agricultural products processing industry under international standards quality. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร     3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความรูเบื้องตนกับการจัดการเกษตร บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระบบเกษตร แนวคิดของเกษตรกรรมความแมนยําสูง เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแมนยําสูง 
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เทคโนโลยีของฟารมอัจฉริยะโครงขายทางการเกษตร การสื่อสารทางไกลและการเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 461 Information Technology in Agricultural Systems    3 (2-3-5)

 Prerequisite:  None  

 Introduction of agricultural management. The role and importance of 

information technology in agricultural systems. Precision agriculture concept. 

Technology of farm intelligent agricultural networks. Long Distance Communication 

and Information Technology Selection for sustainable agriculture development. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5  hours/week) 

 

ทพ 493 ปญหาพิเศษ       2 (ปฏิบัตินอกเวลา) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี   

นักศึกษาเลือกศึกษา คนควา และทดลองในเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ

ดานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับพืช และเรียบเรียงเปนรายงานตามหลักวิชาการ ภายใตการควบคุมและแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 

PT 493 Special Problem      2 (Self Study) 

 Prerequisite : None   

Students choose to study and research in the interest title of crop production 

technology, or other related plant and compile a report on technical principles 

under the supervision and guidance of advisor special problems.  

(Self Study) 

 

ทพ 494 สัมมนา         1 (0–2–1) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ใหนักศึกษาคนควา และวิเคราะหเรื่องที่เก่ียวของกับวิชาการทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืช

หรือพืชศาสตร โดยคนควารวบรวมรายละเอียดตาง ๆ จากเอกสารวิชาการ เชน หนังสือ วารสาร 

(ตีพิมพเผยแพร ไทย-อังกฤษ) สื่ออิเลคทรอนิกส และอื่น ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น เพ่ือ

สรุปเนื้อหาในเรื่องดังกลาว เรื่องท่ีนําเสนอตองเปนเรื่องที่ทันสมัยตอเหตุการณเปนความกาวหนาทาง
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วิชาการ หรือเปนเรื่องที่เปนปญหาเก่ียวกับวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือทางดานพืช โดยความ

เห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง  ปฏิบัติ  2 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 494 Seminar        1 (0–2–1) 

 Prerequisite : None  

Students should research and analysis of matters related to academic crop 

production technology or plant science. by gathering the details from 

documentation; text book, journal (Published in Thai - English), electronic media, 

etc., exchange knowledge and discussion to summarize the content of the story. The 

subject matter must be presented to the event is a up to date academic progress or 

problem of crop production technology or plant sciences with the approval of 

division. 

(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week) 

 

มพ 497 สหกิจศึกษา        9 (0-27-0) 

วิชาบังคบักอน :  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและผานการอบรม 

เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง  

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานเก่ียวของ

กับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16  สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผานการ

อบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยนิเทศ 

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว 

(ปฏิบัติไมนอยกวา  16 สัปดาห) 

MP 497 Co-operative Education      9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that  

the proposed work study relates to the major field  

of study and; students are required to pass  

a minimum 30-hour preparation session.  

The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 
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students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their 

placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 

work study placement education and give a presentation in a seminar in the 

presence of their classmates and academic advisors at the end of the course. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

มพ 498 การเรียนรูอิสระ        9 (0-27-0) 

 วิชาบังคบักอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  อาจมีการฝกอบรมเพ่ือ

เสริมสรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใตการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ

เรียนรูอิสระ  สงรายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห) 

MP 498 Independent Study       9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that  

the proposed Independent Study is related to  

the student's major field of study. 

A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 

methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 

students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 

the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 

give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

มพ 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ    9 (0-27-0) 

 วิชาบังคบักอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาตอง

เขียนโครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ  และนําเสนอผลงาน โดยทุกข้ันตอนอยูในความเห็น

ชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชา การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห) 
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MP 499 Overseas Study, Training or Internship    9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the University that the proposed  

Overseas Study, Training or Internship is related to  

the student's major field of study.  

Overseas study, training or internship in an area related to the student's major 

field of study; students are required to develop a study project proposal prior to 

undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 

submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end 

of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

มช 497 สหกิจศึกษา        9 (0-27-0) 

วิชาบังคบักอน :  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและผานการอบรม 

เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง  

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานเก่ียวของ

กับสาขาวิชาที่ศึกษาอยูเปนระยะเวลา ไมนอยกวา 16  สัปดาหตอเนื่อง นักศึกษาจะตองผานการ

อบรม เตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยนิเทศ 

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว 

(ปฏิบัติไมนอยกวา  16 สัปดาห) 

MC 497 Co-operative Education      9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that  

the proposed work study relates to the major field  

of study and; students are required to pass  

a minimum 30-hour preparation session.  

The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a 

workplace in which the work is related to the major field of study of the student; 

students are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their 

placement in a selected workplace; students are required to submit a report of their 
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work study placement education and give a presentation in a seminar in the 

presence of their classmates and academic advisors at the end of the course. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

มช 498 การเรียนรูอิสระ        9 (0-27-0) 

 วิชาบังคบักอน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  อาจมีการฝกอบรมเพ่ือ

เสริมสรางความรูในการทําวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใตการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงรางการ

เรียนรูอิสระ  สงรายงานฉบับสมบูรณและนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห) 

 

MC 498 Independent Study       9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the Curriculum Committee that  

the proposed Independent Study is related to  

the student's major field of study. 

A research study or a professional development project in the student’s 

major field of study under supervision of an academic advisor; training in research 

methodology or project consultation is required to meet academic requirements; 

students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking 

the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and 

give a presentation by the end of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

มช 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ    9 (0-27-0) 

 วิชาบังคบักอน : ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  

การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาตอง

เขียนโครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ  และนําเสนอผลงาน โดยทุกข้ันตอนอยูในความเห็น

ชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชา การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 16 สัปดาห) 
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MC 499 Overseas Study, Training or Internship    9 (0-27-0) 

 Prerequisite :  Approval by the University that the proposed  

Overseas Study, Training or Internship is related to  

the student's major field of study.  

Overseas study, training or internship in an area related to the student's major 

field of study; students are required to develop a study project proposal prior to 

undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and 

submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end 

of the semester in which the training is undertaken. 

(Minimum practice of 16 weeks) 

 

- กลุมวิชาเอกเลือก 

ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช      3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและหลักของการขยายพันธุพืช  การจัดการเรือนเพาะชํา

และอุปกรณที่เหมาะสมในการขยายพันธุพืช ปจจัยตอความสําเร็จของการขยายพันธุพืช  เมล็ดและ

การรับรองมาตรฐาน วิธีการและปจจัยที่เกี่ยวของในการขยายพันธุแบบใชเพศและไมใชเพศ รวมทั้ง

การดูแลรักษาตนตอ ตนพันธุ การขุดลอมตนไม เมล็ดเทียม  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการ

ขยายพันธุที่รวดเร็ว 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 201 Plant Propagation Technology      3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Meaning, importance, benefits and mainstream of plant propagation. 

Management of nurseries and equipment suitable for plant propagation. Factors to 

the success of plant propagation. Seeds and certification. Methods and factors 

involved in sexual and asexual propagation. Including the care of rootstock and stem 

propagation. Digging around trees. Artificial seed. Rapid propagation by tissue culture. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ      3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

           ศึกษาความสําคัญทางอาหารและเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิด แหลงผลิตที่สําคัญ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเลือกพันธุปลูก เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การเก็บ

เก่ียว ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปพืชไร และการตลาดของพืชไรที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรมไดแก ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ขาวบารเลย พืชตระกูลถั่ว 

ธัญพืชเมืองหนาวตางๆ งา ออย สัปปะรด ปาลมน้ํามัน ยาสูบ ยางพาราและพืชพลังงานทดแทน 

เพ่ือใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 301 Agronomy Production Technology     3  (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Study on the importance of food and Economy, the origin, production area, 

botanical properties, and appropriate environment. Selection of varieties, planting 

techniques, cultivation, harvesting, the post-harvest technology, Field crops 

processing and marketing on agronomy that are important to the economic and 

industrial sectors, including rice, maize, sorghum, barley, Legumes, Cereal crops, 

sesame, sugarcane, pineapple, palm oil, tobacco, rubber and renewable energy plant 

resources to meet the international standards quality or related agencies. 

 (Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ     3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช  

การจําแนกประเภท  ความสําคัญของไมดอกและไมประดับ  การเจริญเติบโต  กระบวนการ

ผลิตที่ไดมาตราฐานและปลอดภัย  การใชประโยชน  และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  การคัดขนาด

และคุณภาพ การตัดแตง การทําความสะอาด การลดอุณหภูมิ การควบคุมศัตรูพืช  การบรรจุ การ

ขนสง  การขนยาย  การเก็บรักษา และการปฏิบัติตอผลผลิตไมดอก การตลาดของไมดอกไมประดับ 

เพ่ือใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 302 Flower and Ornamental Production Technology   3  (2-3-5) 

 Prerequisite : PT 200 Crop Production Technology  

Classification the importance of flowers and ornamental plants, growth,and 

post-harvest technology, the grading and quality, trimming, cleaning, reduced 

temperature, pest control, packaging, transportation, handling, storage, and practice 

of flower production technology. utilization and marketing. under the department of 

agriculture and international standards quality or related agencies. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ     3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช  

หลักการผลิตพืชสวน คือ พืชผักและไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

โดยการวางแผนกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตพืชสวนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งพืชผัก

เขตรอนและหนาว ไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแตการจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร ปจจัย

การผลิต สภาพแวดลอม การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  เทคโนโลยี

หลังการเก็บเก่ียว  รวมท้ังการแปรรูป และการตลาด เพ่ือใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรม

วิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เชน มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(GAP) หรือการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 303 Economic Horticulture Production Technology    3 (2-3-5) 

 Prerequisite : PT 200 Crop Production Technology  

Principle production of horticulture production are vegetables and 

ornamental flowers on quality and safety, planning and technical production of 

horticultural that are both economically important tropical and winter vegetables 

and  Floral flower, classification of botanical chracteristics of plants, vegetable crops 

production factors and conditions suitable, the process of preparing materials, 

planting, care, harvesting, post-harvest technology including processing and 

marketing. under the department of agriculture and international standards quality or 

related agencies such as Good Agricultural Practice (GAP) and plant organic system. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ    3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความสําคัญและการตลาดของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การจําแนกประเภทของพืช

สมุนไพรและเครื่องเทศ การผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศใหไดมาตรฐานและปลอดภัยตามหลักการ

รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ปจจัยที่เก่ียวของกับการผลิตพืช

สมุนไพรและเครื่องเทศ การขยายพันธุ การปลูก การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ

นําไปใชประโยชน 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 304 Medicinal Plants and Spices Production Technology   3 (2-3-5) 

Prerequisite : None  

 Importance and marketing of medicinal plants and spices. Classification of 

medicinal plants and spices. The production of medicinal and spice plants is 

standard and safety according to the certification of Department of Agriculture and 

International. Or related agencies. Factors related to the production of medicinal 

plants and spices. planting, propagation, harvesting, Postharvest and used it.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ      3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความสําคัญของเห็ดทางการเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม  การจําแนกและชีววิทยา

ของเห็ด เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  การผลิตเห็ดใหได

มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมและมาตรฐานเกษตรอินทรีย การจัดการโรงเรือน การดูแลรักษา การ

เก็บเก่ียว การแปรรูปเห็ด ตนทุนในการผลิต  

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 305 Economic Mushroom Production Technology   3 (2-3–5) 

 Prerequisite : None  

 The importance of mushrooms in agriculture, medicine and industry. 

Classification and Biology of Mushrooms. Technical and pure culture technology, 

economic mushrooms cultivation, Mushroom production to the appropriate good 

agricultural practices and organic standards. House management, care, harvesting, 

processing. Cost of production. 
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 (Lecture  2  hours,  Practice  3  hours, Self Study  5 hours/week) 

 

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ      3 (2-3–5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี 

ความสําคัญและการตลาดของไมผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร การผลิตไมผลตามระบบ

มาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมและระบบอินทรีย  การสรางสวนไมผล การปลูก การขยายพันธุ การ

ดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การแปรรูป การผลิตไมผลนอกฤดูกาลและไมผลกระถาง 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 306 Economic Fruit Crops Production Technology   3 (2-3–5) 

Prerequisite: None 

Importance and marketing of economic fruits trees. Botanical characteristics. 

Production of economy fruits according to good agricultural practices and organic 

standards. To build a fruit orchard,  cultivation, propagation, care, harvesting, 

processing. Off season production and potted plants. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช      3 (2-3-5) 

           วิชาบังคบักอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช   

           ความหมาย ความสําคัญของมาตรฐาน กฎหมายและมาตรฐานการผลิตพืขของประเทศไทย

และระหวางประเทศ องคกรท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) สําหรับพืช

อาหาร การตรวจรับรองแหลงผลิตพืช GAP มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทยและสากล  

การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย การตลาด ปญหาและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการผลิตพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 308 Plant Production Standards Systems     3 (2-3-5)           

Prerequisite : PT 200 Crop Production Technology  

           Meaning,  Importance of standars. Laws and standards of Thailand and 

international production. Related organizations. Good Agricultural Practices (GAP) for 

food crops. GAP Plant Certification. Organic production of Thailand and international 

standards. Organic Plant Production Certification. Marketing, Problems and guidelines 

for developing standards for crop production. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self-Study 5 hours/week) 
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ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ                3  (2-3-5) 

          วิชาบังคบักอน : ไมม ี

ความสําคัญของเกษตรอัจฉริยะ ระบบการทํางานของเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการ

ประยุกตใชการตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ประเภทและหลักการทํางาน พ้ืนฐานของระบบ

ตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกลและระยะไกลที่ใชในเกษตรกรรมแบบแมนยํา 

การเลือกและการใชอุปกรณตรวจวัดที่เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัวตรวจวัด การเชื่อมตอ

การใชงานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือขายในสภาพแวดลอมจริง เพื่อควบคุมและจัดการฟารม

อัจฉริยะ เชน ระบบใหน้ํา และปุย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดลอมในแปลงปลูก ระบบ

ควบคุม สภาพแวดลอมในโรงเรือนปด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 330 Smart Farm Technology             3  (2-3-5) 

           Prerequisite : None 

 The importance of smart farm, the system of smart farm, Application 

Technologies for Near-Range and Remote Measurement, Types and Working 

Principles, The Basics of Remote and Long Range Monitoring, Long range and remote 

sensing systems for precision farming , Selection and use of appropriate measuring 

devices ,Model and installation method of the sensor, Connection of the sensor in a 

network environment in a real environment,  To control and manage smart farms 

such as irrigation and fertilizer systems ,Environmental monitoring and control system 

in plantations ,Environmental control system in the greenhouse. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 340 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม       3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม ผลกระทบ

ตอกิจกรรมการเกษตรกับสภาพสิ่งแวดลอม หลักการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และสิ่งแวดลอมในเขตนิเวศวิทยาการเกษตร 

เพ่ือเปนแนวทางการเกษตรยั่งยืน 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 340 Agricultural Resources and Environmental Management   3  (2-3-5) 

 Prerequisite : None   

The relationship between natural resources, agricultural resources and 

environment, impact of agriculture and environment activities, principles of 

environmental analysis and impact assessment, natural resources management to 

achieve maximize efficiency, and environmental agro-ecosystem approach to 

sustainable agriculture. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3  (2-3–5) 

 วิชาบังคับกอน :  ไมมี   

    ความสําคญัของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีตอการพัฒนาการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุพืชที่สําคัญ

ทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงพันธุ การอนุรักษสายพันธุพืช การชักนําใหเกิดการกลายพันธุ เทคนิคข้ันสูงใน

การหาพันธุตานทานโรคพืช ทนแลง ทนเคม็ และการผลิตสารสําคัญจากพืช     

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง /สัปดาห ) 

PT 410 Plant Tissue Culture Technology     3  (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

Important of plant tissue culture to agricultural development, The factors 

affecting plant tissue culture. Procedues, Techniques and methods of plant tissue 

culture of plant economic propagation, breeding, conservation of plant species, 

mutation, advance technics to study plant diseases resistance, drought resistance, 

salty resistance  And secondary metabolites production from plant  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน      3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

ความสําคัญและการตลาดของการผลิตพืชโดยไมใชดิน รูปแบบและระบบของการผลิตพืช

โดยไมใชดิน  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตโดยไมใชดิน สารละลายธาตุอาหารและ

การจัดการสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรคและแมลงศัตรู มาตรฐานการผลิตพืชโดยไมใชดิน

ตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 411 Soilless Plant Production Technology     3  (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

 Importance and marketing of soilless plant production. Form and system of 

soilless plant production. Factors affecting plant growth of soilless culture. Nutrient 

solution and nutrient solution management. Management of diseases and pests. The 

standard of soilless plant production is based on the certification of the Department 

of Agriculture and International. Or related agencies 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

ทพ 451 เทคโนโลยชีีวภาพทางพืช       3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมม ี  

หลักการใชเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกตเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑจากพืช เทคนิคดานการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช  ปจจัยที่ควบคุม

การเจริญและการพัฒนาของเซลลและเนื้อเยื่อ เพื่อการขยายพันธุพืช การเก็บรักษาพันธุ และผลิต

สารสําคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ  การชักนําใหกลายพันธุ การหลอมโปรโตพ

ลาสต การควบคุมการแสดงออกของยีนพืช เทคนิคดานโครโมโซม และเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรม

เพ่ือการดัดแปรพันธุกรรมพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 451 Plant Biotechnology       3  (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

The principal concepts of plant biotechnology applied to the quality 

improvement of plant productivity and their products. Plant cell and tissue culture 

technique for micropropagation, factors controlling growth and development of cell 

and tissue culture,  germplasm collection, and productions of the useful bioactive 

compounds from plants.  Technologies applied for crop improvement; somaclonal 

variations, induced mutagenesis, protoplast fusion, controlled gene expressions, 

chromosome technic and investigation of genetically modified plant through genetic 

engineering. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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ทพ 492 การฝกงาน        3  (0-9-0) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

จัดใหนักศึกษาไดฝกงานทางดานพืช เพ่ือไดความรูและประสบการณจากหนวยงานอาชีพทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

(ปฏิบัติไมนอยกวา 270 ชั่วโมง) 

PT 492 Professional Training       3  (0-9-0) 

 Prerequisite : None  

Provide students with training in the plant to have knowledge and experience 

of professional organizations in both public and private sectors. 

(Minimum practice of 270 hours) 

 

3) กลุมวิชาเลือกเสรี         6      หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวชิาที่เปดสอนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
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3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายอนวุฒัน  จรัสรัตนไพบูลย วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร 

ชีววิทยาประยุกต 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม 

2551 

2545 

2541 

2. อาจารย นางศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ วท .ด.  

 

วท .ม.  

วท.บ. 

วิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว 

เกษตรศาสตร 

เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2552 

 

2546 

2544 

3. อาจารย นายศรายุทธ ตรรัีตน Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Plant Breeding 

 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

Central Luzon State 

University, Philippines 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2557 

 

2544 

2539 

4. อาจารย นายประกิตต  โกะสูงเนิน ปร .ด.  

 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

บริหารศาสตร (การ

บริหารการเกษตรและ

ทรัพยากร) 

 พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

 

 

8254  

2542 

5. อาจารย นางสาวละออทิพย ไมตรี Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Bioresource 

Production Science 

พืชสวน 

พืชศาสตร - พืชผกั 

Ehime University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2560 

 

2551 

2543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

78

3.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 

 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายสุทธิรักษ ผลเจริญ วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

2. อาจารย 

 

นางสาวมัลลิกา จินดาซิงห วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

3. อาจารย นายจิระศักดิ ์วิชาสวัสดิ ์ วท .ม.  

วท.บ. 

เกษตรศาสตร (พืชสวน) 

พืชศาสตร - พืชสวน

ประดับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2546 

2542 

4. อาจารย นายประสาทพร กออวยชัย วท .ม.  

วท.บ. 

พืชศาสตร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 

2539 

5. อาจารย นางสาวปยนุช จันทรัมพร วท .ม.  

วท.บ. 

กีฏวิทยา 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

2539 
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3.2.3 อาจารยผูสอน 

 

ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. ผูชวย

ศาสตราจารย  

 

นายประดุง    สวนพุฒ 

 

D. Eng. 

 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Applied Science for 

Electronics and 

Materials  

ฟสิกส 

ฟสิกส 

Kyushu University, 

Japan  

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2545 

 

 

2540 

2534 

2. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาววรรณา    มังกิตะ Ph.D. 

 

M.S. 

 

วท.บ. 

Biotechnology 

 

Biosystem Science 

เทคโนโลยีการเกษตร 

University of Tsukuba, 

Japan 

University of Tsukuba, 

Japan 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550 

 

2547 

 

2544 

3. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวศศิกานต  คูวัฒนา วท.ด. 

 

วท .ม.  

 

วท .บ.  

สถิติประยุกต 

 

สถิติประยุกต 

 

สถิติประยุกต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2560 

 

2545 

 

2541 

4. ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายธรรมศักดิ์ พันธุแสนศรี วศ .ม.  

วท .บ.  

วิศวกรรมพลังงาน 

วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2547 

2545 

5. อาจารย นายมณฑล นอแสงศร ี

 

ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 

2543 

2536 

6. อาจารย นางวันทนีย แพงศรี วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

เคมี 

การสอนเคมี 

วิทยาศาสตรเคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2555 

2543 

2538 

7. อาจารย นางสาวฉันทนา ซูแสวง

ทรัพย 

วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 

2548 

2544 

8. อาจารย นางสาวถมรัตน ชัชวาลย วท.ด. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาประยุกต 

จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2555 

2548 

9. อาจารย นางสาวภัทราพร  ผกูคลาย Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Life Science 

 

เภสัชวิทยา 

สัตววิทยา 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2556 

 

2545 

2542 

10. อาจารย 

 

นางสาวธัญญรัตน เชื้อ

สะอาด 

Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Environmental Science 

and Engineering 

เคมี 

เคมี 

Kanazawa University, 

Japan 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2556 

 

2546 

2542 

11. อาจารย นางสาวกมลพร ปานงอม Doctor Plasma - Bio Display Kwangwoon University, 2557 
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ที่ 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

 of 

Engineeri

ng 

วท .ม.  

วท .บ.  

 

 

 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

Korea 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

2548 

2545 

12. อาจารย นางสาวขวญัจรัส เชิงปญญา ปร .ด.  

วท .ม.  

วท .บ.  

พันธุวิศวกรรม 

พันธุวิศวกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2557 

2551 

2548 

 

13. อาจารย นายสิทธิเดศ ศรีนอย วท.ด. 

วท .ม.  

วท .บ.  

ฟสิกส 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2558 

2546 

2543 

14. อาจารย 

 

นางสาววัชรี     เลขะวิพัฒน 

  

Ph.D. 

 

วท .ม.  

 

วท.บ. 

Information 

management 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สถิติประยุกต 

National Cheng Kung 

University, Taiwan 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2559 

 

2545 

 

2538 

15. อาจารย นางสาววาศิณ ีปานจันทร ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2559 

2546 

2543 

16. อาจารย นายคนิติน สมานมิตร ปร .ด.  

วท.ม. 

วท .บ.  

คณติศาสตร 

คณติศาสตร 

คณติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ

โรฒ 

2559 

2549 

2544 

17. อาจารย นางสาวกฤดิลดา   

ลวนเมือง 

วท .ม.  

วท .บ.  

สถิติประยุกต 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 

2541 

18. อาจารย 

 

นางสาวสินีนาฏ   

สองศรี 

วท .ม.  

วท .บ.  

เคมี (เคมีอินทรยี) 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2552 

2548 

19. อาจารย นายอภิพงศ   

ปงยศ 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2554 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝกประสบการณภาคสนาม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่ม

ความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเอกชน หรือ

หนวยงานราชการตาง ๆ ภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และอาจารยที่

ปรึกษา เปนเวลา 16 สัปดาห 

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

1) ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพ่ิมความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด

วิเคราะห คนควา และวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนําในการทํางาน รูจักการคิด

ริเริ่ม สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข รวมกันกับผูบังคบับัญชาขั้นตนได 

 

4.2 ชวงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1  ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห 

ภาคเรียนที่ 2  ชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

1) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน รวมเวลา 16 

สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

2) การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม รวมเวลา 16 

สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

3) ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปที่ 4 ตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

โครงงานหรืองานวิจัยควรสอดคลองกับสาขาวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ตองการให

มีรูปแบบตามที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด 
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5.1 คําอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาเลือกศึกษาและคนควาในเรื่องที่สนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช และเรียบเรียง

เปนรายงานตามหลักวิชาการ ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาใหเสร็จภายใน 1 

ภาคการศึกษา 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของและทําการเขียนโครงราง และกระบวนการ

ศึกษาตลอดจนสามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดอยางถูกตอง 

 

5.3 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของแผนการศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ  1 ภาคการศกึษา 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

จํานวน 3 หนวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ หรืออาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ 

จัดเตรียมสถานที่และวิธีการศึกษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ผานการอนุมัติโครงรางจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผานการนําเสนอผลงานตอ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา ตัวชี้วัด 

1. ดานบัณฑิตที่มีทักษะ

ในการผลิตพืช  อย างมี

มาตรฐานและปลอดภัย 

บ น พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน 
 

    

กลยุทธ 

1) ใหนักศึกษามีการปฎิบัติจริงในสภาพแปลงปลูก

จริง ในทุกรายวิชาของสาขาโดยเนนการผลิตพืช

อยางมีมาตรฐานและปลอดภัย 

2) มีการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาเพ่ือเปน

ผูตรวจประเมินมาตรฐานระบบการผลิตพืช 

3) ส ร า งจิ ต สํ านึ ก ใน ก าร เรี ย น รู แ ล ะอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

1) จํานวนรายวิชาที่มีการปฎิบติั 

2) จํานวนโครงการท่ีเกี่ยวของ 

สงเสริม พัฒนาการเปนผูตรวจ

ประเมิน 

3) โครงการ หรือกิจกรรมท่ีมี

ส ว น ร ว ม ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หลักฐาน 

1) รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) 

2) ร า ย งาน โค ร งก า ร  ห รื อ

กิจกรรมที่จัดทําขึ้น 

2. ดานภาวะผูนํา 

 

 

 

กลยุทธ 

1) สงเสริมใหนักศึกษารูหลักในการบริหารจัดการ

เชน 5 ส เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

2) สรางชมรมใหเปนเวทีในการสงเสริมทักษะดาน

การสื่อสาร การแสดงออก และการเขียน 

3) สอนใหนักศึกษารูจักหลักคิด หลักทฤษฎี และ

หลักปฏิบัติ 

4) นําแนวคิดการจัดการความรูมาใชในการสราง

บรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

5) ส ง เส ริ ม ให นั ก ศึ ก ษ า ได ฝ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ มี

ประสบการณกับชุมชน 

6) การบริหารองคความรูที่นักศึกษาตองรู เกงสห

สาขาวิทยาการ มีการตอยอดความรู 

7) สนับสนุนใหนักศึกษามีกระบวนการคิดและ

ถายทอด มีความเปนเลิศ และมีวนิัย 

8) สรางกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพ่ือเสริมสรางภาวะ

ความเปนผูนํา 

 

1) จํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวม 

2) จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษามี

สวนรวม 

หลักฐาน 

1) รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) 

2) รายงานโครงการ หรือ

กิจกรรมที่จดัทําขึ้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศึกษา ตัวชี้วัด 

3. ดานประกอบกิจการ

ธุรกิจ 

กลยุทธ 

1) พัฒนา สงเสริม การเปนผูประกอบการระหวาง

การเรียนการสอน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

เปนผูบริหารจัดการในธุรกิจจําลอง 

2) นักศึกษามีการเรียนรูเรื่องการตลาด 

เชน การตลาดออนไลน การตลาดชุมชน 

3) นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรู และเสริมสรางทักษะ

การทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

1) จํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวม 

2) จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษามี

สวนรวม 

หลักฐาน 

1) รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) 

2) รายงานโครงการ หรือ

กิจกรรมที่จดัทําขึ้น 

4. ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ 

 

กลยุทธ 

1) สงเสริมทักษะดานภาษาเพ่ือรองรับการเปดเสรี

ทางการศึกษา 

2) พัฒนากิจกรรมนอกหองเรียนดานภาษาใหมาก

ขึ้ น แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว าม ต อ งก า ร ข อ ง

กลุมเปาหมาย 

3) เชื่ อมโยงภาษากับงานวิชาการให เป นหนึ่ ง

เดียวกัน 

4) จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาศูนยภาษา 

 

1) จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน

ภาษาอังกฤษ 

2) จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษามี

สวนรวมในโครงการ 

หลักฐาน 

1) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส อ บ

ภาษาอังกฤษ 

2) รายงานโครงการ หรือรายช่ือ

ผูเขารวมกิจกรรมที่จัดทําขึ้น 

5. ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

กลยุทธ 

1) สงเสริมและสนับสนุนความรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาทีเ่ปดสอน 

 

 

 

1) จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน

ICT 

2) จํานวนนักศึกษาที่มีสวนรวม 

3) จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษามี

สวนรวมในโครงการ 

หลักฐาน 

1) รายงานผลการสอบ ICT 

2) รายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา (มคอ. 5) 

3) รายงานโครงการ หรือรายช่ือ

ผูเขารวมกิจกรรมที่จัดทําขึ้น 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ   

2.1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีน้ําใจชวยเหลือ

ผูอื่น  

2) มีวินัย  ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม  

3) เคารพสิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑในสงัคม  

 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม  

1) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมี

เมตตา กรุณา และความเสียสละ 

2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาและการสง

งานภายในเวลาที่กําหนด 

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในระหวางการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอยาง 

4) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในระหวางการจัดการเรียนการสอน  โดย

ยกตัวอยางจากสถานการณจริง บทบาทสมมติหรือ กรณีตัวอยาง 

6) สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่หนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด 

7) จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ทําประโยชนตอสังคมและ

กิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวญิญาณในการถือประโยชนสังคมเปนท่ีตั้ง 

8) การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางรวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายใหทําไมวาจะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม 

3) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา  

4) ประเมินจากจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
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5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง 

6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  

7) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ 

 
2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  

2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

3) มีความสามารถประเมินคา โดยอาศัยขอเท็จจริงในการตัดสินใจ  

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เชน การบรรยาย สถานการณจําลอง 

บทบาทสมมติ เปนตน  และการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามขอสงสัย 

2) การคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี

ความสนใจ 

3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่

เก่ียวของ 

4) การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษานอกสถานที ่

5) การจัดศนูยการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือเสริมการเรียนรู 

6) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและวิพากษ ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุม  

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบยอย และใหคะแนน 

2) ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 

3) ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงานที่ใหคนควา 

4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 

5) ประเมินจากรายงานผลการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

6) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน 
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7) ประเมินจากแบบประเมินความรูที่จัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาที่เขาใชบริการศูนย

การเรียนรู 

 

2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานปญญา 

1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ  

2) มีความสามารถในการประยุกตความรูไปบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือ

แกไขปญหาได 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม/องคความรูใหมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มอบหมายงานที่พัฒนาผูเรียนใหมีการวิเคราะห สังเคราะหและวิพากษได โดยใช

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสประยุกตความรูในการแกไขปญหา 

เชน การเรียนรูแบบแกไขปญหา (problem-based learning) หรือ การจัดทํา

โครงการ (project based learning) 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ได 

เชน การฝกปฏิบัติงานจริง  การทํากรณีศึกษา  การอภิปรายกลุม  การเรียนรูแบบมี

สวนรวม  การเรียนรูจากสถานการณจริง เปนตน 

4) มอบหมายใหผูเรียนทํารายงานคนควาขอมูลในสาขาวิชาและศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของนํามาบูรณาการ เพ่ือสรางองคความรูใหม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม (research-

based learning) 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดี่ยว เชน โครงการหรือ

งานวิจัยท่ีมอบหมาย 

3) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  

2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

3) มีภาวะการเปนผูนํา ชวยเหลือผูอื่นและแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองม ี ปฎิสัมพันธ

ระหวางบุคคล  เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเก่ียวกับ

ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ การ

เขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอ่ืน 

เปนตน  

3) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนผูนํากลุม สมาชิกกลุมและ

ผูรายงานผล 

4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม 

5) เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดเสนอความคิดเห็น  โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ไดรับมอบหมายใหคนควา 

6) สงเสริมใหนักศึกษารูจักเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม

และงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล 

2) ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมท่ีไดรับมอบหมายให

ทํางาน 

3) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยผูสอน  และนักศึกษา 

4) ติดตามการทํางานกลุมของนักศึกษาเปนระยะ  โดยการสัมภาษณและบันทึก

พฤติกรรมเปนรายบุคคล 

5) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและ

บันทึกผลการประเมิน 



มคอ. 2 
 

89

2.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ติดตอสื่อสาร จัดการ

และนําเสนอขอมูลได 

3) มีความสามารถนําเทคนิคทางสถิต ิและทางคณติศาสตรพ้ืนฐานมาใชในการศึกษา 

คนควา วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตาง ๆ ได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด 

การฟง และ การเขียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนสามารถเลือกใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา เรียบเรียงขอมูล  พรอม

การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล  และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยางถูกตอง  

และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการนํานํา

เทคนิคทางสถิติ และทางคณติศาสตรพ้ืนฐานมาประยุกตใช 

6) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการตัดสินใจ

บนฐานขอมูลและขอมลูเชิงตัวเลข 

7) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอ

หนาชั้น 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดในหองเรียน เขน การสังเกตพฤติกรรม 

การสอบยอย 

2) ประเมินจากผลงานของผูเรียนทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและ

รายงานที่เปนรูปเลม 
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3) ประเมินจากเทคนิคที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

 

2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                

- กลุมวิชาสังคมศาสตร                

ศท 021 สังคมศาสตรใน

ชีวติประจําวัน 
               

ศท 022 อารยธรรมโลก                

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม                

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                          

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
               

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือ

ชีวติประจําวัน และการ

ประกอบการ 

               

- กลุมวิชามนษุยศาสตร                

ศท 011 มนุษยกับความงามทาง

ศิลปะ 
               

ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย                

ศท 013 สุขภาพเพ่ือการดํารงชีวิต                

ศท 180 ศิลปะกับความคิด

สรางสรรค 
               

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหง

ปญญาชน 
               



มคอ. 2 
 

91

รายวิชา 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ศท 530  ประวัติศาสตรและ

พัฒนาการของลานนา 
               

- กลุมวิชาภาษา                

ศท 031 การใชภาษาไทย                 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                

ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิง

การเกษตร 1     
               

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
               

วท 101 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิต                

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
               

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองตนใน

ชีวติประจําวัน 
               

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหาร

และยา 
               

ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพ่ือ

การศึกษา 
               

พง 100 พลังงานสําหรับ

ชีวติประจําวัน 
               

หมวดวิชาเฉพาะ                 

-  กลุมวิชาแกน                

คม 100 เคมีท่ัวไป                

คม 250 เคมีอินทรีย                 

คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน                

คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐาน                
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รายวิชา 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป                

ชว 210 พฤกษศาสตร                

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช                

ชว 330 จุลชีววิทยา                

พธ 340 พันธุศาสตรเบื้องตน                

ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน                

สต 301 หลักสถิต ิ                

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน                

ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร                

ทพ 321 โรคพืชวิทยา                

ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิง

การเกษตร 2     
               

ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพ 

               

ศป  043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารดานการเกษตร 1 
               

ศป 241 การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 1 
               

ศป 242 การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 2 
               

ศป 243 การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 3 
               

- กลุมวิชาเอกบังคับ                

ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1                

ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2                

ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช                
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รายวิชา 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทพ 231 เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 
               

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลติพืช                

ทพ 310 เทคโนโลยีการปรับปรุง

พันธุพืช 
               

ทพ 331 ระบบการทําฟารมและ

การจัดการฟารมเชิงการคา 
               

ทพ 332 การจัดการดินและน้าํ

ทางการเกษตร 
               

ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร                

ทพ 360 การวางแผนการทดลอง

และระเบียบวิธีวจิยัทางพืช  
               

ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ                

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียว 
               

ทพ 491 เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระบบเกษตร   
               

ทพ 493 ปญหาพิเศษ                

ทพ 494 สัมมนา                

มพ 497 / มช 497 สหกิจศึกษา                

มพ 498 / มช 498 การเรียนรู

อิสระ 
               

มพ 499 / มช 499 การศึกษา หรือ 

ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ  
               

- กลุมวิชาเอกเลือก                

ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุ

พืช 
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รายวิชา 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

เศรษฐกิจ 
               

ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิตไม

ดอกไมประดับ    
               

ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

เศรษฐกิจ 
               

ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืช

สมุนไพรและเครื่องเทศ 
               

ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

เศรษฐกิจ 
               

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผล

เศรษฐกิจ  
               

ทพ 340 การจัดการทรัพยากร

การเกษตรและสิ่งแวดลอม 
               

ทพ 360 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ                

ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง

เน้ือเยื่อพืช 
               

ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดย

ไมใชดิน 
               

ทพ 451 เทคโนโลยชีีวภาพทางพืช                

ทพ 492 การฝกงาน                
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ตารางที่ 4  ผลการเรียนรูระดับหลักสูตร และสอดคลองกับ Bloom Taxonomy  

PLOs Outcome statement Specific 

LO 

Generic 

LO 

Level 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานสังคมศาสตร มนุษย

ศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

                 / U 

2. มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

/  U 

3. สามารถติดตาม รูทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

บูรณาการความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิตพืช

ไปประยุกตใช ตลอดจนมีความสามารถในการ

บริหารการจัดการธุรกิจเกษตร และสามารถแกไข

ปญหาในการประกอบอาชีพเพ่ือการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

/  A 

Bloom’s taxonomy: U= Remembering/Understanding, A= Applying/Analyzing, E= 

Evaluating/Creating 
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ตารางที่ 5  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูกับหลักสูตรกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

PLOs รายละเอียด สกอ. ผูใชงาน

บัณฑิต 

ศิษยเกา ภาค

สังคม 

อื่นๆ 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

- M M F - 

2. มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี

การผลิตพืชเศรษฐกิจ ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ปลอดภัยและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

- F M F - 

3. สามารถติดตาม รูทันการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี บูรณาการความรูทางดาน

เทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกตใช 

ตลอดจนมีความสามารถในการบริหาร

การจัดการธุรกิจเกษตร และสามารถ

แกไขปญหาในการประกอบอาชีพเพ่ือการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

- F M F - 

 F-Fully fulfilled   M-Moderately fulfilled   P-Partially fulfilled 
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ตารางที่ 6  ความสัมพันธระหวาง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิของหลักสูตร 

PLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PLOs1. มีความรูพื้นฐาน

ทางดาน

สังคมศาสตร มนุษย

ศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

ประกอบไปดวยรายวิชา 

คม 100 เคมีท่ัวไป                

คม 250 เคมีอินทรีย                 

คม 320 ชีวเคมีเบื้องตน                

คศ 100 คณิตศาสตรข้ัน

พ้ืนฐาน 
             

  

ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป                

ชว 210 พฤกษศาสตร                

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช                

ชว 330 จุลชีววิทยา                

พธ 340 พันธศุาสตรเบ้ืองตน                

ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน                

สต 301 หลักสถิต ิ                

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน                

ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1                

ทพ 131 ปฏบิัติงานฟารม 2                

ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช                

ทพ 201 เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุพืช 
               

ทพ 231 เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 
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PLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการ

ผลิตพืช 
               

PLOs2. มี ค ว า ม รู

ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ทางดานเทคโนโลยี

ก า ร ผ ลิ ต พื ช

เศ ร ษ ฐ กิ จ  ใ ห มี

คุ ณ ภ า พ ต า ม

มาตรฐาน ปลอดภัย

แ ล ะ เป น มิ ต ร ต อ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  บ น

พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบไปดวยรายวิชา 

ทพ 310 เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพันธุพืช 
               

ทพ 320 กีฏวทิยาการเกษตร                

ทพ 321 โรคพืชวิทยา                

ทพ 331 ระบบการทําฟารม

และการจัดการฟารมเชิง

การคา 

               

ทพ 332 การจัดการดินและ

น้ําทางการเกษตร 
               

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 
               

ทพ 360 การวางแผนการ

ทดลองและระเบยีบวิธวีจิัย

ทางพืช  
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PLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ                

- กลุมวิชาเอกเลือก                

ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิต

พืชไรเศรษฐกิจ 
               

ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิต

ไมดอกไมประดับ 
               

ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสวนเศรษฐกิจ 
               

ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
               

ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 
               

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิต

ไมผลเศรษฐกิจ 
               

ทพ 308 ระบบมารตฐานการ

ผลิตพืช 
               

ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางพืช 
               

PLOs3. ส าม า รถ ติ ด ต า ม 

รู ทั น ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

เทคโนโลยี บูรณาการความรู

ทางดานเทคโนโลยีการผลิต

พืชไปประยุกตใช ตลอดจนมี

ความสามารถในการบริหาร

การจัดการธุรกิจเกษตร และ

สามารถแกไขปญหาในการ

ป ระก อ บ อ าชี พ เพื่ อ ก า ร

ประกอบไปดวยรายวิชา 
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PLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการ

ผลิตพืช 
               

ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร                

ทพ 461 เทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบเกษตร   
               

ทพ 493 ปญหาพิเศษ                

ทพ 494 สัมมนา                

มพ 497 / มช 497  

สหกิจศึกษา 
               

มพ 498 / มช 498 การเรียนรู

อิสระ 
               

มพ 499 / มช 499 การศึกษา 

หรือ ฝกงาน หรือฝกอบรม

ตางประเทศ  

               

- กลุมวิชาเอกเลือก                

ทพ 340 การจัดการทรัพยากร

การเกษตรและสิ่งแวดลอม 
               

ทพ 360 เทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ 
               

ทพ 410 เทคโนโลยกีาร

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 
               

ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิต

พืชโดยไมใชดิน 
               

ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางพืช 
               

หมายเหต ุ :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก       หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธระหวาง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน  

 

PLOs 

คุณธรรม  

และ

จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะในการ

วิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดาน

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

               

2. มี ความรูความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีการผลิต

พืชเศรษฐกิจ ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ปลอดภัยและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บน

พ้ืนฐานปรัชญ าเศรษฐกิ จ

พอเพียง 

               

3. สามารถติดตาม รูทันการ

เป ลี่ ย น แ ป ล งเท ค โน โล ย ี

บูรณาการความรูทางดาน

เทคโนโลยีการผลิตพื ชไป

ป ร ะ ยุ ก ต ใช  ต ล อ ด จ น มี

ความสามารถในการบริหาร

การจัดการธุรกิจเกษตร และ

สามารถแกไขปญหาในการ

ป ระ ก อ บ อ าชี พ เ พ่ื อ ก า ร

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

               

หมายเหตุ :   หมายถึง ความรบัผิดชอบหลัก       หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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ตารางที่ 8 ความความหวังของผลลัพธการเรียนรูในแตละปการศึกษา 

 

ชั้นปท่ี รายละเอียด 

1 มคีวามรูและความเขาใจทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่

เปนพื้นฐานความรู เพื่อนําไปสูการผลิตพืชเชิงลึก 

2 มีทักษะทางดานการผลิตพืช ดูแล รักษา และจัดการแปลงผลิต เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมคีุณภาพ 

3 มีทักษะดานการจัดการ และ แกปญหาการผลิตพืช อันไดแก การวางแผน การจัดการดินน้ํา 

โรค แมลง และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการผลิตใหไดมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP)  รวมไปถึงการบริหารการจัดการฟารมเชิงการคา และธุรกิจเกษตร 

4 สามารถติดตามและรูทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บูรณาการความรู ทางดาน

เทคโนโลยีการผลิตพืช จากหลักสูตรและสถานประกอบการ ใหสามารถประยุกตใชในการ

ประกอบอาชพี 

 

ตารางที่ 9 Course Structure ตามตัวอยางหรือแบบอื่นๆ ที่สามารถแสดงใหเห็น ผลการเรียนรู

คาดหวังในแตละชั้นป  

 

ป ศึกษาทั่วไป; 

สังคมศาสตร 

 

ศึกษา

ทั่วไป; 

วิทย+

คณิต 

 

ศึกษาทั่วไป; 

ภาษาศาสตร 

 

ศึกษาทั่วไป; 

มนุษยศาสตร 

 

วิชา

เฉพาะ; 

แกน 

วิชา

เฉพาะ; 

เอก

บังคับ 

วิชา

เฉพาะ;  

เอก

เลือก 

เลือก

เสร ี

รวม 

1 6 6 9 6 12 2 - - 41 

2 - - 3 - 24 6 3 - 39 

3 - - - - 9 21 6 3 37 

4 - - - - - 18 - 3 20 

รวม 6 6 12 6 45 47 9 6 137 

 

 

 



มคอ. 2 
 

103

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

       ใชหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ขอ 12 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยกําหนดความหมายดังนี ้

 

อักษรระดับคะแนน ระดับผลการเรียน แตมระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม 4.0 

  B+ ดีมาก 3.5 

B ด ี 3.0 

  C+ คอนขางดี 2.5 

C ปานกลาง 2.0 

  D+ คอนขางออน 1.5 

D ออน 1.0 

F ตก 0.0 

 

นอกจากอักษรระดับคะแนนขางตนแลว ผูสอนอาจใชอักษรอ่ืนเพื่อเปนสัญลักษณแสดงผล

การศกึษา  โดยมีความหมายดังนี ้

 

 

 

 

 

อักษร ความหมาย 

S ผลการศึกษาเปนที่พอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบผาน 

U ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจ หรือแสดงวานักศึกษาสอบไมผาน 

I ไมสมบูรณ 

V ลงทะเบียนในฐานะผูเขารวมฟง โดยไมมีการประเมินผลและมีเวลาเรียน

ไมนอยกวา รอยละ 80 

W ถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลา 

Op การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุดใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

การทวนสอบ หมายถึง การทบทวนกระบวนการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งใหดําเนิน

ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

2.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

1) เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบรอยแลวใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

ระดับอ่ืนตามความเหมาะสม พิจารณากระบวนการประเมิน และใหเกรดในรายวิชานั้น 

ถาผิดสังเกต เชน  มี  A หรือ F หรือ I มากเกินไป ใหบันทึกและรายงานผลตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 

2) กรรมการประจําคณะจัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบใหเปนวาระ

พิจารณาการรายงานผลจาก ขอ 1  

3) กรรมการประจําคณะ อาจพิจารณาใหอาจารยประจํารายวิชาทบทวนการใหเกรด 

2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ

พึงพอใจของบัณทิตตอการนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน 

2) สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความรูความสามารถและการทํางานในสถาน

ประกอบการ 

3) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในดานความรู  ความพรอมหรือคุณสมบัติอ่ืนที่

จําเปนของบัณฑติที่จบการศกึษาแลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาที่สงูขึ้น 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบรายวิชา  รายงาน โครงงาน หรืองาน

อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

2) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน 

3) การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจําคณะกอนการประกาศผล 

2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

1) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ

พึงพอใจของบัณฑติตอการนําความรูไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถาน

ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑติ 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศกึษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากศิษยเกาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดี

ยิ่งข้ึนดวย 

6) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความ

พึงพอใจของบัณฑติตอการนําความรูไดรับไปประยุกตใชในการทํางาน 

7) สํารวจความคิดเห็นจากสถาบันอ่ืน ๆ ในดานความรู  ความพรอมหรือคุณสมบัติอ่ืนที่

จําเปนของบัณฑติที่จบการศกึษาแลวไปศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงข้ึน 

8) สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ความพรอมหรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบัณฑิตโดยใช

ชองทางนิเทศงานสหกิจศึกษา  

9) การประเมินจากผูปกครอง 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ และไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญา จะตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

1) ตองเรียนรายวิชาตาง ๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตองไมม ี

รายวิชาใดท่ีไดรับอักษร I และหรือ Op 

2) ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3) ตองไดรับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 

2.00 

4) ตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตาม

ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีหรืออธิการบด ี

5) นักศึกษาทุกคนตองเขาวัดความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผานเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

6) นักศึกษาทุกคนตองเขาทดสอบวัดสมิธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผานเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

7) ไมมีหนี้สินใด ๆ ตอมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู 
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หมวดท่ี  6  การพฒันาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึงบทบาท 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 

2) จัดทําระบบพี่เลี้ยง (Mentoring  System) ใหกับคณาจารยใหม  

3) จัดทําคูมือคณาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหคณาจารย   

4) คณะจัดใหมีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทํางานตาง ๆ ใน

สวนที่เก่ียวของของคณะ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาคณาจารย  

สงเสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น มีความรวมมือภาครัฐเอกชน  รวมทั้ง

สงเสริมใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไปปฎิบัติงานรวมกับภาคเอกชน (Public Private Partner 

ship, PPP) เพื่ อเพ่ิม ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)  ทั้ งในประเทศและ

ต างประเทศ  โดย เน นการทํ าให เปนสากล  (Internationalization) ของอาจารย  การเชิญ

ศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)  มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร 

(Corporate Social Responsibility, CSR) การดําเนินกิจการภายใตหลักจริยธรรม และการจัดการที่

ดีมีความทันสมัย เพ่ือใหเทาทันการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทางดานภาษา (Language) ทั้งนี้ ให

คํานึงถึงหลักการในการพัฒนาปรับปรุง 3 ขอดังนี้  

1)  เสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย การเห็น การฟง การอภิปราย (Debate) ความคิด

ตนเอง 

2) การทําใหเปนสากล (Internationalization)  ของอาจารย 

3) การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century) ของอาจารย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค 

(Technical changes) เกง ชํานาญ (Adept) พัฒนา (Evolve)  ครุนคิด ใครครวน 

(Revolve) การเปลี่ยนรูป  การแปรรูป (Transformation) 
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แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

อาจารย ดร. 

อนุวัฒน จรัสรตันไพบูลย 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การขยายพันธุเนียมหอม (Stroabilanthes 

nivea) ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2563  

งานวิจัย “การประยุกตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

(IoT) และการเขตกรรมตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และคุณภาพของตนเนียมหอม” ภายใตชุดโครงการ 

“การประยกุตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กับ

เห็ดเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร”  

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2562 

อยูในระหวางการพจิารณา 

งานวิจยั “การพฒันาการผลิตเนียมหอมเชิงการคา้” 

ภายใตชุ้ดโครงการ “การประยุกตใชอินเตอรเน็ต

ของสรรพสิ่ง (IoT) กับเห็ดเศรษฐกิจและพืช

สมุนไพร” ตอเนื่อง 

แหลงทุน :

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

การศกึษาลกัษณะทางสัณฐาน กายวิภาคศาสตร 

สรรีวิทยา ผลผลิตและคุณภาพของโปรงฟาในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

แหลงทุน :

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูระหวางการพิจารณา 

อาจารย ดร. 
ศรายุทธ ตรีรตัน 

โครงการพัฒนาพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลกูผสมที่

เหมาะสมกับพื้นทีป่ลกูหลังนาจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และ

นาน 

รหัสโครงการวิจัย PRP6105020470 

ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 2,122,010 บาท 

โครงการเร่ิมดําเนินการวันที่ 30 พฤษภาคม 

2561 และกําหนดแลวเสร็จวันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะดําเนินการ

ตีพิมพงานวิจัยใหแลวเสร็จกอนวันที ่30 

ธันวาคม 2563 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามมาตรฐานการ

ทองเที่ยวในชุมชนในเขตบริการศนูยการเรียนบาน

นาโต อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

รหัสโครงการวิจัย RDG60T0044 

ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 516,800 บาท 

โครงการเร่ิมดําเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

และกําหนดแลวเสร็จวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

โครงการแลวเสรจ็เรียบรอย ขณะนี้อยูในระหวาง

ดําเนินการเขียนพือ่ตีพิมพงานวิจัย ใหแลวเสรจ็

กอนวันที ่31 พฤษภาคม 2562 

อาจารย ดร. 
ประกิตต  โกะสูงเนิน 

งานวิจัย “การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศ

นาขาว บริเวณพื้นที่ดําเนินการสงเสริมการปลูกออย

และอุตสาหกรรมน้ําตาล จังหวัดสกลนคร”  

แหลงทุน 
งบประมาณ ป 

2561   
กลุมบริษัท

น้ําตาลไทย

รุงเรือง 

รอการนําเสนอผลงานวจิัย/ 
ตีพิมพผลการวจิัย 

งานวิจัย “การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศ

เนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าํตาลทราย
แหลงทุน รอการนําเสนอผลงานวจิัย/ 
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ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องของกลุมโรงงานไทย

รุงเรืองอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร”  
งบประมาณ ป 

2561   
กลุมบริษัท

น้ําตาลไทย

รุงเรือง 

ตีพิมพผลการวจิัย 

อาจารย ดร. 
ละออทิพย ไมตร ี

บทความตีพิมพเร่ือง 

“เกษตรกรไทยกับการเปลี่ยนแปลงเกษตรสมัยใหม 

ไทยแลนด 4.0” 

อยูในระหวางการดําเนินการและไดรับการตีพิมพ 

ในหนังสือ “การพัฒนาสูความเปนเกษตรกร

อัจฉริยะ” 2561 มหวิทยาลัยแมโจ -แพรเฉลิม

พระเกียรติ. พิมพคร้ังที่ 1 กรกฎาคม 2561 

โครงการ”เพิ่ มมู ลค าและคุณ ค าผลผลิ ตทาง

การเกษตร โดยยึดมาตรฐานสากลในการกําหนด

คุณภาพ ประกอบดวยมาตรฐานเกษตรที่ดี (GAP), 

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย รวมถึงการใชเทคโนโลยี

ในระบบการสืบคนยอนกลับ (Traceability) โดยใช

ชุดความรู/นวัตกรรม” ภายใต โครงการ พัฒนา 

Smart Famers เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการ

ผลิตของเกษตรแปลงใหญ 

แหลงทุน 
สํานัก

งบประมาณ 
ป 2561 

 

โครงการยุทธศาสตร 4 

จังหวัดภาคเหนืตอนบน 

โครงการ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับตน ใบ เปลือก 

และซังขาวโพด สูผลิตภัณฑกระถางชวีภาพที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

แหลงทุน 

สกว.2561 

รหัสโครงการ สวก.-61-003 

ร ะ ห ว า ง  1/10/2560 -

30/9/2561 

คาดวาจะนํ า เสนอผลงาน

วิชาการ/ตพีิมพ  
ป 2562-2563 

การศกึษาการเจริญเติบโต และการเปรยีบเทียบ

พันธุขาวโพดฝกออน ตอการบริโภคสดและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชของขาวโพดฝกออนเปน

พืชอาหารสัตวอินทรีย 

แหลงทุน 
วช. 2563 

รอแจงผลการพิจารณา 

 การศกึษาลกัษณะทางสัณฐาน กายวิภาคศาสตร 

สรรีวิทยา ผลผลิตและคุณภาพของโปรงฟาในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

แหลงทุน 

วช.2563 

รอแจงผลการพิจารณา 

อาจารยดร. 
 ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ 

โครงการวิจัย บทบาทของสารประกอบที่วองไว

ปฏิกิรยิาตอการเจริญและเปลี่ยนแปลงของเซลลเชื้อ

รากอโรคแอนแทรคโนสในพริก 

แหลงทุน 

วช ป 2560 

 

อยูในระหวางการดําเนินงาน 

โครงการวิจัย  การศึกษาสารพฤกษเคมีของสารสกัด

ไซยาโนแบคทีเรีย และประสิทธภิาพของสารสกัดไซ

ยาโนแบคทีเรียในการควบคมุโรคแอนแทรกโนส

พริก 

แหลงทุน 

วช ป 2563 

 

อยูในระหวางการพจิารณา 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 

Leptolyngbya sp. ในการยบัยั้งเชื้อรา 

Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคเห่ียวของพริก 

คาดวาจะนาํเสนอผลงานวิชาการ/ตีพิมพ  

ป 2562 
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แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

อาจารย ดร. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การศกึษาสารพิษตกคางทางการเกษตรกลุม

ออรแกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพือ่เขาสูการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2562  

งานวิจัย ชุดโครงการ “การวิจยัและพัฒนา

ผลิตภัณฑสารสําคัญจากขมิ้นชัน เพื่อเพิม่มูลคาเพิ่ม

และศักยภาพการผลิตสูการใชประโยชนทาง

การเกษตร” 

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

อาจารย ดร. 

มัลลิกา จินดาซิงห 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง 

ดวยวธิกีาร 
ผสมกลับ โดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุ

ตําแหนงยีนในการคัดเลือก”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2562  

งานวิจัย ชุดโครงการ “การวิจยัและพัฒนา

ผลิตภัณฑสารสําคัญจากขมิ้นชัน เพื่อเพิม่มูลคาเพิ่ม

และศักยภาพการผลิตสูการใชประโยชนทาง

การเกษตร” 

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

อาจารย  

จิระศักดิ์  วิชาสวัสด์ิ  

โครงการ การขยายพันธุตนเคี่ยมโดยวธิีเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษและสงเสริมการปลูกเคี่ยม

ในภาคใตตอนบน 

แหลงทุน 

อพสธ.โครงการ

ป 2562 

รอแจงผลการพิจารณา 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมและขยายพนัธุตนเสม็ด

แดงเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืนของชุมชนใน

จังหวัดชุมพร   

แหลงทุน

โครงการอพสธ. 

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

โครงการวิจัยและพัฒนาการหมกัปุยจากวัสดเุหลือ

ทิ้งในสวนปาลมน้ํามัน 

แหลงทุน สกอ.

ภาคใตตอนบน 

คาดวาจะ

สามารถตีพิมพ

ผลงาน ป 

2562    

อยูระหวางดําเนินการ 

อาจารย  
ประสาทพร  กออวยชยั 

ชุดโครงการ  “ตนจาก”พืชแหงภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมกับการอนุรักษณและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน 

แหลงทุน

โครงการอพสธ. 

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาลม

น้ํามันในจังหวัดชุมพร 

แหลงทุน 

สํานักวิจยัและ

อยูในระหวางการพจิารณา 
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ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

พัฒนาวิชาการ

การเกษตร  ป 

2563 

อาจารย 
ปยนุช จันทรมัพร 

โครงการ หองพิพธิภัณฑแมลงท่ีมีชีวิต แหลงทุน 

อพสธ.โครงการ     

ป 2562 

รองบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาลม

น้ํามันในจังหวัดชุมพร 

แหลงทุน 

สํานักวิจยัและ

พัฒนาวิชาการ

การเกษตร  ป 

2562 

รองบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

 

 

2.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

1) ใหความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและการ

ประเมินผล 

2) ใหความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

3) สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเก่ียวกับการเรียน

การสอน 

4) สนับสนุนใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 

2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานเพ่ือเพิ่มศักยภาพตามตําแหนงงาน 

เชน การประชุมวิชาการ การอบรมท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ เปนตน 

2) สงเสริมใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และเพิ่มพูนความรูดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจดานการเรียนการ

สอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

4) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

5) มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และควบคุมดูแลใหคณาจารยถือปฏิบัต ิ

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

111

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดมีการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ดังกลาว โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีทางวิชาการ ซึ่งไดพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ 

 

1.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร 

เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

 

ที่ 

ตําแหนง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายอนวุฒัน  จรัสรัตนไพบูลย วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร 

ชีววิทยาประยุกต 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

สถาบันราชภฏัเชียงใหม 

2551 

2545 

2541 

2. อาจารย นางศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ วท .ด.  

 

วท .ม.  

วท.บ. 

วิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยว 

เกษตรศาสตร 

เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 

2552 

 

2546 

2544 

3. อาจารย นายศรายุทธ ตรรัีตน Ph.D. 

 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Plant Breeding 

 

 

พืชไร 

พืชศาสตร -พืชไร 

Central Luzon State 

University, 

Philippines 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2557 

 

 

2543 

2539 

4. อาจารย นายประกิตต  โกะสูงเนิน ปร .ด.  

 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

บริหารศาสตร (การ

บริหารการเกษตรและ

ทรัพยากร) 

 พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2559 

 

 

8254  

2542 

5. อาจารย นางสาวละออทิพย ไมตรี Ph.D. 

 

วท .ม.  

วท .บ.  

Bioresource 

Production Science 

พืชสวน 

พืชศาสตร - พืชผกั 

Ehime University, 

Japan 

มหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2560 

 

2551 

2543 
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หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ดังนี้ 

 

ที่ 

ตําแหนง

ทาง 

วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คณุวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก 
ป 

พ.ศ. 

1. อาจารย 

 

นายสุทธิรักษ ผลเจริญ วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

2. อาจารย 

 

นางสาวมัลลิกา จินดาซิงห วท .ด.  

วท .ม.  

วท.บ. 

พืชไร 

พืชไร 

พืชศาสตร - พืชไร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2554 

2549 

2545 

3. อาจารย นายจิระศักดิ ์วิชาสวัสดิ ์ วท .ม.  

 

วท.บ. 

เกษตรศาสตร 

(พืชสวน) 

พืชศาสตร - พืชสวนประดับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2546 

 

2542 

4. อาจารย นายประสาทพร กออวยชัย วท .ม.  

วท.บ. 

พืชศาสตร 

พืชศาสตร -พืชไร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2543 

2539 

5. อาจารย นางสาวปยนุช จันทรัมพร วท .ม.  

วท.บ. 

กีฏวิทยา 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

2539 

 
 

1.2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

จํานวน 7 ทาน และระดับปริญญาโท 3 ทาน ท่ีมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

1 .3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนหลักสูตรปรับปรุง ที่

เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 1/2561 และไดกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในป 

2564 เพ่ือใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

 

1.4 การดําเนินงานของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้ง

ตอภาคการศกึษา มีสวนรวมของคณาจารยไมนอยกวารอยละ 80  
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2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนหลักสูตรปรับปรุง 

ที่มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทําเลม มคอ. 2 

ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและดําเนินการจัดสงพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 

ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6  ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมี

สวนไดสวนเสียในหลักสูตร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) ประมาณการความตองการแรงงานประจําป 

3) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อ

ครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รวมใชขอมูลการสํารวจ

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโจ   http://www.e-

manage.mju.ac.th/survey_AllRPT.aspx 

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาที่ประกอบดวยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร  
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1) ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกเขาเปนระดับปริญญาตรี 

เปนผูวางแผนและกํากับนโยบายการรับนักศึกษา กองแผนงานทําหนาที่รวบรวมจํานวนนักศึกษาและ

รายงานผลการดําเนินงานในแตละชวงใหคณะกรรมการ /ผูบริหารทราบ  

2) ระดับหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ในการวางแผน กําหนด

จํานวนนักศึกษา และคุณสมบัติของผูเขาศึกษา และรายงานขอมูลใหแกคณะรับทราบ  

ซึ่งการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวย 3 ประเภท คือ 

- ประเภทท่ี 1 ผานระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย 

- ประเภทท่ี 2 ผานระบบรับตรงโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

- ประเภทท่ี 3 ผานระบบกลางของสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท) 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ไดกําหนดตาม มคอ.2 หรือการเทียบโอน และขอกําหนดของมหาวิทยาลัยแมโจ 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช ไดมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอม โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลาในการจัด

โครงการ/กิจกรรม 

3.2 การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) ดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อทําหนาที่ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน จัดทําตารางการ

ทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาพบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว 

3) อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน  E-mail,  FaceBook, line  

ฯลฯ  

อีกทั้ง มีการเพ่ิมชองทางการอุทธรณของนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการ

ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการไดดงัน้ี 

1) ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจํารายวิชา 

2) ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษา หลังจากวัน

ประกาศผลการศึกษา 

3) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองอุทธรณไดโดยตรงตอคณบดหีรืออธิการบด ีหรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  



มคอ. 2 
 

115

การพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดมีระบบและกลไก โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ซึ่งทําการพิจารณาวางแผนโครงการ /กิจกรรม ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค งบประมาณ และระยะเวลา/

จัดโครงการรม อีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาตาง ๆ ในการกิจกร ตามโครงสรางของหลักสูตรที่

สอดคลองกับทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อันประกอบดวย (1) กลุมวิชาหลัก (2) 

กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ 

สื่อและเทคโนโลย ี

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการติดตามอัตราการคง

อยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และคณะกรรมการประจําคณะ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการสรางระบบและ

กลไก การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร 

จากนั้นนําผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมี

การนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ 

รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษาผานหลายชองทาง เชน กลองรับขอรองเรียนและแสดงความคิดเห็นของ

นักศึกษา การรองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จากนั้นนําขอรองเรียนดังกลาวเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

การนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละป

การศึกษา มาใชกระบวนการรับนักศึกษา เตรียมความพรอมกอนเขาเรียนของนักศึกษาใหมใน

ระดับอุดมศึกษา และปรับกลยุทธในเรียนการสอน  

 

3.5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม  

นักศึกษามีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการเรียนในระดับอุดมศึกษาไดดี  
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ตลอดจนนักศึกษามีทักษะ ความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในขณะเดียวกัน นักศึกษาจบ

การศกึษาตามเวลาที่กําหนด  

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในการรับ

อาจารยใหมไดมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ ไปยัง

มหาวิทยาลัย เมื่อไดรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง สาขาวิชาดําเนินการสรรหาอาจารยตามขั้นตอน

การดําเนินการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งในการรับอาจารยใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

4.1.1.1 กําหนดคณุสมบัติ  

1) คุณสมบัติ ท่ัวไปเปนไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู

มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ระดับบัณฑิตศึกษาและ

วิจัย )2ค(  

2) คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร  

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร

หรือทางดานการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ ซึ่งตองมีผลงาน

ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่สมัคร 

- อังกฤษมีความสามารถในการใชภาษา/ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ได

เปนอยางด ี

4.1.1.2 การคดัเลือกหรือการสอบคัดเลือก  

โดยการสอบขอเขียน  หรือ สอบสัมภาษณ  และ/หรือทดสอบ

ความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแตงตั้ง 

4.1.1.3 การแตงตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

4.1.2 แตงตัง้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.  2558 และระเบียบ  ประกาศของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ประกาศใชในขณะนั้น และระเบียบ  ประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยอนุโล  

4.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทําหนาที่สนับสนุน ชวยเหลือ และดําเนินกิจกรรม

ไดครบถวน ตามเกณฑของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

4.1.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรมีสวนรวม ในกิจกรรมตามขอ 4. 1. 2 และ 

ขอ 4.1.3 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการจัดทําแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยการทํางานรวมกับ

คณะฯ เพ่ือจัดทําแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของหลักสูตรฯ ไดพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระบบการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให

มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทําแผนพัฒนา

รายบุคคลผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย มีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดพัฒนา

ตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องโดยไมจํากัดจํานวนตามเงื่อนไขของประกาศ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

118

แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

อาจารย ดร. 

อนุวัฒน จรัสรตันไพบูลย 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การขยายพันธุเนียมหอม (Stroabilanthes 

nivea) ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2563  

งานวิจัย “การประยุกตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

(IoT) และการเขตกรรมตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และคุณภาพของตนเนียมหอม” ภายใตชุดโครงการ 

“การประยกุตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กับ

เห็ดเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร”  

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2562 

อยูในระหวางการพจิารณา 

งานวิจยั “การพฒันาการผลิตเนียมหอมเชิงการคา้” 

ภายใตชุ้ดโครงการ “การประยุกตใชอินเตอรเน็ต

ของสรรพสิ่ง (IoT) กับเห็ดเศรษฐกิจและพืช

สมุนไพร” ตอเนื่อง 

แหลงทุน :

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

การศกึษาลกัษณะทางสัณฐาน กายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยา ผลผลติและคุณภาพของโปรงฟาในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

แหลงทุน :

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูระหวางการพิจารณา 

อาจารย ดร. 
ศรายุทธ ตรีรตัน 

โครงการพัฒนาพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลกูผสมที่

เหมาะสมกับพื้นทีป่ลกูหลังนาจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และ

นาน 

รหัสโครงการวิจัย PRP6105020470 

ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 2,122,010 บาท 

โครงการเร่ิมดําเนินการวันที่ 30 พฤษภาคม 

2561 และกําหนดแลวเสร็จวันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ จะดําเนินการ

ตีพิมพงานวิจัยใหแลวเสร็จกอนวันที ่30 

ธันวาคม 2563 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามมาตรฐานการ

ทองเที่ยวในชุมชนในเขตบริการศนูยการเรียนบาน

นาโต อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 

รหัสโครงการวิจัย RDG60T0044 

ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 516,800 บาท 

โครงการเร่ิมดําเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

และกําหนดแลวเสร็จวันที ่31 พฤษภาคม 2561 

โครงการแลวเสรจ็เรียบรอย ขณะนี้อยูในระหวาง

ดําเนินการเขียนพือ่ตีพิมพงานวิจัย ใหแลวเสร็จ

กอนวันที ่31 พฤษภาคม 2562 

อาจารย ดร. 
ประกิตต โกะสูงเนิน 

งานวิจัย “การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศ

นาขาว บริเวณพื้นที่ดําเนินการสงเสริมการปลูกออย

และอุตสาหกรรมน้ําตาล จังหวัดสกลนคร”  

แหลงทุน 
งบประมาณ ป 

2561   
กลุมบริษัท

น้ําตาลไทย

รุงเรือง 

รอการนําเสนอผลงานวจิัย/ 
ตีพิมพผลการวจิัย 

งานวิจัย “การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศ

เนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้าํตาลทราย
แหลงทุน รอการนําเสนอผลงานวจิัย/ 



มคอ. 2 
 

119

ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องของกลุมโรงงานไทย

รุงเรืองอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร”  
งบประมาณ ป 

2561   
กลุมบริษัท

น้ําตาลไทย

รุงเรือง 

ตีพิมพผลการวจิัย 

อาจารย ดร. 
ละออทิพย ไมตร ี

บทความตีพิมพเร่ือง 

“เกษตรกรไทยกับการเปลี่ยนแปลงเกษตรสมัยใหม 

ไทยแลนด 4.0” 

อยูในระหวางการดําเนินการและไดรับการตีพิมพ 

ในหนังสือ “การพัฒนาสูความเปนเกษตรกร

อัจฉริยะ” 2561 มหวิทยาลัยแมโจ -แพรเฉลิม

พระเกียรติ. พิมพคร้ังที่ 1 กรกฎาคม 2561 

โครงการ”เพิ่ มมู ลค าและคุณ ค าผลผลิ ตทาง

การเกษตร โดยยึดมาตรฐานสากลในการกําหนด

คุณภาพ ประกอบดวยมาตรฐานเกษตรที่ดี (GAP), 

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย รวมถึงการใชเทคโนโลยี

ในระบบการสืบคนยอนกลับ (Traceability) โดยใช

ชุดความรู/นวัตกรรม” ภายใต โครงการ พัฒนา 

Smart Famers เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการ

ผลิตของเกษตรแปลงใหญ 

แหลงทุน 
สํานัก

งบประมาณ 
ป 2561 

 

โครงการยุทธศาสตร 4 

จังหวัดภาคเหนืตอนบน 

โครงการ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับตน ใบ เปลือก 

และซังขาวโพด สูผลิตภัณฑกระถางชวีภาพที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

แหลงทุน 

สกว.2561 

รหัสโครงการ สวก.-61-003 

ร ะ ห ว า ง  1/10/2560 -

30/9/2561 

คาดวาจะนํ า เสนอผลงาน

วิชาการ/ตพีิมพ  
ป 2562-2563 

การศกึษาการเจริญเติบโต และการเปรยีบเทียบ

พันธุขาวโพดฝกออน ตอการบริโภคสดและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชของขาวโพดฝกออนเปน

พืชอาหารสัตวอินทรีย 

แหลงทุน 
วช. 2563 

รอแจงผลการพิจารณา 

 การศกึษาลกัษณะทางสัณฐาน กายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยา ผลผลติและคุณภาพของโปรงฟาในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

แหลงทุน 

วช.2563 

รอแจงผลการพิจารณา 

อาจารยดร. ศริิโสภา 

อินขะ วรรณวงศ 

โครงการวิจัย บทบาทของสารประกอบที่วองไว

ปฏิกิรยิาตอการเจริญและเปลี่ยนแปลงของเซลลเชื้อ

รากอโรคแอนแทรคโนสในพริก 

แหลงทุน 

วช ป 2560 

 

อยูในระหวางการดําเนินงาน 

โครงการวิจัย  การศึกษาสารพฤกษเคมีของสารสกัด

ไซยาโนแบคทีเรีย และประสิทธภิาพของสารสกัดไซ

ยาโนแบคทีเรียในการควบคมุโรคแอนแทรกโนส

พริก 

แหลงทุน 

วช ป 2563 

 

อยูในระหวางการพจิารณา 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย 

Leptolyngbya sp. ในการยบัยั้งเชื้อรา 

Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคเห่ียวของพริก 

คาดวาจะนาํเสนอผลงานวิชาการ/ตีพิมพ  

ป 2562 
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แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

อาจารย ดร. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การศกึษาสารพิษตกคางทางการเกษตรกลุม

ออรแกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพือ่เขาสูการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2562  

งานวิจัย ชุดโครงการ “การวิจยัและพัฒนา

ผลิตภัณฑสารสําคัญจากขมิ้นชัน เพื่อเพิม่มูลคาเพิ่ม

และศักยภาพการผลิตสูการใชประโยชนทาง

การเกษตร” 

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

อาจารย ดร. 

มัลลิกา จินดาซิงห 

การนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ 

เรื่อง “การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง 

ดวยวธิกีาร 
ผสมกลับ โดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุ

ตําแหนงยีนในการคัดเลือก”  

อยูระหวางการดาํเนินการทดลอง คาดสามารถ

ตีพิมพไดใน ป 2562  

งานวิจัย ชุดโครงการ “การวิจยัและพัฒนา

ผลิตภัณฑสารสําคัญจากขมิ้นชัน เพื่อเพิม่มูลคาเพิ่ม

และศักยภาพการผลิตสูการใชประโยชนทาง

การเกษตร” 

แหลงทุน : 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

อาจารย  

จิระศักดิ์  วิชาสวัสด์ิ  

โครงการ การขยายพันธุตนเคี่ยมโดยวธิีเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษและสงเสริมการปลูกเคี่ยม

ในภาคใตตอนบน 

แหลงทุน 

อพสธ.โครงการ

ป 2562 

รอแจงผลการพิจารณา 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมและขยายพนัธุตนเสม็ด

แดงเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืนของชุมชนใน

จังหวัดชุมพร   

แหลงทุน

โครงการอพสธ. 

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

โครงการวิจัยและพัฒนาการหมกัปุยจากวัสดุเหลือ

ทิ้งในสวนปาลมน้ํามัน 

แหลงทุน สกอ.

ภาคใตตอนบน 

คาดวาจะ

สามารถตีพิมพ

ผลงาน ป 

2562    

อยูระหวางดําเนินการ 

อาจารย  
ประสาทพร  กออวยชยั 

ชุดโครงการ  “ตนจาก”พืชแหงภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมกับการอนุรักษณและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน 

แหลงทุน

โครงการอพสธ. 

ป 2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 
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ชื่อ-สกุล โครงการ/วิจัย วิธีการดาํเนนิงาน 

ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาลม

น้ํามันในจังหวัดชุมพร 

แหลงทุน 

สํานักวิจยัและ

พัฒนาวิชาการ

การเกษตร  ป 

2563 

อยูในระหวางการพจิารณา 

อาจารย 
ปยนุช จันทรมัพร 

โครงการ หองพิพธิภัณฑแมลงท่ีมีชีวิต แหลงทุน 

อพสธ.โครงการ     

ป 2562 

รองบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาลม

น้ํามันในจังหวัดชุมพร 

แหลงทุน 

สํานักวิจยัและ

พัฒนาวิชาการ

การเกษตร  ป 

2562 

รองบประมาณเพ่ือดําเนินการ 

 

 

4.2 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  

4.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี

ความเหมาะสม  

4.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอนในบาง

รายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

4.2.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองมีการวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปน

อยางนอย 

4.2.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยพิเศษ

ทุกภาคการศึกษา 

 

4.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.3.1 มีการกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให

ตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 

4.3.2 ตองผานการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแมโจ ในตําแหนง

นั้น ๆ 
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4.4 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน   

4.4.1 จัดใหมีการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 

4.4.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานนอกเหนือจากการทํางานตามที่ไดกําหนดไว 

4.4.3  สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับคณาจารยในโครงการบริการวิชาการ และ

งานวิจัยของคณะฯ 

4.4.4 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจน

ควบคุมดูแลใหบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

 

4.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศกึษา  

4.5.1 คณะฯ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน  เพื่อทําหนาที่สงเสริม 

สนับสนุนใหคําแนะนํา/ปรึกษา 

4.5.2 คณะฯ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําชั้นทุกชั้นป 

4.5.3 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานพรอมกําหนดเวลาวางเพื่อใหนักศึกษา

สามารถเขา พบไดตามเวลาที่ไดกําหนดไว 

4.5.4 อาจารยเปดชองทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เชน  E-mail,  FaceBook ฯลฯ 

 

4.6 การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน  สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

4.6.1 ใหสอบถามจากอาจารยผูสอนประจําวิชา 

4.6.2 ยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล

การศึกษา 

4.6.3 นักศึกษาสามารถยื่นคํารองอุทธรณไดโดยตรงตอผูอํานวยการ/อธิการบดี หรือ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

 

4.7 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก รอยละ 80 มีการสงสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น อาทิ 

เปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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นอกจากนี้คณะยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ทํางานวิจัย และนําผลงานวิจัย

นั้นๆ มาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ  

 

4.8 ผลที่เกิดกับอาจารย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการติดตามอัตราการคง

อยูของอาจารย ผานระบบและกลไกของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรต ิ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีการสรางระบบและ

กลไก การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอหลักสูตร นําผลการประเมินในรายงาน

การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอหลักสูตรที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยแมโจ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ผานการประชุม

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

  4.9 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. การนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละป

การศกึษา มาใชในการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร 

2. มีการนําผลการประเมินจากการปรึกษาหารือและประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรมาปรับปรุงวางแผนการบริหารงานอาจารยใหเหมาะสม ตามความสามารถและความ

เชี่ยวชาญของแตละบุคคล 

3. หลักสูตรมีการผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองในดาน

ตางๆ รวมท้ังการขอตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน มีการแบงภาระงานสอนของอาจารยตาม

ความถนัดและจํานวนภาระงานท่ีเหมาะสมตามแผนพัฒนาตนเองของแตละบุคคลที่ไดเสนอไว 

 

4.10   มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  

คณาจารยมีการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน เกิดการพัฒนาตนเอง เพ่ิมศักยภาพ 

ประสิทธิภาพของแตละบุคคล นําความรูจากงานวิจัยตางๆ ไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน ทํา

ใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาองคความรูใหม มีความทันสมัย ควบคูกันไป โดยคํานึงถึงการไดมาซึ่ง

เสรีภาพ และการเปนสากลและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีระบบและกลไกในการ

ออกแบบหลักสูตรสอดคลองตามกรอบ TQF  ) Thailand Qualifications Framework for Higher 

Education) หรือเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใชระบบและกลไกการพัฒนา

หลักสูตรภายใตมหาวิทยาลัย ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตรอยู

ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย วาดวยเรื่อง แนวปฏบิัติการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา /ปรับปรุง

หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนหลักสูตรปรับปรุง 

คาดวาเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 1/2561 โดยมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป เพ่ือให

ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไดกําหนดรอบระยะเวลาการ

ปรับปรุงหลักสูตรในป 2560 เพ่ือใชกับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ซึ่งมีการดําเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน

ประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ

เหมาะสม  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมเสนอขอคิดเห็นใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

4. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร พ.ศ. 

2560 ภายใตแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5. ดําเนินการจัดทําเลม มคอ.2 และแนวทางปฏบัติการเปด ปด/ / งปรุปรับ  หลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เปนหลักสูตรปรับปรุง มี

ระบบและกลไก ดําเนินงานของหลักสูตรผานเวทีการดําเนินงานดังนี ้

1. จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยภาคการศึกษาละ  2 ครั้ง อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 
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2. จัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและประธานอาจารยวิชา

พ้ืนฐานอยางนอย ภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เพ่ือ  

- การแบงภาระงานสอน จากภาระงานข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยากําหนด (ชั่วโมง

ตอสัปดาห) และกําหนดอาจารยผูสอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 

- การกํากับติดตามและการตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค

การศกึษา โดยทําการจัดสงกอนเปดสอนแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา อีกทั้งกํากับรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม 

- การใหความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 

- เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตร  

- หาแนวทางที่จะทําใหหลักสูตรบรรลุเปาหมาย 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตาม

แบบ มคอ.5  และมคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทําการจัดสงหลังสงเกรดแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุม 

ตรวจสอบผลการดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอรม มคอ.5 และ มคอ.6  เมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในแตละเทอม จากนั้นดําเนินสงผลการเรียนใหคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาและ

ดําเนินการตอไปยังมหาวิทยาลัย จะตองผานการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจาก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกอน เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการตัดเกรด และเปนไปตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลัย 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จะดําเนินการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
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5.5 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

การนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละป

การศกึษา มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  

 

5.6 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  

  หลักสูตรมีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรไดจัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในแตละดานดังนี้ 

 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

2) สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยแมโจ และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร มีอาคาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชเปนสถานที่สอน ประกอบดวยหองปฎิบัติการจํานวน 3 หอง อาคาร

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช ประกอบดวยหองเรียนขนาดใหญ 1 หอง หองเรียนขนาดกลาง 2 

หอง และหองประชุม 1 หอง ฟารมพืช ประกอบดวย อาคารสํานักงานฟารมเทคโนโลยีการผลิตพืช 

โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ (Evepculation) 1 หลัง  โรงเรือนหลังคาพลาสติก 2 หลัง โรงอัดกอนเชื้อ

เห็ด 1 หลัง โรงบมเชื้อเห็ด 1 โรงเปดดอกเห็ด 1 หลัง โรงเรือนเพาะชํากลาไม 3 หลัง และแปลง

ทดลองการผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร มีทรัพยากร

ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนของหองสมุดมหาวิทยาลัย มีทุกประเภทประกอบดวย หนังสือ, 

วิทยานิพนธ, วารสาร และหนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-

ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกลาวขางตนมีจํานวน ดังนี ้
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จํานวนหนังสือ ณ วันท่ี  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 

 

หมวด คําอธิบายหมวด ภาษาไทย (เลม) ภาษาอังกฤษ(เลม) รวม 

000 เบ็ดเตล็ด 12,398 2,248 14,646 

100 ปรัชญา 3,190  329  3,519 

200 ศาสนา 4,329 359 4,688 

300 สังคมศาสตร 48,571 7,361 55,932 

400 ภาษาศาสตร 4,492 1,702 6,194 

500 วิทยาศาสตร (บริสุทธิ์) 17,640 7,960 25,600 

600 วิทยาศาสตรประยุกต 48,608 14,779 63,387 

700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 4,393 1,167 5,560 

800 วรรณกรรม วรรณคดี 2,674 579 3,253 

900 ประวัติศาสตร 7,309 966 8,275 

 รวม 153,604 37,450 191,054 

 

 

สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 

 

รายการ จํานวน 

CD/DVD เกษตร 257 

CD/DVD สารคดี 1,043 

CD/DVD บทเรียนภาษา 226 

CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 1,274 

CD/DVD บันเทิง 2,501 

รวม 5,301  
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ฐานขอมูลตางๆ 

 

หัวขอ จํานวน ชนิด 

บทความวารสาร 139,717 บทความ 

วารสารภาษาไทย 831 ฐานขอมูล 

วารสารภาษาตางประเทศ 471 ฐานขอมูล 

ฐานขอมูลออนไลน 12 ฐานขอมูล 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-book, E-clipping, E-journal) 19 ฐานขอมูล 

Single Search 1  

วารสารอิเล็กทรอนิกส 35 รายชื่อ 

 

นอกจากนี้ยังมีใหความรวมมือระหวางหองสมุดกับหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดแพร และมีการ

เชื่อโยงเครือขายกับฐานขอมูล Journal Link และวิทยานิพนธ งานวิจัยออนไลน ตลอดจนฐานขอมูล

สหบรรณานุกรม 

นอกจากนี้ยังมีหองสมุดของสวนราชการอ่ืน ๆ ในจังหวัดแพร จังหวัดชุมพร และจังหวัด

เชียงใหม และบริเวณใกลเคียง ซึ่งนักศึกษาสามารถคนควาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมได รวมทั้งระบบ

การสืบคนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

        6.3 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

การนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในแตละป

การศกึษา มาใชในการปรับปรุงตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ 

 

6.4  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ  

ไดรับการสนับสนุนจากเครือขายทางวิชาการ งานวิจัย กลุมชุมชนและเกษตรกร คณาจารย ศิษยเกา 

และ ศิษยปจจุบัน 

 

6.5 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร มี

การจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา สื่ออุปกรณใน

หองเรียนและปฏิบัติการใหทันสมัย  
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2) มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรต ิและมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จัด

ประชุมเพ่ือใหคณาจารยรวมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ และอุปกรณการเรียนการ

สอน 

 

6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

1) สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและ

ผูเรียน 

2) ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารยและผูเรียนทุกรายวิชา 

 

6.7 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

1) จัดสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) ประมาณการความตองการแรงงานประจําป 

3) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา (ปท่ี) 

1 2 3 4 5 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถาม)ี 

     

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 

และ มคอ. 6 (ถามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา) 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7  ปท่ีแลว 

     

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10.  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)  ไดรับ

การพัฒนาดานวิชาการ หรือวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา (ปท่ี) 

1 2 3 4 5 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองดําเนินการขอ 1-5 ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยที่รับผิดชอบใน

การจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา 

2) การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนของคณาจารยโดยการสอบถาม  

สัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน  

3) การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทํา

การประเมิน 

2) คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาค

การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนําไปเขียนไวในรายงานผลการ

ดําเนินงานรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 

ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นป และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยวิธีการ

สัมภาษณ  แบบสํารวจ และเปดเว็บไซตเพ่ือรับขอมูลยอนกลับ 

2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก 

ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดู

จากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป บัณฑิตท่ีจบตาม

หลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

2.3 นายจาง/ผูประกอบการ      

ประเมินนายจาง/ผูประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และ

การนําความรูไปประยกุตใชในการทํางาน         

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน 

 



มคอ. 2 
 

133

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ

ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดป

การศกึษาเสนอผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ   

4.3 จัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารยท่ีเก่ียวของ พิจารณาทบทวนผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธการสอน และ

การดําเนินการอื่น ๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 

 

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม   

ปรับปรุงการประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
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เอกสารแนบ  

 

เอกสารแนบ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

เอกสารแนบ 2 ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

เอกสารแนบ 3 สาระการปรับปรุงแกไข 

เอกสารแนบ 4 ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เอกสารแนบ 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

เอกสารแนบ 6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

เอกสารแนบ 7 รายงานสรุปการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 

เอกสารแนบ 8 ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 
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เอกสารแนบ 1 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

 

หมวดวิชา เกณฑ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 30 30 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 6 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 6 

- กลุมวิชาภาษา  12 12 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 6 

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 99 101 

- กลุมวิชาแกน  45 45 

- กลุมวิชาเอกบังคับ  45 47 

- กลุมวิชาเอกเลือก  9 9 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 6 

รวม ไมนอยกวา 120 หนวย

กิต 

135 137 
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เอกสารแนบ 2 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสรางหลักสูตรเกา – หลักสูตรใหม 

 

โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร (เดิม) 

ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

               สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in 

                     Crop Production Technology 

ชื่อหลักสูตร (ใหม) 

ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

               สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in 

                     Crop Production Technology 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา (เดิม) 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

                           (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science 

                         (Crop Production   

                           Technology) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Crop Production  

Technology) 

ชื่อปริญญา (ใหม) 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑติ 

                           (เทคโนโลยกีารผลิตพืช) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Science 

                        (Crop Production   

                         Technology) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Crop Production  

Technology) 

คงเดิม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

จํานวนหนวยกิตรวม 135 

หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวม 137 

หนวยกิต 

ปรับเพิ่ม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 คงเดิม 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 

หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 

หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 คงเดิม 

ศท 022 อารยธรรมโลก 3 ศท 022 อารยธรรมโลก 3 คงเดิม 

ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 คงเดิม 

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 คงเดิม 

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

3 กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

3 คงเดิม 

ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน และ

การประกอบการ 

3 ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพ่ือชีวิตประจําวัน 

และการประกอบการ 

3 คงเดิม 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 

หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 

หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ 3 ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ 3 คงเดิม 

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย 3 ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย 3 คงเดิม 

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดาํรงชีวิต 3 ศท 013 สุขภาพเพื่อการดาํรงชีวิต 3 คงเดิม 

ศท 180 ศิลปะกับความคดิสรางสรรค  3 ศท 180 ศิลปะกับความคดิสรางสรรค  3 คงเดิม 

ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน 3 ศท 304 ศาสตรและศิลปแหงปญญาชน 3 คงเดิม 

ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของ

ลานนา 

3 ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของ

ลานนา 

3 คงเดิม 

1.3 กลุมวิชาภาษา 12 

หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาภาษา 12 

หนวยกิต 

คงเดิม 

ศท 031 การใชภาษาไทย 3 ศท 031 การใชภาษาไทย 3 คงเดิม 

ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 ศท 141 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 คงเดิม 

ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 ศท 142 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 คงเดิม 

ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1 3 คงเดิม 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

6 

หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

6 

หนวยกิต 

คงเดิม 

วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3 วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3 คงเดิม 

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

3 วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

3 คงเดิม 

วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 3 วอ 101 วิศวกรรมเบ้ืองตนในชีวิตประจําวัน 3 คงเดิม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 วอ 102 นานาสาระเก่ียวกับอาหารและยา 3 คงเดิม 

ศท 014 การสบืคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 ศท 014 การสบืคนสารนิเทศเพ่ือการศึกษา 3 คงเดิม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 

หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 

หนวยกิต 

ปรับเพิ่ม 

2.1 กลุมวิชาแกน  45 2.1 กลุมวิชาแกน  45 คงเดิม 

คม 100 เคมีท่ัวไป 3 คม 100 เคมีท่ัวไป 3 คงเดิม 

คม 250 เคมีอินทรีย 3 คม 250 เคมีอินทรีย 3 คงเดิม 

คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองตน 3 คม 320 ชีวเคมีเบ้ืองตน 3 คงเดิม 

คศ 100 คณิตศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 3 คศ 100 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน 3 คงเดิม 

ชว 100 ชีววิทยาท่ัวไป 3 ชว 100 ชีววิทยาท่ัวไป 3 คงเดิม 

ชว 210 พฤกษศาสตร 3 ชว 210 พฤกษศาสตร 3 คงเดิม 

ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 3 ชว 310 สรีรวิทยาของพืช 3 คงเดิม 

ชว 330 จุลชีววิทยา 3 ชว 330 จุลชีววิทยา 3 คงเดมิ 

ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3 พธ 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 ฟส 102 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 คงเดิม 

สต 301 หลักสถิติ 3 สต 301 หลักสถิติ 3 คงเดิม 

ดป 312 ปฐพีศาสตรเบื้องตน                       3   ยกเลกิ 

- - ทพ 230 ปฐพีศาสตรบ้ืองตน                       3 เพิ่มใหม 

ทพ 350 กีฏวิทยาการเกษตร 3 ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 351 โรคพืชวิทยา 3 ทพ 321 โรคพืชวิทยา 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

- - ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2 3 เพิ่มใหม 

- - ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษาตอและ

การประกอบอาชีพ 

3 เพิ่มใหม 

- - ศป  043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน

การเกษตร 1 

3 เพิ่มใหม 

- - ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 3 คงเดิม 

- - ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2 3 คงเดิม 

- - ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 

 

 

3 คงเดิม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 

 

45 

หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 

 

47 

หนวยกิต 

ปรับเพิ่ม 

ทพ 260 ปฏิบัติงานฟารม 1 1 ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1 1 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

ทพ 261 ปฏิบัติงานฟารม 2 1 ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2 1 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3 คงเดิม 

ทพ 264 เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 3 ทพ 231 เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

- - ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช 3 เพิ่มใหม 

ทพ 341 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช 3 ทพ 310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 364 ระบบการทําฟารมและการจัดการ

ฟารมเชิงการคา 

3 ทพ 331 ระบบการทําฟารมและการจัดการ

ฟารมเชิงการคา 

3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 365 การจัดการดินและนํ้าทางการเกษตร 3 ทพ 332 การจัดการดินและนํ้าทางการเกษตร 3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

ทพ 366 ธุรกิจการเกษตร 3 ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 390 วางแผนการทดลองและระเบียบวิธี

วิจัย 

3 ทพ 360 วางแผนการทดลองและระเบียบวิธี

วิจัยทางพืช 

3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

และชื่อวิชา 

ทพ 443 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 3 - - ยกเลกิ 

ทพ 480 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 483 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 

 

ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 491 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3 ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร  3 ยายมาจากกลุม

วิชาเอกเลือก

ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

ทพ 493 ปญหาพิเศษ 3 ทพ 493 ปญหาพิเศษ 2 ปรับลดหนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

ทพ 494 สัมมนา 1 ทพ 494 สัมมนา 1 คงเดิม 

มพ 497 / มช 497 สหกิจศกึษา 9 มพ 497 / มช 497 สหกิจศกึษา 9 คงเดิม 

มพ 498 / มช 498 การเรียนรูอิสระ 9 มพ 498 / มช 498 การเรียนรูอิสระ 9 คงเดิม 

มพ 499 / มช 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน 

หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 

9 มพ 499 / มช 499 การศึกษา หรือ ฝกงาน 

หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 

9 คงเดิม 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 9 

หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 9 

หนวยกิต 

คงเดิม 

กลุมวิชาพืชไร  กลุมวิชาพืชไร  ยกเลกิ 

ทพ 310 เทคโนโลยีการผลิตพืชพลงังานทดแทน 3 - - ยกเลกิ 

ทพ 311 เทคโนโลยีการผลิตธัญพืช 3 ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

- - ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ   3 เพิ่มใหม 

ทพ 403 การผลิตพืชแบบอินทรีย 3 - - ยกเลกิ 

ทพ 458 เทคโนโลยีการผลิตหมอนและไหม 3 - - ยกเลกิ 

กลุมวิชาพืชสวน  กลุมวิชาพืชสวน  ยกเลกิ 

ทพ 302 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3 ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา

และคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 320 เทคโนโลยีการผลิตผักเศรษฐกิจ 3 ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

ทพ 322 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร 3 ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ 

3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

ทพ 324 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3 ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชาและคําอธิบาย

รายวิชา 

ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิตไมผล

อุตสาหกรรม 

3 ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชา/

เงื่อนไขและ

คําอธิบายรายวิชา 

ทพ 333 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ 3 ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ 3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

- - ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ   3 เพิ่มใหม 
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โครงสรางหลักสูตรเดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 

ทพ 374 การจัดการทรัยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

3 ทพ 340 การจัดการทรัยากรการเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 

ทพ 403 การผลิตพืชแบบอินทรีย 3 - - ยกเลกิ 

ทพ 434 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไมดอก 3 - - ยกเลกิ 

- - ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 3 เพิ่มใหม 

ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน 3 ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน 3 ปรับเปลี่ยนรหัส

วิชา/ชื่อวิชา/

เงื่อนไขและ

คําอธิบายรายวิชา 

- - ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 เพิ่มใหม 

ทพ 487 คุณภาพของพืชผักและผลไม 3 - - ยกเลกิ 

- - ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช 3 เพิ่มใหม 

ทพ 492 การฝกงาน 3 ทพ 492 การฝกงาน 3 คงเดิม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

6 

หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 

หนวยกิต 

คงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

142

เอกสารแนบ 3 
 

สาระการปรับปรุงแกไข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) 

2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข ในการประชุมครั้งที ่8/2561 เมื่อ

วันที ่27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาที่เขาศกึษาตั้งแตปการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนไป 

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลัองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและ

สังคมปจจุบัน และเปนไปตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เก่ียวกับ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/

ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใหมี

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

ใหชัดเจน ครอบคลมุหัวขอตาง ๆ ตามแบบ มคอ.2 ท่ีกําหนดไว 

 

5. สาระในการแกไขปรับปรุง 

5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร 

 คงเดิม 

5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา 

 คงเดิม 
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5.3 ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ 

 1. เพ่ิมใหมบางรายวิชา ในแตละหมวด 

 2. ยกเลิกบางรายวิชา ในแตละหมวด 

 3. ยายรายวิชาระหวางหมวด 

4. เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา และ/หรือ แกไขจํานวนหนวยกิต และ/หรือ แกไขจํานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือ

เปลี่ยนวิชาบังคับกอน  

 

การปรับปรุงแกไข 

1) เพิ่มรายวิชาใหม จํานวน 8 รายวิชา ดังนี้ 

 

ที ่ รหัสวิชา – ชื่อรายวิชา หนวยกิต หมายเหตุ 

1 ทพ 230 ปฐพีศาสตรบ้ืองตน 3 (2-3-5) หมวดกลุมวิชาแกน 

2 ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 2 3 (2-3-5) หมวดกลุมวิชาแกน 

3 ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 3 (2-3-5) หมวดกลุมวชิาแกน 

4 ศป  043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการเกษตร 1 3 (2-3-5) หมวดกลุมวิชาแกน 

5 ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลติพืช 3 (2-3-5) หมวดวิชาเอกเลือก 

6 ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 3 (2-3-5) หมวดวิชาเอกเลือก 

7 ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 3 (2-3-5) หมวดวิชาเอกเลือก 

8 ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 3 (2-3-5) หมวดวิชาเอกเลือก 

 

1. เพิ่มรายวิชากลุมวิชาแกน 4 รายวิชา 

รายวิชาที่ 1 

ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน       3  (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี 

องคประกอบ ความสําคัญ กําเนิด และคุณสมบัติของดิน สีดิน ความเปนกรด-ดาง ความ

ตองการปูน ธาตุอาหารพืชในดินและการตรวจวัด การจัดการธาตุอาหารสําหรับการปลูกพืช ปุยและ

การใชปุยในการผลิตพืช การวัดและตรวจสอบความชื้นในดิน ระบบการใหน้ําและการระบายน้ําในดิน 

ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช อินทรียวัตถุ และจุลินทรียดิน วิธีประเมินระดับความอุดมสมบูรณ

ของดิน แผนที่ดินและการจําแนกสมรรถนะของดิน การใชประโยชนที่ดินและการอนุรักษ  

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 230 Introduction to Soil Science      3  (2-3-5) 

 Prerequisite :  None 

The element, important, origin and properties of soil. soil color, pH, Lime 

requirements, Plant nutrition and measurement, Plant nutrtion management for 

cropping. Fertilizers and fertilizers used in crop production.Measurement and 

monitoring soil moisture, Irrigation and drainage system. The relationship between 

soil, water, plant, organic matter and soil microorganisms. Methods of evaluating the 

level of soil fertility. Soil mapping and soil classification. Land used and Soil 

conservation.  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study5  hours/week) 

 

รายวิชาที ่2 

ศท 244 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 2       3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน : ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงเกษตร 1 

 คาํศัพทและโครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษในบริบทเชิงเกษตร มุงเนนการฝกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นทางดาน

เกษตร 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

GE 244 English for Agriculture 2      3  (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 243 English for Agriculture 1 

 English vocabulary and structures in the fields of agriculture, focusing on 

practice of overall English language skills and English learning strategies for 

communicating and studying at the higher levels in agricultural areas 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

รายวิชาที ่3 

ศท 348 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ   3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

 คาํศัพท สํานวน และทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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GE 348 English for Further Studies and Careers    3  (2-2-5) 

 Prerequisite : GE 142 Fundamental English 2 

 Vocabulary, expressions, and skills essential for further studies and future 

careers 

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

รายวิชาที ่4 

ศป 043 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการเกษตร 1    3  (2-2-5) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี 

 ฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับการเกษตรในชีวิตประจําวัน  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 LR 043 Communicative English for Agriculture 1    3  (2-2-5) 

 Prerequisite :  None 

 Practicing English communication skills to communicate effectively in 

Agriculture topics in everyday life  

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

2. เพิ่มรายวิชากลุมวิชาเอกเลือก 4 รายวิชา 

รายวิชาที่ 1 

ทพ 308 ระบบมาตรฐานการผลิตพืช      3 (2-3-5) 

           วิชาบังคบักอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช   

           ความหมาย ความสําคัญของมาตรฐาน กฎหมายและมาตรฐานการผลิตพืขของประเทศไทย

และระหวางประเทศ องคกรท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) สําหรับพืช

อาหาร  การตรวจรับรองแหลงผลิตพืช GAP  มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทยและ

สากล  การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย การตลาด ปญหาและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการ

ผลิตพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 308 Plant Production Standards Systems     3 (2-3-5)            

 Prerequisite : PT 200 Crop Production Technology  

           Meaning,  Importance of standars. Laws and standards of Thailand and 

international production. Related organizations. Good Agricultural Practices (GAP) for 

food crops. GAP Plant Certification. Organic production of Thailand and international 

standards. Organic Plant Production Certification. Marketing, Problems and guidelines 

for developing standards for crop production. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

รายวิชาที่ 2 

ทพ 330 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ                 3 (2-3-5) 

 วิชาบังคบักอน : ไมมี  

ความสําคัญของเกษตรอัจฉริยะ ระบบการทํางานของเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการ

ประยุกตใชการตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ประเภทและหลักการทํางาน พ้ืนฐานของระบบ

ตรวจวัดระยะใกลและระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกลและระยะไกลที่ใชในเกษตรกรรมแบบแมนยํา 

การเลือกและการใชอุปกรณตรวจวัดที่เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัวตรวจวัด การเชื่อมตอ

การใชงานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือขายในสภาพแวดลอมจริง เพื่อควบคุมและจัดการฟารม

อัจฉริยะ เชน ระบบใหน้ํา และปุย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดลอมในแปลงปลูก ระบบ

ควบคุม สภาพแวดลอมในโรงเรือนปด 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 330 Smart farm Technology                         3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None  

The importance of smart farm, the system of smart farm, Application 

Technologies for Near-Range and Remote Measurement, Types and Working 

Principles, The Basics of Remote and Long Range Monitoring, Long range and remote 

sensing systems for precision farming, Selection and use of appropriate measuring 

devices, Model and installation method of the sensor, Connection of the sensor in a 

network environment in a real environment, To control and manage smart farms 

such as irrigation and fertilizer systems, Environmental monitoring and control system 

in plantations, Environmental control system in the greenhouse. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
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รายวิชาที่ 3 

ทพ 410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3 (2-3–5) 

 วิชาบังคบักอน :  ไมมี    

ความสําคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีตอการพัฒนาการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุพืชที่สําคัญ

ทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงพันธุ การอนุรักษสายพันธุพืช การชักนําใหเกิดการกลายพันธุ เทคนิคข้ันสูงใน

การหาพันธุตานทานโรคพืช ทนแลง ทนเคม็ และการผลิตสารสําคัญจากพืช     

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

PT 410 Plant Tissue Culture Technology     3 (2-3-5) 

 Prerequisite : None   

Important of plant tissue culture to agricultural development, The factors 

affecting plant tissue culture. Procedues, Techniques and methods of plant tissue 

culture of plant economic propagation, breeding, conservation of plant species, 

mutation, advance technics to study plant diseases resistance, drought resistance, 

salty resistance  And secondary metabolites production from plant  

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

รายวิชาที ่4 

ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช       3 (2-3-5) 

วิชาบังคบักอน :  ไมมี   

หลักการใชเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกตเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการ

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑจากพืช เทคนิคดานการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช  ปจจัยที่ควบคุม

การเจริญและการพัฒนาของเซลลและเนื้อเยื่อ เพื่อการขยายพันธุพืช การเก็บรักษาพันธุ และผลิต

สารสําคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ  การชักนําใหกลายพันธุ การหลอมโปรโตพ

ลาสต การควบคุมการแสดงออกของยีนพืช เทคนิคดานโครโมโซม และเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรม

เพ่ือการดัดแปรพันธุกรรมพืช 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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PT 451 Plant Biotechnology       3 (2-3-5) 

Prerequisite : None 

The principal concepts of plant biotechnology applied to the quality 

improvement of plant productivity and their products. Plant cell and tissue culture 

technique for micropropagation, factors controlling growth and development of cell 

and tissue culture, germplasm collection, and productions of the useful bioactive 

compounds from plants. Technologies applied for crop improvement; somaclonal 

variations, induced mutagenesis, protoplast fusion, controlled gene expressions, 

chromosome technic and investigation of genetically modified plant through genetic 

engineering. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 

 

3. ปรับเปล่ียนรหัสและชื่อวิชา ดังนี ้

เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และ/หรือ 

แกไขจํานวนหนวยกิต และ/หรือ แกไขจํานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือเปลี่ยนวิชาบังคับ

กอน  

 3.1) ปรับเปล่ียนรหัสวิชา จํานวน 24 รายวิชา 

ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

1 ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-3-5) พธ 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

2 ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-3-5) ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

3 ทพ 260 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0–3–1) ทพ 130 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0–3–1) เปลี่ยนรหัสวชิา 

4 ทพ 261 ปฏิบัติงานฟารม 2 1(0–3–1) ทพ 131 ปฏิบัติงานฟารม 2 1(0–3–1) เปลี่ยนรหัสวชิา 

5 ทพ 264 เครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 231 เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

6 ทพ 302 เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุพืช 

3 (2-3-5) ทพ 201 เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุพืช 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

7 ทพ 311 เทคโนโลยีการผลิต

ธัญพืช 

3 (2-3-5) ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิต

พืชไรเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

8 ทพ 320 เทคโนโลยีการผลิต

ผักเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสวนเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

9 ทพ 322 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสมุนไพร 

3 (2-3-5) ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 
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ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

10 ทพ 324 เทคโนโลยีการผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

11 ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิต

ไมผลอุตสาหกรรม 

3 (2-3-5) ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไม

ผลเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

12 ทพ 332 การจัดการดินและ

น้ําทางการเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 332 การจัดการดินและน้าํ

ทางการเกษตร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

13 ทพ 333 เทคโนโลยีการผลิต

ไมดอกไมประดับ 

3 (2-3-5) ทพ 302 เทคโนโลยีการผลิตไม

ดอกไมประดับ 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

14 ทพ 341 เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพันธุพืช 

3 (2-3-5) ทพ 310 เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพันธุพืช 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

15 ทพ 350 กีฏวทิยาการเกษตร 3 (2-3-5) ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

16 ทพ 351 โรคพืชวิทยา 3 (2-3-5) ทพ 321 โรคพืชวิทยา 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

17 ทพ 364 ระบบการทําฟารม

และการจัดการฟารมเชิง

การคา 

3 (2-3-5) ทพ 331 ระบบการทําฟารม

และการจัดการฟารมเชิงการคา 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

18 ทพ 365 การจัดการดินและ

น้ําทางการเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 365 การจัดการดินและน้าํ

ทางการเกษตร 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

19 ทพ 366 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5) ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

20 ทพ 390 วางแผนการทดลอง

และระเบียบวิธีวจิยั 

3 (2-3-5) ทพ 390 วางแผนการทดลอง

และระเบียบวิธีวจิยั 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

21 ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิต

พืชโดยไมใชดิน 

3 (2-3-5) ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิต

พืชโดยไมใชดิน 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

22 ทพ 480 เทคโนโลยีเมล็ด

พันธุ 

3 (2-3-5) ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

23 ทพ 483 เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

3 (2-3-5) ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 

24 ทพ 491 เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 461 เทคโนโลยี

สารสนเทศในระบบเกษตร   

3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวชิา 
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 3.2) ปรับเปล่ียนรหัสวิชา ชื่อ และ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชา จํานวน  17 รายวิชา  

ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

1 ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  

         

3 (2-3-5) ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  

                   

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

2 ทพ 302 เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุพืช 

3 (2-3-5) ทพ 201 เทคโนโลยีการ

ขยายพันธุพืช 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

3 ทพ 264 เครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 231 เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

4 ทพ 311 เทคโนโลยีการผลิต

ธัญพืช 

3 (2-3-5) ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิต

พืชไรเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

5 ทพ 320 เทคโนโลยีการผลิตผัก

เศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสวนเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

6 ทพ 322 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสมุนไพร 

3 (2-3-5) ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิต

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

7 ทพ 324 เทคโนโลยีการผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิต

เห็ดเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

8 ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิตไม

ผลอุตสาหกรรม 

3 (2-3-5) ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไม

ผลเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชา/

เงื่อนไขและ

คําอธิบายรายวิชา 

9 ทพ 341 เทคโนโลยีการปรับปรุง

พันธุพืช 

3 (2-3-5) ทพ 310 เทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพันธุพืช 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

10 ทพ 350 กีฏวทิยาการเกษตร 3 (2-3-5) ทพ 320 กีฏวิทยาการเกษตร 3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 
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ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

11 ทพ 351 โรคพืชวิทยา 3 (2-3-5) ทพ 321 โรคพืชวิทยา 3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

12 ทพ 364 ระบบการทําฟารมและ

การจัดการฟารมเชิงการคา 

3 (2-3-5) ทพ 331 ระบบการทําฟารมและ

การจัดการฟารมเชิงการคา 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

13 ทพ 366 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5) ทพ 333 ธุรกิจการเกษตร 3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

14 ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิต

พืชโดยไมใชดิน 

3 (2-3-5) ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิต

พืชโดยไมใชดิน 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

15 ทพ 480 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

16 ทพ 483 เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

3 (2-3-5) ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น 

รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

17 ทพ 491 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการเกษตร 

3 (2-3-5) ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระบบเกษตร   

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่นรหสั

วิชา/ช่ือวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 
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โดยมีรายละเอียดของแตละรายวิชา ดังตอไปนี้ 
 

วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

1 ดป 312 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน                   3 (2-3-5) ทพ 230 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน               3 (2-3-5) 

 SF 312 Introduction to Soil Science PT 230 Introduction to Soil Science 

 วิชาบังคับกอน : คม 100 เคมีท่ัวไป หรอื 

                    คม 101 หลักเคมี 1 

Prerequisite : CH 100 General Chemistry or  

                   CH 101 Principles of Chemistry 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

        

การกําเนิดและการจําแนกชั้นดิน คุณสมบัติทาง

ฟ สิ ก ส  ค ว าม สั ม พั น ธ ระห ว า งดิ น  – น้ํ า  – พื ช

อินทรียวตัถุและจุลินทรียดิน แร ดินเหนียว และการดูด

ซับธาตุอาหารพืช ความเปนกรดเปนดาง และความ

ตองการปูน ธาตุอาหารพืชและปุย กษัยการและการ

อนุรักษ แผนท่ีดินและการจําแนกสมรรถนะของดิน 

 

องคประกอบ ความสําคัญ กําเนิด และคุณสมบัติ

ของดิน สีดิน ความเปนกรด-ดาง ความตองการปูน ธาตุ

อาหารพืชในดินและการตรวจวัด การจัดการธาตุอาหาร

สําหรับการปลูกพืช ปุยและการใชปุยในการผลิตพืช 

การวัดและตรวจสอบความช้ืนในดิน ระบบการใหน้ํา

และการระบายน้ําในดิน ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา 

พืช อินทรียวัตถุ และจุลินทรียดิน วิธีประเมินระดับ

ความอุดมสมบูรณของดิน แผนที่ดินและการจําแนก

สมรรถนะของดิน การใชประโยชนที่ดินและการอนุรักษ  

 
 

       Soil genesis and classification Relationship 

between Soil, water, plant, organic matter and 

microbial Soil minerals Clay mineral and 

Nutrient Absorption Soil reaction and lime 

requirement Plant Nutrition and fertilizer Soil 

Erosion and soil conservation Soil mapping 

and Land evauation. 

 

     The element, important, origin and properties 

of soil. soil color, pH, Lime requirements, Plant 

nutrition and measurement, Plant nutrtion 

management for cropping. Fertilizers and 

fertilizers used in crop production. Measurement 

and monitoring soil moisture, Irrigation and 

drainage system. The relationship between soil, 

water, plant, organic matter and soil 

microorganisms. Soil mapping and soil 

classification. Land used and Soil conservation 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

2 ทพ 302 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช         3 (2-3-5) 

PT 302 Plant Propagation Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

ความสําคญั ประโยชนและประเภทของการ

ขยายพันธุพืช วิธกีารและปจจัยที่เก่ียวของในการ

ขยายพันธุท้ังแบบใชเพศและไมใชเพศ การศึกษา

ลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุพืชแตละตระกูล เพ่ือหา

วิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสม และเทคนิคเฉพาะอยางที่

ใชในการขยายพันธุ การใชสารเรง ฮอรโมนตาง ๆ ที่ใช

ในการขยายพันธุ  การขยายพันธุอยางรวดเร็วโดย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการสถานทีเ่พื่อใชใน

งานการขยายพันธุพืช รวมทั้งการดูแลรักษาตนตอ การ

ดูแลรักษาตนพันธุท่ีทําการขยายพันธุแลว การปฏิบตัิ

เก่ียวกับวิธกีารขยายพันธุพืชแตละชนิด 

 

Significance, benefits and types of 

plant propagation. methods and factors 

involved in the sexual and asexual 

propagation. The physiological characteristics 

of each plant family how to find the right 

breed, and specific techniques used in 

propagation, the use of growth regulator 

hormonal substances that accelerate the use 

of propagation.Rapid propagation by tissue 

culture. Management facility to use in plant 

propagation, as well as the care of rootstock. 

treatment stem propagation, practices on how 

each plant species propagation. 

 

 

 

 

ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช        3 (2-3-5) 

PT 201 Plant Propagation Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

      ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและหลักของ

การขยายพันธุพืช  การจดัการเรือนเพาะชําและอุปกรณ

ที่เหมาะสมในการขยายพันธุพืช ปจจัยตอความสําเร็จ

ของการขยายพันธุพืช  เมล็ดและการรับรองมาตรฐาน 

วิธีการและปจจัยที่เก่ียวของในการขยายพันธุแบบใช

เพศและไมใชเพศ รวมท้ังการดูแลรักษาตนตอ ตนพันธุ 

การขุดลอมตนไม เมล็ดเทียม  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เพ่ือการขยายพันธุที่รวดเร็ว 

 

 

 

 

         Meaning, importance, benefits and 

mainstream of plant propagation. Management 

of nurseries and equipment suitable for plant 

propagation. Factors to the success of plant 

propagation. Seeds and certification. Methods 

and factors involved in sexual and asexual 

propagation. Including the care of rootstock 

and stem propagation. Digging around trees. 

Artificial seed. Rapid propagation by tissue 

culture. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

3 ทพ 264 เครื่องทุนแรงทางการเกษตร 3 (2-3-5) ทพ 231 เครื่องจักรกลทางการเกษตร 3 (2-3-5) 

 PT 264 Agriculture Machinery  PT 231 Agriculture Machinery  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 ระบบการทํางานของเครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร การดูแลรักษา ความปลอดภัย และการ

ซอมเครื่องทุนแรงที่ใชในการผลิต เชน รถแทรกเตอร 

รถไถเดินตาม เครื่องพรวน เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องใส

ปุย เครื่องพนยา และเครื่องเก็บเก่ียว โดยเนนหนัก

ภาคปฏิบัติในฟารมพืช การเลือกใชเครื่องมือทุนแรงให

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

 

ความสําคัญของเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร ระบบการทํางานของเครื่องจักรกลและ

เครื่องทุนแรงทางการเกษตร เครื่องจักรกลกอนการเก็บ

เก่ียว เพ่ือเตรียมดิน ปลูกและหวานเมล็ด ใหน้ํา ใหปุย

และปองกันกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลเพ่ือการเก็บ

เกี่ยวและหลังการเก็บเก่ียวเพื่อเก็บเก่ียวพืชเฉพาะตาง 

ๆ คัดแยกและขนถาย การดูแลรักษา ความปลอดภัย 

และการซอมเครื่องทุนแรงทางการเกษตร โดยเนนหนัก

ภาคปฏิบัติในฟารมพืชการเลือกใชเครื่องมือทุนแรงให

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

 

 The system of agricultural machines, 

adjustment, adaptation, care, safey and repair 

machinery used in the manufacture such as 

shoveling equipment, tractors, tillers, air-

drops, fertilizer, sprayer and harvesting 

equipment, emphasis on practical farm crops, 

and selection machinery to optimize with the 

areas. 

 

The importance of machinery and 

agricultural machinery, the system of 

machinery and agricultural machinery, pre-

harvesting machinery for soil preparation, plant 

and sow seeds, provide water, fertilize and 

prevent pests, harvesting and postharvest 

mechanics to harvest specific plants, sorting 

and unloading, maintenance, repair, security 

and energy-saving for machinery agriculture by 

the emphasis is on the practice of the farm 

crops, and the selection of machinery to 

optimize with the areas. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 311 เทคโนโลยีการผลิตธญัพืช           3 (2-3-5) 

PT 311 Cereal Crops Production Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

       ศึกษาธัญพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เริ่มตั้งแตการเพาะปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บรักษา  การปรับปรุงพันธุโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

ปรับปรุงคุณภาพ  การเพิ่มผลผลิต  การใชประโยชน

จากธัญพืช  รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพื่อให

ไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการ

เกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

    Study of economically important cereal 

crop in Thailand, the cultivation, care, 

treatment, storage, biotechnology breeding, 

quality improvement, increased productivity. 

utilization of grain, including processing and 

marketing under the department of agriculture 

and international standards quality or related 

agencies. 

 

 

 

 

 

 

ทพ 301 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 301 Agronomy Production Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

    ศึกษาความสําคัญทางอาหารและเศรษฐกิจ ถิ่น

กําเนิด แหลงผลิตที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การเลือกพันธุปลูก เทคนิค

การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ เก่ียว ตลอดจน

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และการตลาดของพืชไรท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรม

ไดแก ขาว ขาวโพด ขาวฟาง พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชเมือง

หนาว งา ออย สัปปะรด ปาลมน้ํามัน ยางพาราและพืช

พลังงานทดแทน  เพื่อใหไดมาตรฐานตามหลักการ

รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

 

     Study on the importance of food and 

Economy, the origin, production area, 

botanical properties, and appropriate 

environment. Selection of varieties, planting 

techniques, cultivation, harvesting, the post-

harvest technology and marketing on 

agronomy that are important to the economic 

and industrial sectors, including rice, maize, 

sorghum, Legumes, Cereal, sesame, sugarcane, 

pineapple, palm oil, rubber and renewable 

energy plant resources to meet the 

international standards quality or related 

agencies. 
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5 ทพ 320 เทคโนโลยีการผลิตผักเศรษฐกิจ     3 (2-3-5) 

PT 320 Economic Vegetable Crops Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลติพืช

Prerequisite : PT 200 Crop Production 

Technology 

 

      หลักการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดย

การวางแผนกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตผักที่

มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งผักเขตรอนและหนาว 

เริ่มตั้งแตการเตรียมวัสดุอุปกรณ  การปลูก  การดูแล

รักษา  การเก็บเก่ียว  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  

รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพ่ือใหไดมาตรฐาน

ตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล 

หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

     

    Principle production of vegetable on 

quality and safety, planning and technical 

production of vegetable that are both 

economically important tropical and winter 

vegetables, the process of preparing materials, 

planting, care, harvesting, post-harvest 

technology including processing and 

marketing. under the department of 

agriculture and international standards quality 

or related agencies. 

 

 

ทพ 303 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

PT 303 Economic Horticulture Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลติพืช

Prerequisite : PT 200 Crop Production 

Technology 

 

     หลักการผลิตพืชสวน คือ พืชผักและ ไมดอกไม

ประดับเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการ

วางแผนกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตพืชสวนที่

มีความสําคัญทางเศรษฐกิจท้ังพืชผักเขตรอนและหนาว 

ไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ เริ่มตั้ งแตการจําแนก

ลั ก ษ ณ ะ ท า งพ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร  ป จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต 

สภาพแวดลอม การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การปลูก  การ

ดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพ่ือใหไดมาตรฐาน

ตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล 

เชน มาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือ

การผลิตพืชผักในระบบอินทรีย  หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

    Principle production of horticulture 

production are vegetables and ornamental 

flowers on quality and safety, planning and 

technical production of horticultural that are 

both economically important tropical and 

winter vegetables and  Floral flower, 

classification of botanical chracteristics of 

plants, vegetable crops production factors and 

conditions suitable, the process of preparing 

materials, planting, care, harvesting, post-

harvest technology including processing and 

marketing. under the department of agriculture 

and international standards quality or related 

agencies such as Good Agricultural Practice 

(GAP) and plant organic system. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

6 ทพ 322 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร       

3 (2-3-5) 

PT 322 Medicinal Plant Production Technology 

 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

    ความสําคัญของพืชสมุนไพร  สัณฐานวิทยาและการ

จําแนก ระบบการผลิตพื ชสมุนไพรที่สํ าคัญทาง

เศรษฐกิจใหไดมาตรฐานและปลอดภัย การเก็บเกี่ยว 

รวมทั้งการแปรรูปและการตลาด  ประโยชนในดานตาง 

ๆ   เชน  สรรพคุณดานการเกษตร  การแพทย  และ

อุตสาหกรรม  เพื่อใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรอง

ของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ 

 

    The importance of medicinal plants. 

morphology and classification, the 

economically important medicinal plants 

production, harvesting, including processing 

and marketing. Useful in various areas such as 

agricultural, medical and industrial properties, 

under the department of agriculture and 

international standards quality or related 

agencies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 304 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ            

3 (2-3-5) 

PT 304 Medicinal Plants and Spices 

Production Technology  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

    ความสําคัญและการตลาดของพืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ การจําแนกประเภทของพืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ การผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศใหได

มาตรฐานและปลอดภัยตามหลักการรับรองของกรม

วิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

การขยายพันธุ การปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว และการนําไปใชประโยชน 

 

    Importance and marketing of medicinal

plants and spices.  Classification of medicinal 

plants and spices. The production of medicinal 

and spice plants is standard and safety 

according to the certification of Department of 

Agriculture and International. Or related 

agencies. Factors related to the production of 

medicinal plants and spices. Planting, 

Propagation, harvesting, Postharvest and used it. 
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7 ทพ 324 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  3 (2-3-5) 

PT 324 Economic Mushroom Production 

Technology  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

การจําแนกเห็ดราและชนิดของเห็ด ลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาของเห็ด เทคนิคและวิธีการ

ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การ

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุเห็ดชนิดตาง ๆ การจัดการ

โรงเรือน  และการดูแลรักษาเห็ด การเก็บเก่ียว การ

แปรรูปและคุณคาทางอาหารของเห็ด  และการตลาด 

ตลอดจนการวินิจฉัยเห็ดพิษ และสารเคมีบางชนิดที่มี

ในเห็ดท่ีมีโทษและประโยชนตอสิ่งมีชีวิต เพ่ือใหได

มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตร

และสากล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    

Identification and mushroom species, 

morphology, biology of mushrooms. technical 

and production of economic importance 

mushroom, selection and breeding 

mushrooms, housing management, and care 

of mushrooms, harvesting, processing and 

nutritional value of mushrooms and marketing 

as well as mushroom poisoning diagnosis. And 

some chemicals substance contained in 

mushrooms that are harmful and beneficial 

organisms under the department of 

agriculture and international standards quality 

or related agencies. 

 

 

 

 

ทพ 305 เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ   3 (2-3-5) 

PT 305 Economic Mushroom Production 

Technology  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

       ความสําคัญของเห็ดทางการเกษตร การแพทย 

และอุตสาหกรรม  การจําแนกและชีววิทยาของเห็ด 

เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตเช้ือบริสุทธิ์ การเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ  การผลิตเห็ดให ไดมาตรฐานเกษตรดีที่

เหมาะสมและมาตรฐานเกษตรอินทรีย การจัดการ

โรงเรือน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป

ผลิตภัณฑเห็ด ตนทุนในการผลิต  

 

 

  

 

       The importance of mushrooms in 

agriculture, medicine and industry. 

Classification and Biology of Mushrooms. 

Technical and pure culture technology, 

economic mushrooms cultivation, Mushroom 

production to the appropriate good agricultural 

practices and organic standards. House 

management, care, harvesting, processing. Cost 

of production.  
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

8 ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิตไมผลอุตสาหกรรม      

3 (2-3-5) 

PT 330 Industrial Fruit Crops Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Prerequisite : PT 200 Crop Production 

Technology  

  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ถิ่นกําเนิด  การ

กระจายพันธุ และการผลิตไมผลที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศไทย  การปลูก การขยายพันธุ 

การปรับปรุงพันธุ  การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว  การ

แปรรูป และการตลาด เพ่ือใหไดมาตรฐานตามหลักการ

รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล  หรือ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

  

            Botanical characteristics, origin, 

distribution, and important economy fruit 

production in Thailand, cultivation, 

propagation, breeding, care, harvesting, 

processing and marketing under the 

department of agriculture and international 

standards quality or related agencies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ       

3 (2-3-5) 

PT 306 Economic Fruit Crops Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

           

        ความสําคัญและการตลาดของไมผล ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร การผลิตไมผลตามระบบมาตรฐานเกษตร

ที่ดีเหมาะสมและระบบอินทรีย  การสรางสวนไมผล 

การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

การแปรรูป การผลิตไมผลนอกฤดูกาลและไมกระถาง 

 
 

 

           Importance and marketing of economic 

fruits trees. Botanical characteristics. 

Production of economy fruits according to 

good agricultural practices and organic 

standards. To build a fruit orchard, cultivation, 

propagation, care, harvesting, processing. Off 

season production and potted plants. 
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9 ทพ 341 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช   3 (2-3-5) 

PT 341 Crop Improvement Technology 

วิชาบังคับกอน : ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 

Prerequisite :  BI 340 Introductory Genetics 

           

         ประโยชนและความสําคัญในการปรับปรุงพันธุ

พืช แหลงพันธุกรรมและวิวัฒนาการของพืช หลักการ

คัดเลือกพันธุ เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม ๆ ในการ

ผสมพันธุพืชเพ่ือปรับปรุงพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช

แบบปกติและวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพ การใชประโยชน

ของ Hybrid Vigor กับพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ในประเทศ   

 

         The benefits and important in plant 

breeding, evolution, plant genetic resources, 

principle of selection, general techniques and 

new techniques in plant breeding for crop 

improvement, conventional plant breeding 

methods and biotechnology, utilization of 

Hybrid Vigor of economic importance plant in 

the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 310 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช   3 (2-3-5) 

PT 310 Crop Improvement Technology 

วิชาบังคับกอน : ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 

Prerequisite :  BI 340 Introductory Genetics 

           

       การปรับปรุ งพัน ธุ โด ยวิธีดั้ งเดิ มและการใช

เทคโนโลยีชีวภาพ ประโยชนและความสําคัญในการ

ปรับปรุงพันธุพืช แหลงพันธุกรรมและวิวัฒนาการของ

พืช หลักการคัดเลือกพันธุ ในการผสมพันธุพืช การ

พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชที่เหมาะสมกับการเกษตร

สมัยใหม และระบบเกษตรแบบอินทรีย 

 

       

      Study on the conventional methods and 

biotechnology for plant breeding. The benefits 

and important of plant breeding, evolution, 

plant genetic resources, principle of selection, 

plant development and improvement sutible 

for modern agriculture and organic system. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

10 ทพ 350  กีฏวิทยาการเกษตร    3 (2-3-5) 

PT 350 Entomology for Agriculture  

วิชาบังคับกอน : ชว 100 ชีววทิยาทั่วไป  

Prerequisite : BI 100 General Biology 

 

วิวัฒนาการและประวัติความเปนมาของ

แมลง การศึกษาเก่ียวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและ

ภ าย ใน ขอ งแม ล ง ก าร เป ลี่ ย น รูป ร า งแล ะก าร

เจริญ เติ บ โตของแมลง ชีพจั กร  สรี รวิทยาและ

นิเวศวิทยาของแมลง การเก็บและรักษาตัวอยางแมลง

เพ่ือการศึกษาและวจิัย แมลงที่มีประโยชนและโทษทาง

การเกษตร แมลงศัตรูสําคัญของพืชเศรษฐกิจ การจัด

จําแนกชนิดของแมลงสําคัญบางชนิด ตลอดจนวิธีการ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธกีารผสมผสาน 

 

History and evolution of insects, 

study on the external and internal 

morphology of insects, metamorphosis and 

growth of the insect, life cycle, physiology and 

ecology of insects, collection and storage for 

study and research, beneficial and harmful in 

agricultural insects of economic crops, 

classification of some important insect species 

and integrated insect pest management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 320  กีฏวิทยาการเกษตร               3 (2-3-5) 

PT 320 Entomology for Agriculture 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

           วิวัฒนาการและประวัติความเปนมาของแมลง 

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสัณฐานภายนอกและภายใน

แมลง   การเปลี่ยนรูปรางและการเจรญิเติบโตของแมลง 

ชีพจักร สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง การเก็บ

และรวบรวมตัวอยางแมลงเพ่ือการศึกษาและวิจัย แมลง

ที่มีประโยชนและโทษทางการเกษตร แมลงศัตรูสําคัญ

ของพืชเศรษฐกิจ    การจัดจําแนกชนิดของแมลงสําคัญ

บางชนิด ตลอดจนวิธีการปองกันกําจัดแมลงโดยวิธี

ผสมผสาน 

 

        History and evolution of insects, study on 

the external and internal morphology of 

insects, metamorphosis and growth of the 

insect, life cycle, physiology and ecology of 

insects, collection and storage for study and 

research, beneficial and harmful in agricultural 

insects of economic crops, classification of 

some important insect species and integrated 

insect pest management. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

11 ทพ 351 โรคพืชวิทยา                      3 (2-3-5) 

PT 351 Plant Pathology 

วิชาบังคับกอน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

Prerequisite : BI 330 Microbiology 

 

ศึ กษ าแน วคิ ด ของวิช าโรค พื ช ป ระวัติ 

ความสําคัญของโรคพืช พาราซิติซึมและการพัฒนาการ

ของเช้ื อสา เหตุ โรค พื ช  การเกิ ด โรค ใน พื ช  การ

วินิจฉัยโรคพืช  การจําแนกโรคพืช การแยกเช้ือและ

การเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืช การทดสอบความสามารถ

ในการกอโรคกับพืช สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งท่ีไม

มีชีวิตและสิ่งท่ีมีชีวิต และการควบคุมโรคพืชโดยวิธี

ผสมผสาน 

 

      Concepts of plant pathology, history and 

importance of plant diseases, parasitism and 

development of plant pathogens, emerging 

diseases, diagnosis, identification of plant 

diseases, isolation and culture of pathogenic 

plant, pathogenicity test (Koch’s Postulate), 

plant diseases caused by living organisms and 

non-living thing and integrated of plant 

disease control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพ 321 โรคพืชวทิยา                       3 (2-3-5) 

PT 321 Plant Pathology 

วิชาบังคับกอน : ชว 330 จุลชีววิทยา 

Prerequisite : BI 330 Microbiology 

 

ศึ กษ าแน วคิ ด ขอ งวิช า โรค พื ช  ป ระวั ติ 

ความสําคัญของโรคพืช การพัฒนาการของเชื้อสาเหตุ

โรคพืช การเกิดโรคในพืช การวินิจฉัยโรคพืช  การ

จําแนกโรคพืช การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรค

พืช การทดสอบความสามารถในการกอโรคกับพืช 

สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่ไมมีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิต 

และการควบคุมโรคพืชโดยวิธผีสมผสาน 

 

 

        Concepts of plant pathology, history and 

importance of plant diseases, development of 

plant pathogens, emerging diseases, diagnosis, 

identification of plant diseases, isolation and 

culture of pathogenic plant, pathogenicity test 

( Koch’ s Postulate) , plant diseases caused by 

living organisms and non-living thing and 

integrated of plant disease control. 
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12 ทพ 364 ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารมเชิง

การคา                                        3 (2-3-5) 

PT 364 Commercial Farming Systems and 

Management 

บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

การจัดการฟารมเชิงการคา โดยการศึกษา

โครงสรางการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และ

การตลาด พื ช   การ จัดการด านแผนการตลาด 

การศึกษานวัตกรรมใหม ๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

การผลิตพืช  ศึกษาดูงานนอกสานท่ีโดยการเยี่ยมชม

กิจการฟารมพืชที่ประสบความสําเร็จ ปฏิบัติงานฟารม

ในฟารมพืชของทางมหาวิทยาลัย 

 

 

 

      Commercial farm management, study on 

the structure of production, planning for crop 

production, and marketing, management plan 

market, study on innovation related 

manufacturing industry plants, field trip, 

practice in university farm. 

 

ทพ 331 ระบบการทําฟารมและการจัดการฟารมเชิง

การคา                                          3 (2-3-5) 

PT 331 Commercial Farming Systems and 

Management 

บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

การจัดการฟารมเชิงการคา โดยการศึกษา

โครงสรางการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และ

หลักการทําบัญชีครัวเรือน หรือในระบบฟารม การ

จัดการฟารมเพื่อการทองเที่ยว ตลอดจนการตลาดพืช  

เชน  การจัดการดานแผนการตลาดและการขาย 

การศึกษานวัตกรรมใหม ๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

การผลิตพืช  ศึกษาดูงานนอกสานที่โดยการเยี่ยมชม

กิจการฟารมพืชที่ประสบความสําเร็จ ปฏิบัติงานฟารม

ในฟารมพืชของทางมหาวิทยาลัย 

 

         Commercial farm management, study on 

the structure of production, planning for crop 

production, household accounting of farm 

system, Farm management for tourism, 

marketing, management plan market and sales 

management, study on innovation related 

manufacturing industry plants, field trip, practice 

in university farm. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

13 ทพ 366 ธุรกิจการเกษตร              3 (2-3-5) 
PT 366 Agribusiness Management 
บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร

โดยท่ัวไป สวนประกอบตาง ๆ ของธุรกิจการเกษตร 

ลักษณะของแตละสาขายอยของธุรกิจเกษตรและ

การตลาด 

 

 

 The role of agribusiness in general, 

components of agribusiness, characteristics of 

each sub-branch of the agribusiness and 

marketing. 

 

ทพ 333 ธุรกจิการเกษตร                3 (2-3-5) 

PT 333 Agribusiness Management 
บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร

โดยทั่วไป สวนประกอบตาง ๆ ของธุรกิจการเกษตร 

ลักษณะและประเภทของแตละสาขายอยของธุรกิจ

เกษตร ธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตรทองถ่ิน 

ตลอดจนหลักการวางแผนการตลาดและการโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจเกษตร 

        The role of agribusiness in general, 

components of agribusiness, characteristics of 

each sub-branch of the agribusiness Local Agro 

Tourism Business the marketing planning and 

advertising of agricultural business. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

14 ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิตพืชไมใชดิน  3 (2-3-5) 

PT 445 Soilless Plant Production Technology 

บังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยกีารผลิตพืช  

Prerequisite : None 

 

         ศึกษาหลักการผลิตพืชและระบบการผลิตพืชโดย

ไมใชดิน หรือในสารละลายแบบตาง ๆ เชน การให

ระบบรากแชอยูในสารละลาย (DFT) ระบบรากแชในนํ้า

ครึ่งหน่ึง (DRF) สารละลายไหลผาน และระบบรากแบบ

ฟลมบาง (NFT) ธาตุอาหารที่ จําเปนสําหรับพืช การ

เตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช ขั้นตอนและเทคนิคการ

ผลิตพืชโดยไม ใชดิน ปจจัยและสภาพแวดลอม ท่ี

เหมาะสมในการผลิตพืชโดยไมใชดิน การใชเทคโนโลยี

ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการตลาด

ของพืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือให ไดมาตรฐานตาม

หลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือ

หนวยงานที่เก่ียว 

 

       Studies on principle crop production and 

soilless plant production, or in solution such 

as Deep Floating Technique (DFT), Dynamic 

Root Floating (DRF) and Nutrient Film 

Technique (NFT), the essential nutrients for 

plants, preparation of nutrient solution. 

ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชไมใชดิน  3 (2-3-5) 

PT 411 Soilless Plant Production Technology 

บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

         ความสําคัญและการตลาดของการผลติพืชโดยไม

ใชดิน รูปแบบและระบบของการผลิตพืชโดยไมใชดิน  

ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตโดยไมใช

ดิน สารละลายธาตุอาหาร และการจัดการสารละลาย

ธาตุอาหาร การจัดการโรคและแมลงศัตร ูมาตรฐานการ

ผลิตพืชโดยไมใชดินตามหลักการรับรองของกรมวิชา 

การเกษตรและสากล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

       

 

 

 

   

    Importance and marketing of soilless plant 

production. Form and system of soilless plant 

production. Factors affecting plant growth of 

soilless culture. Nutrient solution and nutrient 

solution management. Management of 

diseases and pests. The standard of soilless 

plant production is based on the certification 

of the Department of Agriculture and 

International. Or related agencies. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

15 ทพ 480 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ         3 (2-3-5) ทพ 450 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3 (2-3-5) 

 PT 480 Seed Technology  PT 450 Seed Technology  

 วิชาบังคับกอน : ชว 310 สรีรวิทยาของพืช และ 

ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 

Prerequisite : BI 310 Plant Physiology and  

                   BI 340 Introductory Genetics 

วิชาบังคับกอน : ชว 310 สรีรวิทยาของพืช และ 

                    พธ 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 

Prerequisite : BI 310 Plant Physiology and 

                   GN 3340 Introductory Genetics 

  

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของเมล็ด

พันธุพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่เก่ียวของในการ

ผลิตเมล็ดพันธุพืช กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุใหได

คุณภาพและผลผลิตที่สูง  การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม 

การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความบริสุทธิ์ของ

เมล็ด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เทคนิคการดูแล

รักษาเมล็ดพืชทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว และการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพที่ดี ตลาดของเมล็ด

พันธุพืช ภายใตกฎสากลในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด

พันธุและ กฎการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีบัญญัติ

โดยสมาคมผูตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

 

 

         ศึกษาลักษณะโครงสรางของเมล็ดพันธุพืชที่

สําคัญในทางเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุใหได

คุณภาพและผลผลิตที่สูง  การตรวจสอบคุณภาพโดย

การหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพืช การเปลี่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยา เทคนิคการดูแลรักษาเมล็ดพืชท้ังกอนและ

หลังการเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหมี

คุณภาพ ตลาดของเมล็ดพันธุพืช ภายใตกฎสากลในการ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุและ กฎการตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุที่บัญญัติโดยสมาคมผูตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ 

 

 The botanical characteristics of the 

seeds of economic importance, factors 

involved in seed production, quality and high 

yield seed production, hybrid seed 

production, inspection by the determination 

of seed purity, changes in physiology, 

technical treatment pre- and post-harvest 

grain,  and storage of seed with good quality. 

seeds marketing, under International Rules for 

Seed Testing, International Seed Testing 

Association, ISTA and Association of Official 

Seed Analysts, AOSA. 

 

 

 

           The structure and characteristics of the 

seeds of economic importance, factors 

involved in seed production, quality and high 

yield seed production, inspection by the 

determination of seed purity, changes in 

physiology, technical treatment pre- and post-

harvest grain,  and storage of seed with good 

quality. seeds marketing, under International 

Rules for Seed Testing, International Seed 

Testing Association, ISTA and Association of 

Official Seed Analysts, AOSA. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

16 ทพ 483  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3 (2-3-5) ทพ 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3 (2-3-5) 

 PT 483   Post Harvest Technology PT 350 Post Harvest Technology 

 วิชาบังคับกอน : ชว 310 สรีรวิทยาของพืช  

 Prerequisite : BI 310 Plant Physiology  

 

วิชาบังคับกอน : ชว 310 สรีรวิทยาของพืช  

 Prerequisite : BI 310 Plant Physiology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา สรีรวิทยา และ

ชีวเคมีที่เก่ียวของกับผลิตผลทางการเกษตร ปจจัยตาง 

ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บ

เก่ียว เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ การขนสง  

การขนยาย  การเก็บรักษา และการปฏิบัติตอผลิตผล 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการตลาดของ

ผลิตผลและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลของ

การเกษตร ภายใตระบบมาตรฐานสากล 

 

           ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยา และชีวเคมีที่

เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตร ปจจัยตางๆ ที่มี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของพืชหลังการเก็บเกี่ยว 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ การขนสง  การ

ขนยาย  การเก็บรักษา และการปฏิ บัติตอผลิตผล 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการตลาดของ

ผลิตผลและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลของ

การเกษตร ภายใตระบบมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study of biology, physiology and 

biochemistry related to agricultural products, 

various factors influencing the change of post-

harvest, post-harvest technology, packaging, 

transportation, handling, storage and practice 

product, field trip related to marketing and 

agricultural products processing industry 

under international standards quality. 

     Study of physiology and biochemistry 

related to agricultural products, various factors 

influencing the change of postharvest, 

postharvest technology, packaging, 

transportation, handling, storage and practice 

product, field trip related to marketing and 

agricultural products processing industry under 

international standards quality. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

17 ทพ 491 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3 (2-3-5) 

PT 491 Agricultural Information Technology 

 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite:  None 

  

        ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยทีางดานฮารดแวร 

เทคโนโลยีทางดานซอฟตแวร    เทคโนโลยีทางดาน

โทรคมนาคมและการสื่อสารขอมูล ระบบฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศเบื้องตน การวิเคราะหและการ

ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร ผลกระทบของ

เทค โน โลยีสารสน เทศจริยธรรม ท่ี เกี่ ย วของกั บ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลักการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเก็บขอมูลทางการเกษตร 

การแปลผลทางสถิติ เกษตร การจัดการเครือขาย

เบื้ อ งตน  การพยากรณ ศัตรู พืชและผลผลิตและ

สภาพแวดลอมทางการเกษตร 

  

       Computer system, hardware technology, 

software technology, telecommunications 

technology, and data communications, 

database system, information system, analysis 

and design of computer systems., the impact 

of information technology ethics-related 

information technology including the 

principles of computer systems for use in 

agricultural data collection, statistics 

interpretation of agriculture, basic network 

management, forecasting of pests, yield and 

agricultural environments. 

ทพ 461 เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเกษตร3 (2-3-5) 

PT 461 Information Technology in Agricultural 

Systems  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite:  None  

 

ความรูเบื้องตนกับการจัดการเกษตร บทบาท

และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ

เกษตร แนวคิดของเกษตรกรรมความแมนยําสู ง 

เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแมนยําสูง เทคโนโลยีของ

ฟารมอัจฉริยะโครงขายทางการเกษตร การสื่อสาร

ทางไกลและการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยนื 

  

  

 

   

 

      Introduction of agricultural management. 

The role and importance of information 

technology in agricultural systems. Precision 

agriculture concept. Technology of farm 

intelligent agricultural networks. Long Distance 

Communication and Information Technology 

Selection for sustainable agriculture 

development. 
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3.3) ปรับลดหนวยกิต จํานวน  1  รายวิชา ดังนี้ 

ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

1 ทพ 493 ปญหาพิเศษ 3 

(ปฎิบัติงาน

นอกเวลา) 

ทพ 493 ปญหาพิเศษ 2 

(ปฎิบัติงาน

นอกเวลา) 

ปรับลด

หนวยกิต 

  

3.4) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายวิชา จํานวน  3  รายวิชา ดังนี ้

ที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) หมายเหตุ 

1 ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดย

ไมใชดิน 

3 (2-3-5) ทพ 411 เทคโนโลยีการ

ผลิตพืชโดยไมใชดิน 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น

เงื่อนไข 

2 ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิตไมผล

อุตสาหกรรม 

3 (2-3-5) ทพ 306 เทคโนโลยีการ

ผลิตไมผลเศรษฐกิจ 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น

เงื่อนไข 

3 ทพ 443 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 3 (2-3-5) ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางพืช 

3 (2-3-5) ปรับเปลีย่น

เงื่อนไข 

 

โดยมีรายละเอียดของแตละรายวิชา ดังตอไปนี้ 

วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

1 ทพ 445 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน         3 (2-3-5) ทพ 411 เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไมใชดิน         3 (2-3-5) 

 PT 4451 Soilless Plant Production 

Technology 

 PT 411 Soilless Plant Production 

Technology 

 

 วิชาบังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลติพืช 

Prerequisite :  Prerequisite : PT 200 Crop Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

  

ศึกษาหลักการผลิตพืชและระบบการผลิตพืชโดย

ไมใชดิน หรือในสารละลายแบบตาง ๆ เชน การใหระบบ

รากแชอยูในสารละลาย (DFT) ระบบรากแชในน้ําครึ่งหนึ่ง 

(DRF) สารละลายไหลผาน  และระบบรากแบบฟลมบาง 

(NFT) ธาตุ อ าห ารที่ จํ า เป น สํ าห รับพื ช   ก าร เต รียม

สารละลายธาตุอาหารพืช  ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตพืช

โดยไมใชดิน  ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการ

ผลิตพืชโดยไมใชดิน  การใชเทคโนโลยีในการจัดการโรคและ

แมลงศัตรูพืช  ตลอดจนการตลาดของพืชผักปลอดสารพิษ 

เพื่อใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการ

 

          ความสําคัญและการตลาดของการผลิตพืชโดยไมใช

ดิน รูปแบบและระบบของการผลติพืชโดยไมใชดิน  ปจจัยท่ี

มี ผลต อการเจริญ เติ บ โตของพื ชที่ ผลิต โดยไม ใชดิน 

สารละลายธาตุอาหารและการจัดการสารละลายธาตุอาหาร 

การจัดการโรคและแมลงศัตรู มาตรฐานการผลิตพืชโดยไม

ใชดินตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล 

หรือหนวยงานที่เก่ียวของ  
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

เกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

           

           Studies on principle crop production and 

soilless plant production, or in solution such as 

Deep Floating Technique (DFT), Dynamic Root 

Floating (DRF) and Nutrient Film Technique (NFT), 

the essential nutrients for plants, preparation of 

nutrient solution. Step and techniques for soilless 

plant production, factors and conditions suitable 

for soilless plant production, plant disease and 

insect pests management technology, and organic 

vegetables .marketing under the department of 

agriculture and international standards quality or 

related agencies. 

 

 

Importance and marketing of soilless 

plant production. Form and system of soilless 

plant production. Factors affecting plant growth 

of soilless culture. Nutrient solution and nutrient 

solution management. Diseases and pests 

management. The standard of soilless plant 

production is based on the certification of the 

Department of Agriculture and International. Or 

related agencies 

 

2 ทพ 330 เทคโนโลยีการผลิตไมผลอุตสาหกรรม   3 (2-3-5) 

PT 330 Industrial Fruit Crops Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ทพ 200 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Prerequisite : PT 200 Crop Production Technology

  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ถิ่นกําเนิด  การ

กระจายพันธุ และการผลิตไมผลที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย  การปลูก การขยายพันธุ การปรับปรุง

พันธุ  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  การแปรรูป และ

การตลาด เพ่ือใหไดมาตรฐานตามหลักการรับรองของกรม

วิชาการเกษตรและสากล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

  

            Botanical characteristics, origin, 

distribution, and important economy fruit 

production in Thailand, cultivation, propagation, 

breeding, care, harvesting, processing and 

marketing under the department of agriculture 

and international standards quality or related 

ทพ 306 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ   3 (2-3-5) 

PT 306 Economic Fruit Crops Production 

Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

Prerequisite : None 

 

           ความสําคัญและการตลาดของไมผล ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร การผลิตไมผลตามระบบมาตรฐานเกษตรที่ดี

เหมาะสมและระบบอินทรีย  การสรางสวนไมผล การปลูก 

การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป 

การผลติไมผลนอกฤดูกาลและไมกระถาง 

 
 

           Importance and marketing of economic 

fruits trees. Botanical characteristics. Production 

of economy fruits according to good agricultural 

practices and organic standards. To build a fruit 

orchard, cultivation, propagation, care, harvesting, 

processing. Off season production and potted 

plants. 
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วิชาที ่ รายวิชา (เดมิ) รายวิชา (ใหม) 

agencies. 

3 ทพ 443 เทคโนโลยีชีวภาพพืช            3 (2-3-5) 

PT 443 Plant Biotechnology 3 (2-3-5) 

บังคับกอน : ชว 340 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  

Prerequisite : BI 340 Introductory Genetics 

 

กระบวนการทางชีววิทยาของพืชในระดับโมเลกุล 

(Plant Molecular Biology) โครงสรางและการทํางานของ

ยีน ดี เอ็น เอ และ โครโมโซม  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพืช 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  (Plant Tissue Culture) เทคนิค

และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุ การตัด

ตอยีน (Gene Cloning) การถายทอดยีนที่ตองการเขาสู

เซลลพืชโดยเฉพาะ (Vector) และไม ใชพาหะ (Direct 

Transfer) การสรางพืชจําลองพันธุ (Transgenic Plants) 

การขยายปริมาณพันธุพืชโดยวิธีรวดเร็ว (Rapid Clonal 

Propagation) ตลอดจนการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใช

ประโยชนในงานปรับปรุงพันธุพืช และในการผลิตสารสําคัญ

จากพื ช เพ่ือนํ าไปใชประโยชนด านการเกษตร และ

อุตสาหกรรม 

 

Plant Molecular Biology, structural and 

functional genomic DNA and chromosome, genetic 

engineering ( GMOs; Gene Cloning)  plant tissue 

culture, techniques and methods of plant tissue 

culture propagation, genes inheritance insert to 

plant cells ( Vector)  and non-carriers.  ( Direct 

Transfer) , transgenic plants, Rapid Clonal 

Propagation, as well as bio-technology to use in 

plant breeding. and active ingredients substances 

from plants to be utilized in agriculture and 

industry. 

 

ทพ 451 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช       3 (2-3-5) 

PT 451 Plant Biotechnology 3 (2-3-5) 

บังคับกอน : ไมม ี  

Prerequisite : None 

 

หลักการใชเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภณัฑจากพืช เทคนิคดานการเพาะเลี้ยงเซลลและ

เน้ือเยื่อพืช  ปจจัยท่ีควบคุมการเจรญิและการพัฒนาของ

เซลลและเนื้อเยื่อ เพ่ือการขยายพันธุพืช การเก็บรักษาพันธุ 

และผลิตสารสําคญัจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของ

สายพันธุ  การชักนําใหกลายพันธุ การหลอมโปรโตพลาสต 

การควบคุมการแสดงออกของยีนพืช เทคนิคดานโครโมโซม 

และเทคนิคทางดานพันธุวศิวกรรมเพ่ือการดดัแปร

พันธุกรรมพืช 

      

 

 

 

The principal concepts of plant 

biotechnology applied to the quality 

improvement of plant productivity and their 

products. Plant cell and tissue culture technique 

for micropropagation, factors controlling growth 

and development of cell and tissue culture, 

germplasm collection, and productions of the 

useful bioactive compounds from plants. 

Technologies applied for crop improvement; 

somaclonal variations, induced mutagenesis, 

protoplast fusion, controlled gene expressions, 

chromosome technic and investigation of 

genetically modified plant through genetic 

engineering. 
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เอกสารแนบ 4 
 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

 

1. ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

1.1 ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 1 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นายอนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr.Anuwat Jaradrattanapaiboon 

ตําแหนงทางวิชาการ  - 

ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 

สาขาวิชา   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ  - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

    17 หมู 3 ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

    โทรศัพท : 054-648593-5  ตอ 6912  โทรสาร : 054-648596 

      E-mail: anuwat-j@mju.ac.th 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร 

ชีววิทยาประยุกต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาบันราชภัฎเชียงใหม 

2551 

2545 

2541 

 

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

1. การใชสารสกัดจากสมุนไพรทางการเกษตร  

2. การวิเคราะหหาสารตกคางและการวิเคราะหคุณภาพผักและผลไม (Postharvest) 

3. การขยายพันธุพืช (Plant Propagation) 

4. ไมผล (Pomology) 

5. สรีรวิทยาพืช (Plant Physiology)   
 

4.ประวัติการทํางาน 

เมษยายน 2538 ถึง มิถุนายน 2539 

ตุลาคม 2540 ถึง มีนาคม 2541 

ผูชวยนักวิจัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม 

นักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พฤศจิกายน 2544 ถึง พฤษภาคม 2547 

กรกฏาคม 2546 ถึง มิถุนายน 2549 

 

กันยายน 2550 ถึง มิถุนายน 2552 

 

 

มิถุนายน 2552 ถึง ปจจุบัน 

ผูชวยนักวิจัยโครงการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นักวิจัยโครงการ The Uplands Program คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูประสานงานโครงการ Mapping and Matching Innovation 

in Selected Agro-Industrail Sub-Sector มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ – 

แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ป ยอนหลัง)  

 - 

6. ผลงานวิจัย (5 ป ยอนหลัง) 

อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, มัชฌิมา ศุภวิมลพันธุ. 2556. อิทธิพลของฮอรโมนเรงราก ปจจัยแสง 

และระบบนิเวศตอการเจริญเติบโตทางก่ิงกานของตนฮอม. รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแมโจ. 63 หนา. 

อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, สินีนาฏ สองศรี. 2556. โครงการวิจัยและ

พัฒนาสียอมธรรมชาติพรอมใชจากพืชบนพ้ืนที่สูง ภายใตโครงการวิจัยและการพัฒนา

เชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑแปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง. ในรายงาน

การสัมมนาวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานวิจัยของสถานบันวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง 

(องคการมหาชน) ครั้งที่ 6 (25 กันยายน 2556). (หนา 170-173). เชียงใหม : อุทยาน

หลวงราชพฤกษ.  

กฤษดา พงษการันยภาส, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, วินัย บุญนอย. หมูบานเพื่อการขยายพันธุ

ขาว บานแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการหมูบาน

วิทยาศาสตร ป 2556 (ปที่1). สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 97 

หนา. 

กฤษดา พงษการันยภาส, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, วินัย บุญนอย. 2557 การปลูกขาวตนเดียว

เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุขาว บานแมทราย ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. 

โครงการหมูบานวิทยาศาสตร ป 2557 (ปที่2). กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ. 140 หนา. 

กฤษดา พงษการันยภาส ,อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, วินัย บุญนอย  .2558 การปลูกขาวตนเดียว

เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุขาว บานแมทราย ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. 
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โครงการหมูบานวิทยาศาสตร (ปที่ 3). กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ. 150 หนา. 

อนุวัฒน จรัสรัตนไพบลูย, ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, กฤษดา พงษการัณยภาส และวินัย บุญนอย. 

2558. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชใน

พริกและพืชตระกูล กะหล่ําที่สําคัญบางชนิด. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ . 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 198 หนา. 

กฤษดา พงษการันยภาส ,อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย. 2559. การปลูกขาวตนเดียวเพ่ือการผลิต

เมล็ดพันธุขาว บานแมทราย ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. โครงการแม

ขายหมูบานวิทยาศาสตร. ปที่ 1 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 

รายงานฉบับสมบูรณ. 170 หนา . 

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาลย 

และขวัญจรัส เชิงปญญา. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค

ผิวหนังและปริมาณสีอินดิโกในตนฮอมที่เพาะปลูกตางพ้ืนท่ีในจังหวัดแพร. แหลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยรหัส มจ .1-59-069. 

กฤษดา พงษการันยภาส ,อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย. 2560. การปลูกขาวตนเดียวเพ่ือการผลิต

เมล็ดพันธุขาว บานแมทราย ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร. โครงการแม

ขายหมูบานวิทยาศาสตร. ปที่ 2 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 

รายงานฉบับสมบูรณ. 200 หนา.  

อภิพงศ ปงยศ, จักรกฤช เตโช, พัชรณัฐ ดาวดึงษ, วัชรี เลขะวิพัฒน, ณัฐพงศ พยัฆคิน และ 

อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย. 2560. การศึกษาความเปนไปไดในการควบคุมระบบการใหน 

า แบบอัตโนมัติโดยใชอุปกรณอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งของมะมวงวงบอในฟารม 

มหาวิทยาลัยแมโจ–แพร เฉลิมพระเกียรต.ิ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาลย 

และขวญัจรัส เชิงปญญา. 2561. การศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค

ผิวหนังและปริมาณสีอินดิโกในตนอมที่เพาะปลูกตางพ้ืนที่ในจังหวัดแพร. รายงาน

ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 104 หนา. 

ณัฐพงษ  พยัฆคิน , อนุ วัฒน  จรัสรัตนไพบูลย , มณฑล นอแสงศรี. 2561. ระบบตรวจวัด

สภาพแวดลอมด วยเครือขายเซ็น เซอรไรสายสําหรับ  Seseli mairei H. Wolff. 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ. (อยูระหวางการดําเนินงาน) 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ป ยอนหลัง) 

 - 



มคอ. 2 
 

175

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาต ิ (5 ป ยอนหลัง) 

- 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, สินีนาฏ สองศรี. 2556. โครงการวิจัยและ

พัฒนาสียอมธรรมชาติพรอมใชจากพืชบนพ้ืนที่สูง ภายใตโครงการวิจัยและการพัฒนา

เชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑแปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง. ใน รายงาน

การสัมมนาวิชาการ สรุปผลการดําเนินงานวิจัยของสถานบันวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง 

(องคการมหาชน) ครั้งที่ 6 (25 กันยายน 2556).(หนา 170-173). เชียงใหม : อุทยาน

หลวงราชพฤกษ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). 

ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, กฤษดา พงษการันยภาส, วินัย บุญนอย.   

2558. ประสิทธิภาพของน้ําหมักสมุนไพรบางชนิดตอการยับยั้งเชื้อรา Alternaria 

brassicicola สาเหตุโรคใบจดุของคะนา. ใน การประชุมวิชาอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 

12 (20-22 ตุลาคม 2558). (หนา 201-208). เชียงราย : โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รี

สอรท. สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย. 

ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, กฤษดา พงษการันยภาส, วินัย บุญนอย. 

2558. ประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรบางชนิดในการขจัดการปนเปอนเมล็ดติด

เชื้ อ โรค แอ น แ ท รค โน ส ขอ งพ ริ ก ท่ี มี ส า เห ตุ ม าจ าก เชื้ อ ร า  Colletotrichum 

gloeosporioides. ใน รายงานการประชุมวิชาประจําป 2558 (8 - 9 ธันวาคม 2558). 

(หนา 5 – 6). เชียงใหม : ศูนยการศกึษาและฝกอบรมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยแมโจ.  

Pradoong Suanpoot, Jaruwan Tongdeeleat, Wanwisa Pengkit, Anuwat 

Jaradrattanapaiboon, Sarayut Trirat. 2016. Effect of low temperature 

plasma treatment of chilli and tomato for seeds germination and yield. 

20th International VACCUUM congress (IVC-20), (August 21 - 26, 2016), 

(page 101). Busan, Korea. (PST/PBM-03-4-O-W) (Oral presentation) 

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาล 

และขวัญจรัส เชิงปญญา.2560. การวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลิก

และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบฮอมที่เพาะปลูกตางพื้นท่ี ใน การ

ประชุมวิชาการประจําป 2560 (7 - 8 ธันวาคม 2560). (หนา 212 – 220). เชียงใหม : 

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. มหาวิทยาลัยแมโจ.  

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบตัร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 



มคอ. 2 
 

176

 

1.2 ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 2 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางศิริโสภา อินขะ  วรรณวงศ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Sirisopha Inkha  Wannawong 

ตําแหนงทางวิชาการ  - 

ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 

สาขาวิชา   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

    17 หมู 3 ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

    โทรศัพท : 054-648593-5  ตอ 6912  โทรสาร : 054-648596 

      E-mail: kungking_261@hotmail.com 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

เกษตรศาสตร 

เกษตรศาสตร (โรคพืช) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2552 

2546 

2544 

 

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

1. Postharvest Disease of Horticulture  

2. Physiology and Postharvest of Horticulture  

3. Postharvest Safety 

4. Plant Protection 

 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2552 - 2555 อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

                     มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแกว 
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5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)  

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาลย 

และขวัญจรัส  เชิงปญญา. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค

ผิวหนังและปริมาณสีอินดิโกในตนฮอมที่เพาะปลูกตางพ้ืนที่ในจังหวัดแพร. แหลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยรหัส มจ .1-59-069. (ผูรวมวิจัย

โครงการวิจัย) 

ถมรัตน ชัชวาลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ และฉันทนา ซูแสวงทรัพย. 2559. การศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดไซยาโนแบคทีเรียในการควบคุมโรคเหี่ยวของพริก. แหลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยรหัส มจ .1-59-075. (ผูรวมวิจัย

โครงการวิจัย) 

ขวัญจรัส เชิงปญญา, กฤษดา  พงษการัณยภาส, ถมรัตน ชัชวาลย  และ ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ. 

2559.     การแยกและระบุลักษณะจุลินทรียยอยเซลลูโลสจากดินในปาเต็งรังเบญจพรรณ

และปาสนเขาและการตรวจวิเคราะหความสามารถในการยอยเซลลูโลส. แหลงทุน 

มหาวิทยาลัยแมโจ โครงการวิจัยรหัส มจ .3-59-006. (ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย) 

กมลพร ปานงอม, ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, และขวัญจรัส เชิงปญญา. 2560. บทบาทของ

สารประกอบที่วองไวปฏิกิริยาตอการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเซลลเชื้อรากอโรค

แอนแทรคโนสในพริก. แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โครงการวิจัยรหัส 

มจ .1-60-060. (ผูรวมวิจัยโครงการวิจัย) 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย, ศิริโสภา อินขะ  วรรณวงศ, กฤษดา  พงษการัณยภาส และวินัย บุญนอย.  

2558. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชในพริก

และพืชตระกูล กะหล่ําที่สําคัญบางชนิด. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 198 

หนา. 

ถมรัตน  ชัชวาลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ และฉันทนา ซูแสวงทรัพย. 2561. การศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดไซยาโนแบคทีเรียในการควบคุมโรคเหี่ยวของพริกชนิด. รายงาน

ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 92 หนา. 

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย,  ศริิโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาลย และ

ขวัญจรัส เชิงปญญา. 2561. การศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค
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ผิวหนังและปริมาณสีอินดิโกในตนอมที่ เพาะปลูกตางพ้ืนที่ในจังหวัดแพร. รายงาน

ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 104 หนา. 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, กฤษดา พงษการันยภาส, วินัย บุญนอย.   

2558. ประสิทธิภาพของน้ําหมักสมุนไพรบางชนิดตอการยับยั้งเชื้อรา Alternaria 

brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของคะนา. ใน การประชุมวิชาอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 

12 (20 - 22 ตุลาคม 2558). (หนา 201 - 208). เชียงราย : โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รี

สอรท. สมาคมวิทยาการวัชพืชแหงประเทศไทย. 

ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย, กฤษดา พงษการันยภาส, วินัย บุญนอย. 

2558. ประสิทธิภาพของน้ําหมักพืชสมุนไพรบางชนิดในการขจัดการปนเปอนเมล็ดติด

เชื้ อ โรค แอ น แ ท รค โน ส ขอ งพ ริ ก ท่ี มี ส า เห ตุ ม าจ าก เชื้ อ ร า  Colletotrichum 

gloeosporioides. ใน รายงานการประชุมวิชาประจําป 2558 (8 - 9 ธันวาคม 2558). 

(หนา 5 – 6). เชียงใหม : ศูนยการศกึษาและฝกอบรมนานชาต.ิ มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ,  ถมรัตน ชัชวาลย,  ฉันทนา ซูแสวงทรัพย และจิรวัณยกานท ออนศร.ี 

2560. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. ในการยับยั้งเชื้อ

รา Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคเห่ียวของพริก. ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560. 

(7 - 8 ธันวาคม 2560). (หนา 24 – 31). เชียงใหม : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ฉันทนา ซูแสวงทรัพย, อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย,  ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ, ถมรัตน ชัชวาล และ

ขวัญจรัส เชิงปญญา.2560. การวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลิกและ

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบฮอมที่เพาะปลูกตางพื้นที่ ใน การประชุม

วิชาการประจําป  2560. (7-8 ธันวาคม 2560). (หน า 212 – 220). เชียงใหม  : 

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. มหาวิทยาลัยแมโจ.  

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบตัร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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1.3 ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 3 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นางสาวละออทิพย  ไมตรี 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Laaorthip  Maitree 

ตําแหนงทางวิชาการ  - 

ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 

สาขาวิชา   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

    17 หมู 3 ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

    โทรศัพท : 540 - 648593 ตอ 6912    โทรสาร : 054-648596 

      E-mail: laaor@mju.ac.th, Laaorveget@hotmail.com 
 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

Ph.D. 

 

Bioresource 

Production 

Science 

Ehime University, Japan 

 

2561 

 

วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัยแมโจ 2551 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ 2543 

 

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

 1. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  

 2. กระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุพืช 

 3. ระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ (พืชผักและไมดอกไมประดับเมืองหนาว) 

 4. การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  

 5. ระบบการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิค 

 6. ระบบการจัดการฟารมเชิงการคา 
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4.ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2543 - 2544 

 

2544 – 2545 

 

2545 – 2551 

2551  - ปจจุบัน 

 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  โครงการปารักษน้ํา รักษแผนดิน, กรมปาไม 

,กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ, ประจําสถานีผลิตเมล็ดพันธุ  

ศูนยการผลิตจังหวัดนาน, บริษัท เจียไต จํากัด, นาน 

ผูชวยนักวิจัย (ปรับปรุงพันธุ), มูลนิธิโครงการหลวง,  เชียงใหม 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)  

- 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

วรรณามังกิตะ, ธนากรลัทธิ์ธีระสุวรรณ, พิชิตร วรรณคํา, ละออทิพย ไมตรี, สุคนธทิพย บุญวงค 

และฑีฆํา โยธําภักดี. 2556. การมีสวนรวมของชาวเขาเผาเมี่ยนในการฟนฟูแหลงอาหารและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ บานน้ําแปง ตําบลผาทอง ดําเภอทาวังผา จังหวัดนาน. 

วารสารวิจัยเชิงพ้ืนที่. 5(4), (มีนาคม-เมษายน 2556), 23-38. 

ธรรมศักดิ์ พันธุแสนศร,ี  ลักขณา พันธุแสนศรี และ ละออทิพย  ไมตร ี. โครงการการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับตน ใบ เปลือก และซังขาวโพด สูผลิตภัณฑกระถางชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(อยูระหวางการดําเนินงาน) 

 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาต ิ (5 ปยอนหลัง) 

วรรณา มังกิตะ, ธนากร ลัทธิ์ธีระสุวรรณ, พิชิตร วรรณคํา, ละออทิพย ไมตร,ี สุคนธทิพย บุญวงค 

และฑีฆา โยธาภักดี. 2556. การมีสวนรวมของชาวเขาเผาเมี่ยนในการฟนฟูแหลงอาหารและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ บานน้ําแปง ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน. วารสาร

วิจัยเชิงพ้ืนที่. 5(4), (มีนาคม-เมษายน 2556), 23-38. 

ละออพิพย ไมตร,ี ไกรกรัณฑ สารภาพ และประกิตต โกะสูงเนิน. 2561. การทดสอบเมล็ดพันธุขาว 3 

สายพันธุ โดยวิธีเรงอายุ. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2561 (ภาค



มคอ. 2 
 

181

โปสเตอร). (11 – 13 ธันวาคม 2561). (หนา 43). เชียงใหม : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา. มหาวิทยาลัยแมโจ.   

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Masanori Toyota, Laaorthip Maitree and Kanchana Chomsang. 2017 Changes in  

            radiation interception and light quality over time and stratified height in a  

            soybean canopy under a narrow-row planting culture. Plant Production   

            Science. Volume 20 (March 2017), P. 205-214. 

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบตัร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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1.4  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 4 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายศรายุทธ  ตรีรัตน 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sarayut  Trirat 

 ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 

 สาขาวิชา   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 หนวยงานท่ีสังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

     17 หมู 3 ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

                                               โทรศัพทมือถือ 094-441-6614       

                                               E-mail address: ajp265@gmail.com  

 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

Ph.D. Plant Breeding Central Luzon State 

University, Philippines 

2557 

 

วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2544 

วท.บ. พืชศาสตร – พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2539 

 

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

1. Biometric  

2. Experimental Design 

3. Cropping System 

4. Soil and water management 

 

4. ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2544 – ปจจุบัน.                อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช. 
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5. ประสบการณท่ีเกีย่วของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)  

1. ชื่อโครงการวิจัย “การปรับปรุงพันธุขาวไรไมไวแสง” 

แหลงทุน มหาวิทยาลัยแมโจ ป 2556 

2. ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาความดีเดนลูกผสมและและสมรรถนะการผสมของขาวโพดไร

ลูกผสมโดยวิธ ีDiallel Method I” 

แหลงทุน มหาวิทยาลัยแมโจ ป 2557  

3. ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาระยะการการปกดําขาวหอมงวงชาง” 

แหลงทุน มหาวิทยาลัยแมโจ ป 2557 

4. ชื่อโครงการวิจัย “ผลของ IBA ตอการเกิดรากและความยาวยอดก่ิงปกชําผักหวานบาน” 

แหลงทุน มหาวิทยาลัยแมโจ ป 2557 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ปารว ีกาญจนประโชต,ิ ศรายุทธ  ตรีรัตน, ปภาว ีบุญเลิศ, จันทิม เยื้อนแยม “การศึกษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมขาวไรจํานวน 5 สายพันธุ โดย

วิธ ี HAT-RAPD” (ผูรวมโครงการ) ทุนสนับสนุนจากโครงการพัมนานักวิจัยรุนใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจประจําป 2556 

สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, ศรายุทธ ตรีรัตน, อรจนา แสนไชยจันทรประยูร, จักรพงษ พวงงาม

ชื่น, ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ. 2557.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือการทองเที่ยว โดยชุมชนอยางยั่งยืน อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม. 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ํา เพ่ือการเพาะงอกและการทําลายเชื้อของเมล็ดพันธุ

พริก  รหัสวิจัย  CRP5905020270 ป  2559-2561 

การพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมท่ีเหมาสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน

เขต 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน  รหัสวิจัย  PRP5805011420  ป 

2559 – 2562 

 การพัฒนาศักยภาพชุมชนตามมาตรฐานการทองเที่ยวในชุมชนในเขตบริการศูนยการเรียนบานนา

โต อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย รหัสวิจัย RDG60T0044  ป  2560-2561 

 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Pradoong Suanpoot, Jaruwan Tongdeeleat, Wanwisa Pengkit, Anuwat 

Jaradrattanapaiboon, Sarayut Trirat. 2016. Effect of low temperature 

plasma treatment of chilli and tomato for seeds germination and yield. 

20th International VACCUUM congress (IVC-20), (August 21 - 26, 2016), 

(page 101). Busan, Korea. (PST/PBM-03-4-O-W) (Oral presentation) 

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบตัร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

- 
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1.5 ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 5 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายประกิตต  โกะสูงเนิน 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr.Prakit  Kohsungnoen 

ตําแหนงทางวิชาการ  - 

ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย 

สาขาวิชา   เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

     17 หมู 3 ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 54140 

     โทรศพัท : 054-648593-5  ตอ 6912  

โทรสาร : 054-648596 

       E-mail: koh_prakit@hotmail.com  
 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

ปร.ด. 

 

บริหารศาสตร 

(การบริหารการเกษตรและทรัพยากร) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 2559 

 

วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2548 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2542 

 

3. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

1. สาขาวิชาพืชไร  

2. สาขาวิชาการวิจัยทางพืช 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนทางการเกษตร 

5. สาขาวิชาการบริหารการเกษตรและทรัพยากร 

 

4.ประวัติการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง 

2540 - 2541 นักปฏิรูปที่ดิน   

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม 



มคอ. 2 
 

186

2541 – 2542 

 

พลทหาร  

กองพันทหารราบ  มณฑลทหารบกที่ 21 คายสุรนารี   

2543 - 2546 ผูชวยนักวิจัย 

มูลนิธิโครงการหลวง 

2544 - 2548 เจาหนาที่สงเสริมการผลิตถ่ัวอะซูกิ  

งานพืชไร  มูลนิธิโครงการหลวง 

2548 – ปจจุบัน อาจารย 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

5. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง)  

- การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศนาขาว บริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการสงเสริมการปลูกออยและ

อุตสาหกรรมน้ําตาล จังหวัดสกลนคร. 2561. กลุมบริษัทน้ําตาลไทนรุงเรือง.  หัวหนา

โครงการ. สัดสวนวิจัย 40% 

- ความสําเร็จของเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  2558.  

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม.  หัวหนา

โครงการวิจัย.  สัดสวนวิจัย 100%  

- การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเตาแกสพลังงานแกลบ.  2557.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.).  2557.  หัวหนาโครงการวิจัย.  สัดสวนวิจัย 60%. 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

- การประเมินมูลคาบริการของระบบนิเวศนาขาว บริเวณพ้ืนที่ดําเนินการสงเสริมการปลูกออยและ

อุตสาหกรรมน้ําตาล จังหวัดสกลนคร. 2561. กลุมบริษัทน้ําตาลไทนรุงเรือง.  หัวหนา

โครงการ.  สัดสวนวิจัย 40% 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักสุรากลั่นชุมชนของ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร เพ่ือสามารถยอยขาว

อยางมีประสิทธิภาพและใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีในปริมาณเพ่ิมขึ้น.  2560. 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. ผูรวมวิจัย. สัดสวนวิจัย 30% 
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- การประเมินการใชพลังงานและคารบอนฟุตปริ้นทสําหรับการผลิตขาวไรซเบอรรี่ .  2560.  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ.  ผูรวมวิจัย.  สัดสวนวิจัย 10% 

- ความสําเร็จของเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรียในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  2558.  

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม โจ  จังหวัดเชียงใหม .  หัวหนา

โครงการวิจัย.  สัดสวนวิจัย 100%  

- การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพเตาแกสพลังงานแกลบ.  2557.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.).  2557.  หัวหนาโครงการวิจัย.  สัดสวนวิจัย 60%. 

 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ  (5 ปยอนหลัง) 

 - 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 
 

ประกิตต โกะสูงเนิน,  ธเนศ ไชยชนะ  และสุนันต บัวเนี่ยว.  2560.  การพัฒนาหมูบานใชพลังงาน  

ทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ. ใน การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 13.  (31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560). (หนา 20 -25). เชียงใหม : โรง

แรมดิเอ็มเพลส. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ศุภชัย เพชรธาราวดี, ณัฐวุฒิ ดุษฎี, ชูรัตน ธารารักษ, ประกิตต โกะสูงเนิน และธเนศ ไชยชนะ. 

2560, การวิเคราะหพลังงานในการผลิตขาโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ราบ. ใน การประชุม

วิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1. (17-18 สิงหาคม 2560). (หนา 25 

– 31). เชียงใหม :  โรงแรมดิเอ็มเพรส. บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ศุภชัย เพชรธาราวดี, ณัฐวุฒิ ดุษฎี, ชูรัตน ธารารักษ, ประกิตต โกะสูงเนิน และธเนศ ไชยชนะ. 

2560. การศึกษาภาวะการปลอยกาซเรือนกระจกจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่

ราบจังหวัดแพร, ใน การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหง

ประเทศไทย ครั้งที่ 10, (29-30 พฤศจิกายน 2560 และวันท่ี 1 ธันวาคม 2560). (หนา 

41 - 44). พัทลุง : หอประชุมเฉลิมพระเกียรต.ิ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.  
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ละออพิพย ไมตร,ี ไกรกรัณฑ สารภาพ และประกิตต โกะสูงเนิน. 2561. การทดสอบเมล็ดพันธุขาว 3 

สายพันธุ โดยวิธีเรงอายุ. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2561 (ภาค

โปสเตอร). (11 – 13 ธันวาคม 2561). (หนา 43). เชียงใหม : อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา. มหาวิทยาลัยแมโจ.   

 

10. ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบตัร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 

 

2. ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร   

2.1  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร  คนท่ี 1  

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสุทธิรักษ ผลเจริญ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Suttirak Plonjarean 

ตําแหนงทางวิชาการ   - 

ตําแหนง    อาจารย 

สาขาวิชา    เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด   มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  

99 หมู 5 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  

โทรศพัท: (077)544068  

โทรสาร : (077)544068 

E-mail Address: plonjarean@hotmail.com 

2.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ด. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2554 

วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2549 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2545 

 

3.  สาขาวิชาที่มีความชํานาญพเิศษ 

1)  ปรับปรุงพันธุพืช 

2)  สรีรวิทยาของพืช 

3)  เคมีวิเคราะห 

4)  เทคโนโลยีชีวภาพ 

5)  สารพิษตกคางทางการเกษตร 

6)  มาตรฐานการรับรองทางดานการเกษตร 
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4.  ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ.  ตําแหนง 

2558 – ปจจจุบัน อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

 

5.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด

ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําพริกแกงชุมชนบานทอน – อม อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร. รายงาน

วิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 78 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปน้ําพริกแกงเขาสู

ระบบมาตรฐาน GMP ของชุมชนบานทอน – อม อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร. รายงานวิจัย

มหาวิทยาลยัแมโจ. 38 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรในดิน เพ่ือ

เขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 46 หนา. 

มัลลิกา จินดาซงิห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2559. การศึกษาการใชจุลินทรียเพ่ือลดความเค็มในข้ีกุง. 

รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร.40 หนา. 

มัลลิกา จินดาซงิห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2559. การผลิตจุลินทรียเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชในสวน

ทุเรียน. รายงานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 96 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2560. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรในดินสวน

ทุเรียน เพ่ือเขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 32 

หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2560. การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง ชั่วที่ 

1 โดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุตําแหนงยีนในการคัดเลือก. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัย

แมโจ. 49 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2560. การศึกษาจุลินทรียยอยสลายสารตกคางในดิน 

เพ่ือการนําไปใชประโยชนในระบบการผลิตพืชอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร. 31 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2560. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีว

ภัณฑปองกันกําจัดวัชพืชในสวนทุเรียน. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 33 หนา. 
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สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรกลุมออร

แกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพ่ือเขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแมโจ. 42 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง ดวย

วิธีการผสมกลับ โดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุตําแหนงยีนในการคัดเลือก. รายงาน

วิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 49 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาสารสําคัญในสมจ๊ีด เพ่ือปองกันกําจัด

โรคในทุเรียน. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 41 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหราย

ทุน เพื่อนํามาใชประโยชนในการผลิตพืชอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 33 หนา. 

ประสาทพร  กออวยชัย  ปยนุช  จันทรัมพร  มัลลิกา  จินดาซิงห สุทธิรักษ ผลเจริญ  และขจรรักษ 

พูพัฒนศิลป. 2561. ผลของปุยอินทรียเคมี อามิเมท สูตร 5-3-5 ตอการใหผลผลิตใน

ยางพารา. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 36 หนา. 

 

7.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

9.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

สุชาดา เอียดเกลี้ยง, มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การใชเครื่องหมายโมเลกุลใน

การระบุยีนที่มีความสัมพันธกับยีนไมไวแสง Hd1 ในคูผสม ขาวหอมกระดังงากบั ขาวกข 55. 

ใน การนําเสนอผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (22 มีนาคม 2561).(หนา 

3-7). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 

มณีวรรณ สุทธิรัตน, สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาการยอยสลายของ

สารเคมี Cypermetrin กลุมไพรีทรอยด ในดินท่ีปลูกทุเรียน. ใน การนําเสนอผลงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (22 มีนาคม 2561). (หนา 8-11). สงขลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 

 

10.  ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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2.2  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร  คนท่ี 2 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวมัลลิกา จินดาซิงห 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Manlika Jindasing 

ตําแหนงทางวิชาการ   - 

ตําแหนง    อาจารย 

สาขาวิชา    เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด   มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  

99 หมู 5 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  

โทรศพัท: (077)544068  

โทรสาร:(077)544068 

E-mail: jindasing@hotmail.com 

 

2.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ด. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2554 

วท.ม. พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2549 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2545 

 

3.  สาขาวิชาที่มีความชํานาญพเิศษ 

1)  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

2)  ปรับปรุงพันธุพืช 

3)  เคมีวิเคราะห 

4)  สารพิษตกคางทางการเกษตร 

5)  มาตรฐานการรับรองทางดานการเกษตร 

 

4.  ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ.  ตําแหนง 

2558 – ปจจจุบัน อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
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5.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

มัลลกิา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2559. การศึกษาการใชจุลินทรียเพ่ือลดความเค็มในขี้กุง. 

รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 40 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2559. การผลิตจุลินทรียเพ่ือปองกันกําจัดศัตรูพืชในสวน

ทุเรียน. รายงานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 96 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด

ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําพริกแกงชุมชนบานทอน – อม อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร. รายงาน

วิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 78 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปน้ําพริกแกงเขาสู

ระบบมาตรฐาน GMP ของชุมชนบานทอน – อม อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร. รายงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแมโจ. 38 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2559. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรในดิน เพ่ือ

เขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 46 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2560. การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง ชั่วที่ 

1 โดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุตําแหนงยีนในการคัดเลือก. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัย

แมโจ. 49 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2560. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชสารชีว

ภัณฑปองกันกําจัดวัชพืชในสวนทุเรียน. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 33 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2560. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรในดินสวน

ทุเรียนเพ่ือเขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 32 

หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2560. การศึกษาจุลินทรียยอยสลายสารตกคางในดิน 

เพ่ือการไปใชประโยชนในระบบการผลิตพืชอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 

31 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาสารพิษตกคางทางการเกษตรกลุมออร

แกโนฟอสเฟตในดินสวนทุเรียน เพ่ือเขาสูการปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย. รายงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแมโจ. 42 หนา. 
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มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การปรับปรุงพันธุขาวหอมกระดังงาไมไวแสง ดวย

วิธีการผสมกลับโดยการใชโมเลกุลเครื่องหมายระบุตําแหนงยีนในการคัดเลือก. รายงานวิจัย

มหาวิทยาลัยแมโจ. 49 หนา. 

มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหราย

ทุน เพื่อนํามาใชประโยชนในการผลิตพืชอินทรีย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ. 33 หนา. 

สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาสารสําคัญในสมจี๊ด เพ่ือปองกันกําจัด

โรคในทุเรียน. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร. 31 หนา. 

ประสาทพร  กออวยชัย  ปยนุช  จันทรัมพร  มัลลิกา  จินดาซิงห สุทธิรักษ ผลเจริญ  และขจรรักษ 

พูพัฒนศิลป. 2561. ผลของปุยอินทรียเคมี  อามิเมท สูตร 5-3-5 ตอการใหผลผลิตใน

ยางพารา. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 36 น. 

 

7.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

8.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

9.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

สุชาดา เอียดเกลี้ยง, มัลลิกา จินดาซิงห และสุทธิรักษ ผลเจริญ. 2561. การใชเครื่องหมายโมเลกุลใน

การระบุยีนที่มีความสัมพันธกับยีนไมไวแสง Hd1 ในคูผสม ขาวหอมกระดังงากบั ขาวกข 55. 

ใน การนําเสนอผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (22 มีนาคม 2561). (หนา 

3-7). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 

มณีวรรณ สุทธิรัตน, สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห. 2561. การศึกษาการยอยสลายของ

สารเคมี Cypermetrin กลุมไพรีทรอยด ในดินท่ีปลูกทุเรียน. ใน การนําเสนอผลงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร (22 มีนาคม 2561). (หนา 8-11). สงขลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 

 

10.  ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

-  
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   2.3. ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร  คนท่ี 3 

   ชื่อ (ภาษาไทย)   นายจิระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์  

   ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Jirasak  Wichasawasdi  

   ตําแหนงทางวิชาการ    - 

   ตําแหนง            อาจารย 

   สาขาวิชา  เทคโนโลยีการผลิตพืช 

   หนวยงานที่สังกัด  มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร   

    99 หมู 5 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 

    โทรศัพท: (077)544068  

   โทรสาร: (077)544068 

   E-mail: jirasuk.w@gmail.com 

2.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ม. เกษตรศาสตร (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแมโจ 2542 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 2. ปรับปรุงพันธุพืช   

 3. เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

 4. ไมดอกไมประดับ 

 

4.  ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ.  ตําแหนง 

2549 – ปจจุบัน อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

 

5.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

 

 -  
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7.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

- 

 

9.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, ประสาทพร กออวยชัย และปยนุช จันทรัมพร. 2560. ผลของ BAP และ IAA ที่

มีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหอมทอง ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560 (7 - 8 

ธันวาคม 2560). (หนา 17 – 23). เชียงใหม : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

 

10.  ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และ สิทธิชัย สิมมาลา. 2561. อนุสิทธิบัตรสารอาหารพืชที่มีสวนประกอบของ

น้ํามันปลาทะเล. เอกสารจดแจงอนุสิทธิบัตร เลขที่  1803001549 วันที่ยื่นคําขอ 10 

กรกฏาคม 2561 (ยื่นจดแจงโดย สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม).  
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2.4.  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร  คนท่ี 4 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายประสาทพร  กออวยชัย 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Prasatporn Koauychai 

ตําแหนงทางวิชาการ   - 

ตําแหนง    อาจารย 

สาขาวิชา    เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด   มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  

99 หมู 5 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  

โทรศพัท: (077)544068  

โทรสาร : (077)544068 

E-mail Address:  

2.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ม. พืชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543 

วท.บ. พืชศาสตร - พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ 2539 

 

3.  สาขาวิชาที่มีความชํานาญพเิศษ 

1)  ปรับปรุงพันธุพืช 

2)  ปาลมน้ํามัน 

3)  ยางพารา 

 

4.  ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ.  ตําแหนง 

2548-ปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

2546-2548 

2544-2546 

หัวหนางานพืชไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นักเขียนตําราเรียน  บริษัทไทยวัฒนาพานิช 

 

5.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ประสาทพร  กออวยชัย, ศิริชัย   อุนศรีสง, สมพร  มีแสงแกว,ระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์ และ ปณิดา  กัน

ถาด.  2556. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  6 สายพันธุ ในชวงอายุปที่ 3 – 4  ป. 60 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร, รังสิวุฒิ   สิงหคํา และ ฐิติมา  ศรีพร. 2557. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ  6 สายพันธุ ในชวงอายุปที่ 5 – 6  ป  ในสภาพดินทรายชายฝงทะเลและในสภาพ

ดินรวนปนเหนียว.รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 48 น. 

ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย, รังสิวุฒิ  สิงหคํา และ ฐิติมา  ศรีพร. 2557. ผลของเอ

ทธิลีนตอผลผลิตและคุณภาพของน้ํายางพารา  คุณภาพของเนื้อไมยางพาราในอําเภอละแม 

จังหวัดชุมพร. 50 น. 

รังสิวุฒิ  สิงหคํา, ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร และ ฐิติมา  ศรีพร. 2558. ผลของเอ

ทธิลีนตอการใหผลผลิตของยางพาราพันธุ RRIM  600  และ BPM 24. รายงานผลการวิจัย. 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 65 น. 

นายขจรรักษ  พูพัฒนศิลป, ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2558. ผลของปุย

อินทรียอามิเมทรวมกับเอทธีลินตอการใหผลผลิตของยางพาราพันธุ RRIM  600. รายงาน

ผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 56 น. 

ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย , รังสิวุฒิ   สิงหคํา และ ฐิติมา  ศรีพร. 2558. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสม Elaeis guineensis  X   Elaeis  

oleifera  ในชวงอายุ 1 ปแรก. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 60 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีสูตรตางๆ

สําหรับการเพ่ิมผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต. รายงานผลการวิจัย. 50 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ผลของการใชปุยอินทรียเคมีสูตร 3-5-5 

ตอการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน. รายงานผลการวิจัย. 45 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ผลของ NAML ตอการใหผลผลิตในปาลม

น้ํามัน. รายงานผลการวิจัย.  39 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร รังสิวุฒิ   สิงหคํา และ ฐิติมา  ศรีพร. 2559. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ  6 สายพันธุ ในชวงอายุปที่ 7 – 8  ป  ในสภาพดินทรายชายฝงทะเลและในสภาพ

ดินรวนปนเหนียว. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 55 น. 
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ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2560. ศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีสูตรตางๆ

สําหรับการเพ่ิมผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต. รายงานผลการวิจัย.  55 น. 

ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย , รังสิวุฒิ   สิงหคํา และ ฐิติมา  ศรีพร. 2560. 

เปรียบเทียบการใหผลผลิตของปาลมน้ํ ามันลูกผสม Elaeis guineensis  X  Elaeis  

oleifera ในปที่ 3 และ 4. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 55 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  ปยนุช  จันทรัมพร  มัลลิกา  จินดาซิงห สุทธิรักษ ผลเจริญ  ขจรรักษ 

พูพัฒนศิลป. 2561. ผลของปุยอินทรียเคมี  อามิเมท สูตร 5-3-5 ตอการให ผ ล ผ ลิ ต ใ น

ยางพารา. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 36 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และ  ปยนุช  จันทรัมพร. 2561. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของปาลมน้ํามันที่ไดรับปุยสูตรตางๆ. รายงานผลการวิจัย. 35 น. 

 

7.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

8.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

9.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, ประสาทพร กออวยชัย และปยนุช จันทรัมพร. 2560. ผลของ BAP และ IAA ที่

มีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหอมทอง ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560 (7 - 8 

ธันวาคม 2560). (หนา 17 – 23). เชียงใหม : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร, ฐิติพร  ศรีพร  และรังสิวุฒิ  สิงหคํา. 2558. การ

เปรียบเทียบลักษณะการเจริญ เติบโตและผลผลิตของปาลมน้ํ ามันลูกผสม (Elaeis 

guineensis  X Elaeis  oleifera) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การ

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน

ประชาคมอาเซียน”. (24 - 25 ธันวาคม 2558). (หนา 456 - 464). ขอนแกน : เซ็นทารา 

โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประสาทพร  กออวยชัย. 2557.เปรียบเทียบผลผลิตของโคลนปาลมน้ํามัน 6 โคลนในชวงปที่สองหลัง

ยายปลูก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 
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ครั้งที่ 4. (11 - 13 มิถุนายน 2557). (หนา 389 - 395). ขอนแกน : เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด 

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประสาทพร  กออวยชัย. 2556. เปรียบเทียบผลผลิตของโคลนปาลมน้ํามัน 6 โคลนในชวง 1 ปแรก. 

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3. (9 - 

12 พฤษภาคม 2556). (หนา 412 - 420). ขอนแกน : เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 

10.  ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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2.5  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร  คนท่ี 5 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางปยนุช จันทรัมพร 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.s. Piyanoot Juntarumporn 

ตําแหนงทางวิชาการ   - 

ตําแหนง    อาจารย 

สาขาวิชา    เทคโนโลยีการผลิตพืช 

หนวยงานที่สังกัด   มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร  

99 หมู 5 ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  

โทรศพัท: (077)544068  

โทรสาร : (077)544068 

E-mail Address: plonjarean@hotmail.com 

2.  ประวัตกิารศึกษา 

คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ. 

วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546 

วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539 

 

3.  สาขาวิชาที่มีความชํานาญพเิศษ 

1)  กีฏวิทยา 

2)  การบริหารศัตรูพืช 

 

4.  ประวัติการทํางาน 

 ป พ.ศ.  ตําแหนง 

2554-ปจจุบัน 

2551-2553 

2547-2548 

อาจารย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

พนักงาน  บริษัทไทยวัฒนาพานชิ (เขียนแบบเรียนชั้นประถมศึกษา) 

 

5.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ (5 ปยอนหลัง) 

 - 
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6.  ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร, รังสิวุฒิ  สิงหคํา และฐิติมา  ศรีพร. 2557. เปรียบเทียบ

การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  6 สาย

พันธุ ในชวงอายุปที่ 5 – 6  ป  ในสภาพดินทรายชายฝงทะเลและในสภาพดินรวนปนเหนียว.

รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 48 น. 

ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย, รังสิวุฒิ  สิงหคํา และฐิติมา  ศรีพร. 2557. ผลของเอทธิ

ลีนตอผลผลิตและคุณภาพของน้ํายางพารา  คุณภาพของเนื้อไมยางพาราในอําเภอละแม 

จังหวัดชุมพร. 50 น. 

รังสิวุฒิ  สิงหคํา, ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร และฐิติมา  ศรีพร. 2558. ผลของเอทธิ

ลีนตอการใหผลผลิตของยางพาราพันธุ RRIM  600  และ BPM 24. รายงานผลการวิจัย. 

มหาวิทยาลัยแมโจ. 65 น. 

ขจรรักษ  พูพัฒนศิลป, ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2558. ผลของปุยอินทรีย

อามิ เมทรวมกับเอทธีลินตอการใหผลผลิตของยางพาราพันธุ  RRIM  600. รายงาน

ผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 56 น. 

ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย, รังสิวุฒิ  สิงหคํา และฐิติมา  ศรีพร. 2558. เปรียบเทียบ

การเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสม Elaeis guineensis  X   Elaeis  oleifera  ในชวง

อายุ 1 ปแรก. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 60 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีสูตรตางๆ

สําหรับการเพ่ิมผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต. รายงานผลการวิจัย. 50 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ผลของการใชปุยอินทรียเคมีสูตร 3-5-5 ตอ

การให ผลผลิตของปาลมน้ํามัน. รายงานผลการวิจัย. 45 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2559. ผลของ NAML ตอการใหผลผลิตในปาลม

น้ํามัน. รายงานผลการวิจัย.  39 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร รังสิวุฒิ  สิงหคาํ และฐิติมา  ศรีพร. 2559. เปรียบเทียบ

การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  6 สาย

พันธุ ในชวงอายุปที่ 7 – 8  ป  ในสภาพดินทรายชายฝงทะเลและในสภาพดินรวนปนเหนียว. 

รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 55 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2560. ศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีสูตรตางๆ

สําหรับการเพ่ิมผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต. รายงานผลการวิจัย.  55 น. 
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ปยนุช  จันทรัมพร, ประสาทพร  กออวยชัย, รังสิวุฒิ  สิงหคํา และฐิติมา  ศรีพร. 2560. เปรียบเทียบ

การใหผลผลิตของปาลมน้ํามันลูกผสม Elaeis guineensis  X  Elaeis  oleifera ในปท่ี 3 

และ 4. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 55 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  ปยนุช  จันทรัมพร  มัลลิกา  จินดาซิงห สุทธิรักษ ผลเจริญ  ขจรรักษ 

พูพัฒนศิลป. 2561. ผลของปุยอินทรียเคมี  อามิเมท สูตร 5-3-5 ตอการให ผ ล ผ ลิ ต ใ น

ยางพารา. รายงานผลการวิจัย. มหาวิทยาลัยแมโจ. 36 น. 

ประสาทพร  กออวยชัย  และปยนุช  จันทรัมพร. 2561. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของปาลมน้ํามันที่ไดรับปุยสูตรตางๆ. รายงานผลการวิจัย. 35 น. 

 

8.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

9.  ผลงานวิจัยที่พมิพเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

ประสาทพร  กออวยชัย, ปยนุช  จันทรัมพร, ฐิติพร  ศรีพร  และรังสิวุฒิ  สิงหคํา. 2558. การ

เปรียบเทียบลักษณะการเจริญ เติบโตและผลผลิตของปาลมน้ํ ามันลูกผสม (Elaeis 

guineensis  X Elaeis  oleifera) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การ

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน

ประชาคมอาเซียน”. (24 - 25 ธันวาคม 2558). (หนา 456 - 464). ขอนแกน : เซ็นทารา 

โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์, ประสาทพร กออวยชัย และปยนุช จันทรัมพร. 2560. ผลของ BAP และ IAA ที่

มีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยหอมทอง ใน การประชุมวิชาการประจําป 2560 (7 - 8 

ธันวาคม 2560). (หนา 17 – 23). เชียงใหม : สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 

มหาวิทยาลัยแมโจ.  

10.  ผลงานอื่นๆ เชน ตํารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

204

เอกสารแนบ 5 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 6 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 7 

 

รายงานสรุปการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 

 

รายงานการประชมุการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วันอาทิตย ที่  12 และ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

 

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร 

กรรมการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการวิพากษหลักสูตร 

1.อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 1.อาจารย ดร.ละออทิพย ไมตร ี

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรณุี นาพรหม 2. รองศาสตราจารย ดร.พิทยา สรวมศิร ิ

3.นางสาวสุจิตรา รอดเพ็ชร 3.นางสาวกอย คะสุดใจ 

4.นายชํานาญ เมืองลอง 4.นายอาทิตย พรมทา 

5.นางสาววรางคณา จันทเลิศ 5.นายศิลปชัย กอเจริญ  

6.อาจารย ดร.ประกิตต โกะสูงเนิน 6.อาจารย ดร.ประกิตต โกะสูงเนิน 

7.อาจารย ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน 7.อาจารย ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน 

8.อาจารย ดร.ละออทิพย ไมตร ี 8.อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

9.อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ  9.อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 

สรุปการประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารย ดร.อนุวัฒน  จรัสรัตนไพบูลย  และอาจารย ดร.ละออทิพย  ไมตรี ไดกลาวตอนรับ

ผูเขารวมประชุมปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีขอสรุปดังนี ้

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรจะมีการปรับลดใหเหลือเพียง 3 ทาน อีก 2 ทานจะไดไป

ดูแลหลักสูตรอ่ืนไดอีก หรือใชในการเปดหลักสูตรปริญญาโทได สําหรับโครงสรางของหลักสูตรจํานวน 

137 หน วยกิต มีความเหมาะสม  มีการเสนอใหปรับลดหนวยกิตในกลุมสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรลงและนําไปเพ่ิมไวในหมวดวิชาเฉพาะใหมากข้ึน และหลักสูตรควรสอนในเรื่องพื้นฐาน
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ดานเคมีเกษตร กลไกการออกฤทธิ์ของสาร การเคลื่อนที่ของสารเคมีในตนพืช นักศึกษาที่จบใหมจะได

เปนผูใหความรูแกเกษตรกรที่ปลูกพืชไดอยางถูกตองและผลิตพืชไดปลอดภัย นอกจากนั้นควรมี

รายวิชาเก่ียวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ ดวย เชน GAP GMP ISO เปนตน ประเด็นนี้

สอดคลองกับทางหนวย ICAPS ของมหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีการสํารวจรายวิชาในมหาวิทยาลัยแมโจ 

เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการผลิตผูตรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานดาน GAP และ เกษตรอินทรีย โดย

ความรวมมือกับ มอกช.  ทางหลักสูตรไดเขารวมในโครงการดังกลาวนี้ดวย โดยสรางรายวิชาขึ้นมา 2 

รายวิชา ไดแก ระบบมาตรฐานและการจัดการคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการปฏิบัติทาง

การเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชอาหาร นอกจากนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร อาจตองมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยมากขึ้น หรือมีการบูรณาการรายวิชาดวยกันให

ม าก ข้ึน  เช น  เรื่ อ งของ IPM, ม าตรฐานการผลิ ต พื ช ในป จจุ บั น , protected cultivation, 

Agrochemical application, digital market, e-commerce, เทคโนโลยี AI เปนตน ทางหลักสูตร

มีรายวิชาเพ่ิมใหม เชน เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ระบบ

มาตรฐานและการจัดการคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม

สําหรับพืชอาหาร ซึ่งเปดเปนรายวิชาเลือกใหกับนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรไดมีการปรับเปลี่ยน

ชื่อ ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา และเงื่อนไขในหลายวิชาเพ่ือใหมีความทันสมัยมากขึ้นตามยุคสมัย

ดวย ผูทรงคุณวุฒิเสนอเก่ียวกับรายวิชา เครื่องทุนแรงทางการเกษตร ควรปรับเปน เครื่องจักรกลทาง

การเกษตร (Agricultural Machinery) จะครอบคลุมและเปดกวางในการเรียนรูมากกวา และเรื่อง

ของจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ 35 คน หากมีนักศึกษาท่ีสนใจและผานเกณฑเขามามากกวาจํานวนที่

ประกาศไวหลักสูตรสามารถจะรับเพ่ิมไดอีกหรือไม ซึ่งหลักสูตรสามารถจะปรับเปลี่ยนจํานวนการรับ

ไดในทุกป โดยเสนอผานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ผานไปที่คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพรฯ ตามลําดับ เพ่ือบรรจุเขาสูแผนและนโยบายแตละปตอไป    

 

มติที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จากขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขดังกลาว ทางอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะทําการตรวจสอบ สรุป และพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในหลักสูตรตอไป 

เพ่ือใหครอบคลุมและสอดคลองตอการเสนอแนะแนวทางของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ดังกลาว 

 

สรุปการประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตร 

 ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอวา หลักสูตรระบุจุดมุงเนนจะพัฒนาบุคลากรดานการผลิตพืชที่มีความรู

ดานวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่สนองตอนโยบายเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรมยุค 4.0 ซึ่งหลักสูตรตองสรางบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสรางกระบวนการผลิตดวย
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เทคโนโลยีสมัยใหม และสิ้นคามีการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจนสามารถแขงขันได สําหรับ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีการลดจํานวนกระบวนวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนได ใหนอยลงบาง 

เนื่องจากปจจุบันมีแหลงความรูที่นักศึกษาเขาถึงไดหลากหลาย ควรใหเลือกเรียนกระบวนวิชาที่

จํ า เป น ต อ โลกอน าคต   ใน กลุ ม วิ ช า เอก บั งคั บ  นั กศึ กษ าทุ กคนควร ได เรี ยน รู เ ก่ี ย วกั บ

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมใหมากข้ึน เชน ระบบเกษตรอินทรีย เกษตรอัจฉริยะ ระบบเกษตรที่

เก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานตางๆ ไดแก GAP  Global GAP ระบบการผลิตพืชอินทรีย และ

ระบบการรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ นอกจากนี้บัณฑิตควรมีความรูในเรื่องทักษะเกี่ยวกับ การสราง

เครือขายเกษตรกร และการจัดการ Value chain ของสิ้นคาเกษตรจากแปลงไปสูผูบริโภค  สําหรับ

ในกลุมวิชาเลือกพืชไร ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับพืชเศรษฐกิจในกลุม พืชใหความหวานและสารหวาน 

พืชใหโปรตีนสูง พืชใหเสนใย  ยางพารา เปนตน ทุกกระบวนรายวิชาควรครอบคลุมสาระไปถึงเรื่อง

โรงงานแปรรูปและการตลาด ไมควรจะจบแคการเก็บเก่ียว รายวิชาหลักของหลักสูตรควรมีการ

ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยข้ึน 

 

มติที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จากขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขดังกลาว ทางอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะทําการตรวจสอบ สรุป และพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมในหลักสูตรตอไป 

เพ่ือใหครอบคลุมและสอดคลองตอการเสนอแนะแนวทางของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรดังกลาว 

 

 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  

 

 

 อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ 

                กรรมการและเลขานุการ 

           ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย 

 ประธานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

                ผูตรวจสอบ 

 



มคอ. 2 
 

209

เอกสารแนบ 8 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 6255  

 



มคอ. 2 
 

210

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

211

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

212

 

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

213

 

 
 

 

 



มคอ. 2 
 

214

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

215

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

216

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

217

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

218

 
 

 

 



มคอ. 2 
 

219

 
 

 

 

 



มคอ. 2 
 

220

 
 

 

 

 


