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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

Bachelor of Science Program in Agriculture  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วทิยาลัย    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0602 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Agriculture 
 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 

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

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Agriculture) 

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

 

3. วชิาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จำนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี  
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 5.2  ประเภทของหลกัสูตร 

    ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ 

 

5.3  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 

 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสติไทย หรือ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

(1) คณะนวตักรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

(2) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(3) สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (องค์กรมหาชน) 

(4) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

(5) บริษัท คูโบต้า จำกัด 

 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  

ปร ับปร ุงมาจากหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาเกษตรศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมนัดพเิศษ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 4/2565 วนัที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

    ในการประชมุครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .........................   

    วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบตัิได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1. ประกอบอาชีพอสิระ  

1.1) ด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เช่น เป็นเกษตรกรทำฟาร์มเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชไร่ 

สวนผลไม้ สวนดอกไม้ สวนไม้ประดับ วนเกษตร ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สืบทอดอาชีพ

การเกษตรของครอบครัว 

1.2) ด้านบริการเกษตร เช่น นักบินโดรนทางการเกษตร ร้านเคมีเกษตรและชีวภัณฑ์ 

ร้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร ร้านรับซือ้ผลผลติทางการเกษตร   

2. งานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ นักวิจัย หรือนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ

และเกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 

3. งานภาคเอกชน ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนที่ผลิต/หรือให้บริการด้านเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย 

และเคมีเกษตร เครื่องมือและเครื่องจักกล รวมถึงผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจและบริการ 

ในลักษณะฟาร์ม-สวน-ไร่ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชในเชิงพานิชย์หรือเชิงการท่องเที่ยว 

เป็นต้น 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบตัรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ป ี

1 นายมนัส ทิตย์วรรณ 35099007XXXXX รองศาสตราจารย ์ Ph.D. Entomology Utah State University (USA) 2526 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

2516 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (อารักขาพชื) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2513 

2 นายไวพจน์ กันจู 36606001XXXXX ผูช้่วยศาสตราอาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 

วท.ม. พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2538 

3 นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง 33302000XXXXX ผูช้่วยศาสตราอาจารย ์ Ph.D. Horticulture Oregon State University (USA) 2557 

วท.ม. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

วท.บ. พฤกษศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2544 

4 นายบุญร่วม คิดค้า 34613003XXXXX อาจารย ์ วท.ด. เทคโนโลยีการผลติพชื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2551 

วท.ม. เทคโนโลยีการผลติพชื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2547 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลติพชื มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2542 

5 นางสาวภาวนิี จันทร์วจิิตร 35099010XXXXX อาจารย ์ วท.ด. พชืสวน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2552 

วท.ม. พชืสวน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2542 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2540 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยมีพื ้นฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก สร้างรายได้  

เพื่อการพัฒนาประเทศด้วยการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร สังคมรับความเจริญของเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสื่อสาร มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำการเกษตร 

ที่สร้างรายได้ให้ประเทศจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน 

ก็มีความต้องการสินค้าในภาคการเกษตรที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน และผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาล

กำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ตลอดจนส่งเส ริม 

และเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตร  

ขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

ด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ  

และเทคโนโลยี (smart farming) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ซึ่งหลักสูตรสามารถตอบสนองนโยบายในด้านเพิ่มผลผลิตเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชนของชาติ โดยมีการพัฒนาให้มีค ุณภาพทางโภชนาการ เพื ่อคุณภาพชีว ิตที ่ด ีข ึ ้น  

เพื ่อแก้ปัญหาความอดอยาก (SDG2) รวมถึงด้านสุขภาพและความเป็นอยู ่ที ่ดีโดยการตรวจสอบ 

และการทำการเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัต ิการเกษตรที ่ดี (Good Agriculture Practice; GAP) 

โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (SDG3) ตลอดจนจะทำให้เกิดการจ้างงานที่มี

คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่อง

ครอบคลุมและยั่งยืน โดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เป็นส่วนเสริม และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร (SDG8) และสนับสนุน 

ให้เกิดการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ ลดปริมาณของเสียและอาหารเหลือทิ้งในห่วงโซ่อาหาร 

โดยการผลิตภาคเกษตรแบบมีจรรยาบรรณ อย่างรับผิดชอบ (SDG12) ยิ่งไปกว่านั้นยังตอบสนองต่อ  

BCG Model ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ที ่ม ุ ่งสู ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

จากการผลิตมากแต่ได้น ้อยไปสู ่การ ผลิตสินค้าที ่เป ็นพรีเมี ่ยมที ่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้สูง  

(Less for More) รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ อีกทั้งยังตอบสนองการ

สร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) และการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First  

S-Curves) ที่มีศักยภาพในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จึงมีความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ความและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
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สถาบันการศึกษาจึงเป็นที่พึ่งของประเทศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และการสร้าง

บุคลากรด้านการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อไป  

  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี สื่อต่าง ๆ มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรของชุมชน ความรู ้ที ่ถูกต้องจึงเป็นเป็นแนวทาง  

การประกอบอาชีพการเกษตรที่ยั่งยืน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในอัตราเร่ง จึงต้องใช้

ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการจัดการและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตร

ต่อเกษตรกร อีกทั้งผู้บริโภคสินค้าเกษตรประชาชนมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการบริโภคที่ปลอดภัย 

โดยการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวของด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา

สุขภาพ ส่งผลต่อการกำหนดกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่มาจากผลผลิต  

ทางการเกษตร และมีแนวทางการควบคุมโดยกฎหมายด้านการเกษตรและอาหารเพื่อให้ประชาชน 

มีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากการพบกับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน และสำรวจ

ความต้องการศึกษาต่อของศิษย์เก่า พบว่ามีความต้องการจากผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น 

ความต้องการให้พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที ่พร้อมทำงาน มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะ  

การผลิตพืช ปรับตัวเข้าสู่การทำ ‘เกษตรสมัยใหม่’ หรือ ‘เกษตรอัจฉริยะ’ เป็นผู้ที ่รักการเรียนรู ้  

และทำงานได้หลากหลาย รวมถึงทักษะทางสังคม ซึ ่งหลักสูตรทำการปรับปรุงรายวิชา รวมถึง

คำอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ได้บรรจุไว้ใน

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มบทบาท

ผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อรองรับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศ จึงเป็นพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศของนิสิตให้มีความรู้

ความสามารถ ค ุณธรรมและจร ิยธรรม เพ ิ ่มบทบาทผู ้สำเร ็จการศึกษาให ้สามารถแข ่งขัน 

กับตลาดแรงงานปัจจุบัน รวมถึงได้เพิ่มเติมรายวิชาและเนื้อหาด้านการเกษตรสร้างมูลค่าเพื่ อให้ 

เกิดความยั่งยืน เป็นแนวทางให้บัณฑิตที่มเีป้าหมายในการประกอบอาชีพอิสระ โดยการเพิ่มองค์ความรู้

ด้านเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ที่สามารถ
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สร้างงานสร้างอาชีพโดยการต่อยอดจากต้นทุนของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น สร้างโอกาสในการ

พึ่งพาตนเองของบริบทการทำการเกษตรของชุมชน  

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านการผลิตคนไทย 

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการ 

และวิชาชีพ ร ู ้ท ันโลกทันเทคโนโลยี ม ีความรู ้ภาษาอังกฤษที ่ส ื ่อสารได้ ม ีท ักษะที ่สนองตอบ  

ต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยการให้โอกาส สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้  พัฒนา

หลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จัดการศึกษาที่มุ่งเน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Life-long learning) 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์สู ่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยพะเยา (Professional Standard Frameworks, UP-PSF) โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิต 

ในสาขาวิชาการดา้นเกษตรศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มคีุณภาพให้เข้าสู่ภาคการเกษตรของไทย 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวชิาอื่นของสถาบัน 
 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวชิา/ หลักสูตรอื่น 

 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกติ 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes     

001103  ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

 English for Daily Life    

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

 English for Communication 

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวชิาชีพ  3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 
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2. กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล   3 หน่วยกติ 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยคุดิจทิัล    1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

002102  ความฉลาดทางดิจทิัล     2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient 

 

3. กลุ่มวชิาทักษะชีวิต                                           15 หน่วยกติ 

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต     3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต            3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

003203  เรียนรู้รว่มกันสรรค์สรา้งสังคม                  2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

     ยุคดจิิทัล           

      Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306  บูรณาการความรู้สู่นวตักรรมทางวิชาชีพ                       3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกติ 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร ์

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทัว่ไป 

General Biology 

 

 

4 (3-3-8) 
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทัว่ไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

146132 การฟังและการพูดในชวีิตประจำวนั 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวชิา/หลักสตูรอื่น 

ไมม่ี 

 

 13.3 กลุ่มวชิา/รายวชิาที่เปิดสอนให้สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น 

ไมม่ี  

 

13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู ้อำนวยการ เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
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13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1) รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะวิทยาศาสตร์เป ิดสอนในกลุ ่มว ิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนโดยผู้จัดการรายวิชา ผู ้ประสานงานรายวิชา  

หรืออาจารย์ผู้สอนของคณะวิทยาศาสตร์ 

  2) รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขามีการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนโดยผู ้จ ัดการรายวิชา ผู ้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู ้สอนของ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  3) รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร ์

   คณะศิลปะศาสตร์เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะสาขา มีการจัดการเรียนการสอน 

และประเมินผลการเรียนโดยผู ้จ ัดการรายวิชา ผู ้ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ผู ้สอนของ 

คณะศิลปะศาสตร์ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

การสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร

ของโลกด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะสร้างความก้าวหน้าในทางอาชีพเกษตรกรรมด้านการผลิตพืช  

ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน  

 

1.2 ความสำคัญ   

การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร เนื ่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื ้นฐานของคน  

ในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ประชากรประมาณสองในสาม  

ของประเทศอยู ่ในภาคเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสินค้า อาหาร 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ภายในประเทศและส่งออก การพัฒนาการเกษตรเป็นเป้าหมายที่สำคัญ 

ของการพัฒนาประเทศมาตลอดและเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเกษตร รายได้ของประเทศ

ที่ได้มาใช้สร้างความเจริญด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการปรับระบบ 

การผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพ

ของพื ้นที่  รวมทั ้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ทางวิชาการเกษตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (bio based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  

ของประเทศเน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกิน  

ของเกษตรกร การพัฒนาการเกษตรของประเทศจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ การทำงานแบบบูรณาการ 

และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขา  

การผลติและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลกำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร 

โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ 

และมาตรฐานสากล โดยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี ่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่

การเกษตรแบบสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (smart farming) รวมถึงเป้าหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (sustainable development goals: SDGs) และ BCG model ด้านอุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหาร ที ่มุ ่งสู ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จากการผลิตมากแต่ได้น้อยไปสู่  

การผลิตสินค้าที ่เป็นพรีเมี ่ยมที่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้สูง ( less for more) รวมถึงการเพิ่มความ

หลากหลายของสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ และยังตอบสนองการสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (the new  
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S-curves) และการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (the first S-curves) ที่มีศักยภาพในด้านการเกษตร 

และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ที่สำคัญหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สามารถตอบสนองเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

SDG2 : ความอดอยาก การเพิ่มผลผลิตเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

ของชาติ โดยมีการพัฒนาให้มคีุณภาพทางโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีึน้  

SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยการตรวจสอบและการทำการเกษตรตามมาตรฐาน

การปฏิบัติการเกษตรที่ดี (good agriculture practice; GAP) โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีประโยชน์ 

ต่อสุขภาพ  

SDG8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน โดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้น 

โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นส่วนเสริม และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

การเกษตร  

SDG12 : การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ ลดปริมาณของเสียและอาหารเหลือทิ้ง 

ในห่วงโซ่อาหาร โดยการผลิตภาคเกษตรแบบมีจรรยาบรรณ อย่างรับผิดชอบ (CoC) 

ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  

ของประเทศต่อไป 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ (ทักษะคุณธรรม จริยธรรม) 

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการในด้านการ

ผลติพืช (ทักษะความรู้) 

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาหรือ

การพัฒนาด้านการผลิตพืชตามบริบทของชุมชนและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

กับภาคการเกษตร (ทักษะทางปัญญา) 

4) เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู ้อ ื ่น สามารถปฏิบัต ิงาน 

และสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายได้ (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ) 
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5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเก็บรวมรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูล  

และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

(ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ให้มีทักษะในการศึกษาหาความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และพัฒนาความสามารถในทางการเกษตรให้เท่าทันต่อบริบทของการทำงานในภาค

การเกษตรของไทย 

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดจิิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

PLO6 ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพดว้ยกระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการ หลักการสำคัญของการผลิตพืชไร่ พืชสวน  

การจัดการศัตรูพืช ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการ

ผลติพืชการเพิม่ผลผลิต และการจัดการผลผลิตได้  

PLO8 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานการผลิตพืชไร่ พืชสวนการจัดการศัตรูพืช การจัดการปัจจัย

การผลติ และการจัดการผลผลิตพืชได้  

PLO9 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรกล

การเกษตรเครื ่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยีทางการเกษตรในการผลติพืชและการจัดการผลผลิตได้ 

PL10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัยในทางการเกษตร เพื่อเสนอ

แนวทางการแก้ปัญหาหรือออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านการผลิตพืชได้อย่าง

เหมาะสมกับกรณีศึกษาหรือโจทย์ความต้องการของชุมชน 

 
  

 



14 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ค ว า ม สอดค ล ้ อ ง กั บ

ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง

ประเทศและได้มาตรฐาน

ตามที่ สกอ. กำหนด 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ประกอบการ 

1.1 รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บ ั ณ ฑ ิ ต ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ 

1.2 ความพึงพอใจในทักษะ 

ความรู ้ความสามารถใน

การทำงานของบัณฑิต โดย

เฉลี่ยในระดับด ี(3.51 ขึน้ไป) 

2. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ของนิสติ 

2.1  ปรับโครงสร้างหลักสูตรและ

แผนการเรียนให้สอดคล้อง

กับผู้เรียน 

2.2  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ทุ ก 

ปีการศึกษา เพื ่อใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

ในปีการศึกษาถัดไป 

2.1 จำนวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนชั้น

ปีที่ 1 

2.2 จำนวนน ิส ิต สอบผ ่าน

(ระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำ

กว่า 1.75) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 

ปีการศึกษานั้น 

3. ยกระดับทรัพยากรสาย

วิชาการเพื ่อสนับสนุน

การเรียนรู้ของนิสติ 

3.  อาจารย ์ผ ู ้สอนต ้องเข ้า

อบรม เกี ่ยวกับหลักสูตร

การสอนรูปแบบต่างๆ และ

ก า ร ว ั ดผ ลประ เ ม ิ นผล 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ม ี ค ว า ม ร ู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

ประเมนิผลไดเ้ป็นอย่างดี  

3.  อาจารย ์ท ุกคนต ้องเข ้า

อบรม และสามารถนำ

ความรู้ที่ได้จากการอบรม

มาปร ั บปร ุ งการ เ ร ี ย น 

การสอน  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

(ไมม่ี) 

 

2. การดำเนนิการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ ์

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด 

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561  

2.2.6 คุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี / ระดับ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิส ิตท ี ่ร ับเข ้าศ ึกษาต่อม ีพ ื ้นฐานความร ู ้แตกต ่างก ัน ท ั ้งด ้านว ิชาว ิทยาศาสตร์  

และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทย จึงจำเป็นต้องปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง

มากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถจัดแบ่งเวลา  

ให้เหมาะสม   
 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนสิิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จ ัดโครงการปรับพื ้นฐานด้านวิชาว ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื ้นฐาน 

ภาษาอังกฤษ และทักษะภาษาไทยให้กับนิสิตใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา  

ในภาคการศึกษาต้น โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

  2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 

ในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งเวลาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

  2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษา

แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด 

การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแ้ก่นิสิตที่มีปัญหาและขอความช่วยเหลอื 

  2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนิสิต เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์  

วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตชั ้นปีที ่ 1 ของอาจารย์ที ่ปรึกษา และจัดกิจกรรม 

สอนเสริม เป็นต้น 
 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนสิิต 
จำนวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปีที่ 3   40 40 40 

ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

        

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,031,384 2,132,954 2,239,601 2,351,581 2,469,160 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

3. งบดำเนินการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               

400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

รวมรายจ่าย 4,051,384 4,552,954 5,059,601 5,571,581 5,689,160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 101,284 56,911 42,163 34,822 35,557 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชัน้เรียน               

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ดว้ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 30 30 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 91 90 

2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานด้าน

วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 23 19 

   2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั  56 53 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

(ถ้ามี) 

 - - 

รวม  (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 120 

 

3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาภาษา 12   หน่วยกติ 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชพี 

English for Academic and Professional 

Communication 
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กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดจิทิัล 3   หน่วยกติ 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยคุดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวชิาทักษะชีวิต 15   หน่วยกติ 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สรา้งสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management  

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวตักรรมทางวิชาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จำนวน  90  หน่วยกติ 

วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกติ 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย ์

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243101 ชีววิทยาทัว่ไป 

General Biology 

4(3-3-8) 
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361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4(3-3-8) 

365215 ชีวเคมีทัว่ไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 

 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ  53 หน่วยกติ 

146132 การฟังและการพูดในชวีิตประจำวนั 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203112 เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืช  

Technology of Plant Propagation 

3 (2-3-6) 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร ่

Field Work in Field Crops 

1 (0-3-2) 

203192 

 

ปฏิบัติงานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1 (0-3-2) 

203211 สรีรวิทยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production  

3 (2-3-6) 

203212 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการจดัการ

ฟาร์มสมัยใหม่ 

Agricultural Machinery of Technology and 

Modern Farm Management 

2 (0-6-6) 

203213 กีฏวิทยาทางการเกษตร  

Agricultural Entomology 

3 (2-3-6) 

203214 วิทยาศาสตร์ทางดนิ  

Soil Science 

3 (2-3-6) 

203215 โรคพืชวทิยาเบือ้งต้น 

Introduction to Plant Pathology 

3 (2-3-6) 

203216 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัย

ดา้นพืช 

Techniques and Experimental Designs for Plant 

Research 

3 (2-3-6) 
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203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3 (2-3-6) 

203312 หลักการปรับปรุงพนัธุพ์ืช 

Principles of Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร  

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3 (2-3-6) 

203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3 (2-3-6) 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพิเศษดา้นพืชศาสตร์ 

Special Problem in Plant Science 

3 (2-3-6) 

203492 สัมมนา  

Seminar  

1 (0-2-1) 

203493 ฝึกงาน *  

Professional Training   

6 (0-18-9) 

203494 สหกิจศกึษา *  

Co – operative Education 

6 (0-18-9) 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลอืกเรียนเพียง 1 รายวชิา 

 

กลุ่มวชิาเอกเลือก   12 หน่วยกติ  

ให้นิสิตเลือกเรียนให้ครบ 12 หน่วยกิต และต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

กลุ่มวิชาพืชไร ่

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3 (2-3-6) 

203322 เทคโนโลยีดา้นเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3 (2-3-6) 

203323 ธัญพืช  

Cereal Crops 

3 (2-3-6) 
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203324 ระบบการปลูกพืช  

Cropping System 

3 (2-3-6) 

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่งานวิจัยทางพืชไร ่

Computer Applications in Agronomy Research 

3 (2-3-6) 

203326 เทคนิคการวิจัยและวิธกีารทดลองด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field Plot Methods 

in Agronomy 

3 (2-3-6) 

203327 เทคนิคการปรับปรุงพนัธุ์พืช 

Techniques in Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

203328 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Weed control 

3 (2-3-6) 

 

กลุ่มวิชาพืชสวน  

203331 การผลติไม้ดอกไมป้ระดับเศรษฐกิจ 

Economic Ornamental Plant Production 

3 (2-3-6) 

203332 การผลติพืชผักเศรษฐกจิ 

Economic Vegetable Crop Production 

3 (2-3-6) 

203333 การผลติไม้ผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crop Production 

3 (2-3-6) 

203334 การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชเศรษฐกจิ 

Plant Tissue Culture for Economic Crops 

3 (2-3-6) 

203335 การผลติพืชสมุนไพรและพชืเครื่องเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3 (2-3-6) 

203336 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

Postharvest Technology  

3 (2-3-6) 

203337 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3 (2-3-6) 

203338 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

Agricultural Biotechnology 

 

 

 

3 (2-3-6) 
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กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลนิทรียท์างการเกษตร 

203341 จุลนิทรีย์ทางการเกษตร 

Microorganisms in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203342 เทคนิคทางโรคพืช 

Plant Pathology Techniques 

3 (2-3-6) 

203343      การวินิจฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3 (2-3-6) 

203344 โรคที่สำคัญของพืชเศรษฐกจิและการจัดการ 

Major Diseases of Economic Crops and Their 

Management 

3 (2-3-6) 

203345 โรคเมล็ดพันธุ์และผลติผลพชืหลังเก็บเกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3 (2-3-6) 

203346 การป้องกันกำจัดโรคพชื 

Plant Disease control 

3 (2-3-6) 

203347 การควบคุมโรคพชืโดยชีววิธ ี

Biological Control of Plant Disease  

3 (2-3-6) 

203348 การผลติเห็ดเศรษฐกิจ 

Economic Mushroom Production 

 

3 (2-3-6) 

กลุ่มวิชากีฏวิทยา 

203351 แมลงสำคัญทางเศรษฐกจิ 

Economic Insects 

3 (2-3-6) 

203352 สัณฐานวิทยาแมลง 

Insect Morphology  

3 (2-3-6) 

203353 นิเวศวิทยาของแมลง 

Insect Ecology 

3 (2-3-6) 

203354 สารเคมีที่ใช้ปอ้งกันกําจัดแมลง 

Insecticides 

3 (2-3-6) 

203355  หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

Principle of insect Control 

3 (2-3-6) 

203356 เทคนิคการวิจัยทางกฏีวิทยา 

Technique Research in Entomology 

3 (2-3-6) 
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กลุ่มวิชาการเกษตรอัจฉริยะและเกษตรกรรมยั่งยืน 

203361 การวิเคราะห์ดนิและพชื  

Soil and Plant Analysis 

3 (2-3-6) 

203362 ดนิปัญหาและการจัดการ 

Problem Soils and Management 

3 (2-3-6) 

203363 ธาตุอาหารพืช 

Plant Nutrition  

3 (2-3-6) 

203364 เทคโนโลยีปุ๋ยเพื่อการเกษตรแมน่ยำ 

Fertilizer Technology for Precision Agriculture 

3 (2-3-6) 

203365 ความหลากหลายทางชวีภาพในระดับท้องถิ่น  

Local Biodiversity 

3 (2-3-6) 

203366 เกษตรยั่งยนื 

Sustainable Agriculture 

3 (2-3-6) 

203367 การเกษตรอินทรยี์ 

Organic Farming 

3 (2-3-6) 

203368 เกษตรกรรมในเมอืงและการเกษตรอัจฉริยะ 

Urban Agriculture and Intelligent Farming 

3 (2-3-6) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกติ 

นิส ิตสามารถเล ือกเร ียนรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยพะเยา หร ือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศกึษา  

 

 

ชั้นปีท่ี 1  

ภาคการศกึษาต้น 

 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยคุดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3 (2-3-6) 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร ่

Field Work in Field Crops 

1 (0-3-2) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกติ  
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ชั้นปีท่ี  1  

ภาคการศกึษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

203112 เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืช 

Technology of Plant Propagation 

3 (2-3-6) 

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน 

Field Work in Horticulture 

1 (0-3-2) 

243101 ชีววิทยาทัว่ไป 

General Biology  

4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกติ 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3 (2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สรา้งสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2 (0-4-2) 

203211 สรีรวิทยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production 

3 (2-3-6) 

203212 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการจดัการฟาร์ม

สมัยใหม่ 

Agricultural Machinery of Technology and Modern Farm 

Management 

2 (0-6-6) 

203213 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

Agricultural Entomology 

3 (2-3-6) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย ์

General and Organic Chemistry 

4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกติ 
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ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-1) 

146132 การฟังและการพูดในชวีิตประจำวนั 

Listening and Speaking in Daily Life 

3 (2-2-5) 

203214 วิทยาศาสตร์ทางดนิ 

Soil Science 

3 (2-3-6) 

203215 โรคพืชวทิยาเบือ้งต้น 

Introduction to Plant Pathology 

3 (2-3-6) 

203216 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยดา้นพืช 

Techniques and Experimental Designs for Plant Research 

3 (2-3-6) 

361101 จุลชีววิทยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกติ 
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ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาต้น 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3 (2-3-6) 

203XXX วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

203XXX วิชาเอกเลอืก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

365215 ชีวเคมีทัว่ไป 

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกติ 

 

 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาปลาย 

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวตักรรมทางวิชาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

203312 หลักการปรับปรุงพนัธุพ์ืช 

Principles of Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

203XXX วิชาเอกเลอืก 

General Biochemistry 

3 (2-3-6) 

203XXX วิชาเอกเลอืก 

General Biochemistry 

3 (2-3-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

General Biochemistry 

3 (X-X-X) 

 รวม 15 หน่วยกติ 
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ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาต้น 

203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการเกษตร 

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3 (2-3-6) 

203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3 (2-3-6) 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพิเศษดา้นพืชศาสตร์ 

Special Problem in Plant Science 

3 (2-3-6) 

203492 สัมมนา 

Seminar 

1 (0-2-1) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

General Biochemistry 

3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกติ 

 

 

ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาปลาย 

203493 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

203494 สหกิจศกึษา * 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกติ 

  

หมายเหต ุ: *   ใหน้ิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 คำอธิบายรายวชิา  

 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด  

 การเขยีนในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in 

Thai for delivering message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์

อื่นการผลติผลงานเชิงวิชาการ 

Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103 ภาษาองักฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 

Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 

 

001104 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 

รอบตัว 

Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวชิาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

แนวคิดเกี ่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน 

หลักการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

การใช้ซอฟแวร์สำนักงาน 

Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูล  

และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม  

และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of 

information accessing and information, extracting information and presentation, ethical 

communication according to laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร์ 

และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

ดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง  

ในการทำงานร่วมกับผู้อื ่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื ่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน  
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper 

code of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

ทักษะการคิด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ 

การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม  

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็น

ทีม จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ

การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สทิธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต 

ในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ  

ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและใหค้วามเคารพผู้อื่น 

Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and 

adaptability to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of 

Thai identity, acceptance of cultural diversity and respect for others  
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน  

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัย  

ในการค้นหาปัญหาสิ ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำดา้นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching 

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิทิัล   

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจทิัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานดว้ยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพการออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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146132 การฟังและการพูดในชวีติประจำวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สํานวนภาษา คําศัพท์ ถ้อยคํา  

ที่เหมาะสม การออกเสียง ทักษะสําหรับการใช้ในสถานการณ์การสื่อสาร 

English listening and speaking skills for communication, appropriate expressions, 

vocabulary, diction, pronunciation, skills for common communicative scenarios 

 

203191 ปฏิบัตงิานพืชไร่  

Field Work in Field Crops 

1(0-3-2) 

ฝึกปฏิบัติงานทักษะเกี ่ยวกับการปลูกพืชไร่  การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืช 

และการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับการผลติพืชไร่ การใช้โดรนทางการเกษตร การ

ใช้ระบบแผนที่การเกษตรออนไลน์  

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

of thing in crop production, agricultural drones, Agri-Map online 

 

203192 ปฏิบัตงิานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1(0-3-2) 

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแลรักษา การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว  

โรงเรือนปลูกพืชระบบอัจฉริยะ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร 

Training in horticultural plants cultivations, maintenance, pest control and harvesting,  

smart greenhouse system, agricultural big data 

 

203111 ปรทิัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3(2-3-6) 

การเกษตรของโลก หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์และการจัด

จำแนกพืช การบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมและพันธุ ์พ ืช ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

กระบวนการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว การจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์และ

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

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

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

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

marketing 

 

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พชื  

Technology of Plant Propagation  

3(2-3-6) 

หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนต่างๆ ของพืช ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ  การ

ขยายพันธุ์พืช การเตรียมแปลงเพาะ การติดตา การต่อกิ่ง การตอน เทคโนโลยีการขยายพันธุ์แบบ

จุลภาค ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขยายพันธุ์พืช  

Principles of plant propagation using seeds and plant organs, factors affecting plant 

propagation, plot preparation, budding, grafting, layering, micropropagation technology, factors 

affecting plant propagation   

 

203211 สรีรวทิยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production 

3(2-3-6) 

กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญของพืช การงอก การหายใจ การสังเคราะห์แสง  

อ ิทธ ิพลของสภาพแวดล ้อมต ่อสร ีรว ิทยาของการเจร ิญเต ิบโตและการพ ัฒนาของพ ืช  

การใช้หลักการทางสรีรวิทยาของพืชสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืช โดยเฉพาะพืช  

ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด 

Important physiological process of plant, germination, respiration, photosynthesis, 

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

of physiological knowledge for crop quality and quantity improvement some economic crops 

 

203212 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 

Agricultural Machinery of Technology and Modern Farm Management 

2(0-6-6) 

ชนิดของเครื่องจักกลทางการเกษตร อะไหล่เครื่องจักรกล การดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์

และเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรสภาพ

ผลผลิต อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร การออกแบบและติดตั้งระบบชลประทาน เทคโนโลยี

ระบบฟาร์มและฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การจัดการฟาร์ม โครงงานพัฒนาผู ้ประกอบการทาง

การเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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Types of agricultural machinery and engine parts, maintenance, equipment and 

machinery for soil preparation, planting, crop husbandry, harvesting, crop processing, agricultural 

drones, design and installing irrigation systems, farm system and smart farm, farm management 

technology, young entrepreneurial farmers and smart farmers project   

 

203213 กฏีวิทยาทางการเกษตร  

Agricultural Entomology 

3 (2-3-6) 

แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีประโยชน์ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะ

การทำลาย การแพร่กระจาย และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล วิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and economical animals, beneficial insects, life cycle, 

host plants, types of damage, dispersal and seasonal distribution of insect pests and proper control 

measures 

 

203214 วทิยาศาสตร์ทางดนิ  

Soil Science 

3(2-3-6) 

ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดินทางกายภาพ คุณสมบัติ

ทางเคมีของดิน คุณสมบัติทางทางชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช 

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การสำรวจและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทาง

ดนิ และส่ิงแวดล้อม 

Importance of soil, soil genesis, soil compositions, soil physical properties, soil 

chemical properties, soil biological properties, soil organic matter and microorganisms, plant 

nutrients, fertilizers and its usage, soil survey and classification, soil and water conservation, 

applications of soil and environmental information 

 

203215 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

Introduction to Plant Pathology 

3(2-3-6) 

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการของโรค การระบาด กลไกและวงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา

การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกัน

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

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

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

 

203216 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านพชื 

Techniques and Experimental Designs for Plant Research 

3 (2-3-6) 

หลักการทางสถิติ แผนการทดลองแบบต่าง ๆ สำหรับการวิจัยด้านพืช การออกแบบ 

การทดลอง การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้านการเกษตร 

Principles of statistics, various experimental designs for agronomic research, 

statistical analysis and data interpretation for agricultural research 

 

203311 พันธุศาสตรท์างการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-6) 

จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการแสดงออกของยีน โครโมโซม การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ การกลายพันธุ์ 

วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางพันธุกรรม เซลล์พันธุศาสตร์เพื ่อการปรับปรุงพันธุ ์พืช 

เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร พันธุวิศวกรรมพืช 

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

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

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

engineering 

 

203312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พชื 

Principles of Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮตเทอโรซีส แหล่งพันธุกรรม การนำเข้า 

พันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธีการคัดเลือก  

และการปรับปรุงพันธุ์ของพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์ 

พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

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

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

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

biotechnology in plant breeding 
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203321 พชืไร่เศรษฐกจิ 

Economic Field Crops 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูก การปฏิบัติรักษา  

การเก็บเกี ่ยว การเก็บร ักษา การใช้ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืช  เทคโนโลยี 

หลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ 

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

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

crops 

 

203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3(2-3-6) 

สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ ์ การเก็บรักษา  

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจำหน่าย กฎหมาย

ด้านเมล็ดพันธุ ์ การผลิตเมล็ดพันธุ ์เพื ่อการค้า การพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ ์และเทคโนโลยี  

ดา้นเมล็ดพันธุ์ 

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

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

modern seed technology 

 

203323 ธัญพชื  

Cereal Crops 

3(2-3-6) 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ 

สภาพดิน และลมฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนา การปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว

และการใช้ประโยชน์ของธัญพืช ข้าว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ธัญพชืเมอืงหนาว  

Importance in economics, botanical characteristics, cultivar and breeding, soil 

condition and proper climatology for growth and development, cultivation and practices, harvest 

and utilization of cereals, rice, corn, sorghum and temperate cereals    
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203324 ระบบการปลูกพืช  

Cropping System 

3(2-3-6) 

ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพชื ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ชนิด และวิธกีารต่าง ๆ ข้อพิจารณา

และวิเคราะห์ การจัดรูปแบบระบบการปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการปลูกพืช การทดสอบระบบ

การปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร บทบาทของพืชตระกูลถั ่วในระบบการปลูกพืชในภาคต่าง  ๆ  

ของประเทศ หลักการควบคุมพืชในระบบการปลูกพืช วิธีการทำฟาร์มแบบประณีต การทำไร่นาสวน

ผสม ประสิทธภิาพของการใช้ที่ดิน และระยะการเจริญเติบโตของพชืเศรษฐกิจบางชนิด 

Knowledge of cropping system, relating factors, types, methods, consideration and 

analysis, farming system, advantages of cropping system, cropping system testing in farmer field, 

roles of poaceae in cropping system in different locations of Thailand,  principles of pest control in 

cropping system, intensive farming system, integrated farming, efficiency of land use, growth of 

some economic crops 

 

203325 การใช้คอมพวิเตอร์เพ่ืองานวิจัยทางพชืไร่ 

Computer Applications in Agronomy Research 

3(2-3-6) 

การประยุกต์ใช้คำสั ่งและฟังชั่นของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ท ี ่ น ิ ย ม ในป ั จจ ุ บ ั น  Microsoft Excel, R-Program, Statistic tool for agricultural research (STAR) 

การจัดการข้อมูลทางพืชศาสตร์ การประมวลขอ้มูล การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น 

Application of command and function keys for statistical analysis, Microsoft Excel,  

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

information, data processing, calculation and basic statistical analysis 

 

203326 เทคนิคการวิจัยและวิธีการทดลองด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field Plot Methods in Agronomy 

3 (2-3-6) 

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การกำหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย  

การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การใช้สถิติ

สำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการทางสถิติและการวางแผนการ

ทดลองแบบต่าง ๆ เพื่อการวิจัยทางพืชไร่ วิธวีิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวิเคราะห์  
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Principles and agronomy research methods, research formulation, identification of 

research problems, research objectives and hypotheses development, collection of data, 

developing questionnaire, application of statistics for research, report writing and presentation, 

principles of statistics and various field plot techniques for agronomic research, data analysis and 

interpretation 

 

203327 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Techniques in Plant Breeding 

3 (2-3-6) 

เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์

ต้านทาน และการผลติเมล็ดพันธุ์ 

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

testing, screening for resistant lines and seed production 

 

203328 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Weed control 

3 (2-3-6) 

วัชพืชที ่สำคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจำแนกชนิด การแพร่กระจาย 

และการขยายพันธุ ์  หลักการและวิธ ีควบคุมวัชพืช การจำแนกสารกำจัดวัชพืช การดูดซึม 

และการเคลื่อนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซึมของสารเคมี หลักการใช้และการเก็บ

รักษาสารเคมีกำจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืช 

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

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

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

chemical herbicides, tools and equipment used in weed control 

 

203331 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกจิ 

Economic Ornamental Plant Production 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ  

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการ

หลังการเก็บเก่ียวและการตลาดของไม้ดอกไมป้ระดับเศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, varieties and origins of economic ornamental plants, 

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

procedures and marketing of economic ornamental plants 
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203332 การผลิตพชืผักเศรษฐกจิ 

Economic Vegetable Crop Production 

3(2-3-6) 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์  

และถิ่นกำเนิดของพืชผัก การขยายพันธุ์ การปลูกผักแบบไร้ดนิ เทคนิควิธีการผลิต การจัดการปัจจัย 

ที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลติ การตลาด การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของพืชผัก 

Economic importance, botanical characteristics, morphology, varieties and origins of 

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

improving quality and production marketing management, processing and nutritional content 

 

203333 การผลิตไม้ผลเศรษฐกจิ 

Economic Fruit Crop Production 

3(2-3-6) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของไม้ผลเศรษฐกิจ       

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการ

หลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป และการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ 

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

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

procedures, processing and marketing of economic fruits 

 

203334 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืเศรษฐกิจ 

Plant Tissue Culture for Economic Crops 

3(2-3-6) 

หลักการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช 

ภายใต้สภาวะปลอดเชื ้อ การควบคุมปัจจัยที ่มีผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนา 

ของเนื้อเยื ่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชเพื่อการขยายพันธุ ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช 

การเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรม และการสร้างสารทุติยภูมิจากการเพาะเล้ียงเซลล์พชื  

Principles of in vitro plant tissue culture, techniques of plant tissue culture from 

various plant parts under aseptic environment, factors influencing growth and developmental 

pattern control, application of plant tissue culture techniques for plant multiplication, breeding,  

germplasm and production of secondary metabolites from cell culture 

 

 

 



43 

203335 การผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3 (2-3-6) 

ความสำคัญของพืชสมุนไพรและพชืเครื่องเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดของพืช

สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การขยายพันธ์ุ เทคนิคการผลติพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การเก็บเกี่ยว 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการแปรรูปของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ    

Importance of herbal and spice crop, botanical characteristics, types of herbal and 

spice crop, propagation, techniques of production, harvesting, postharvest procedures, processing 

of herbal and spice crop 

 

203336 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

Postharvest Technology 

3 (2-3-6) 

เทคโนโลยีการเก็บเกี ่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี ่ยวผลิตผลทางการเกษตร 

การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา ชีววิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องหลังการเก็บเก่ียว 

Harvesting technologies, postharvest management of agricultural crops, packaging, 

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

involving in postharvest 

 

203337 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3 (2-3-6) 

ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การเลือกพรรณไม้ในการจัดสวน หลักการ

ด้านศิลปะและการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการทำน้ำตก 

ขั้นตอนการจัดสวน สนามหญ้าการดูแลรักษา ระบบแสงและระบบน้ำในสวน 

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

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

lawn, maintenance, lighting and irrigation systems in garden 
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203338 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

Agricultural Biotechnology 

3 (2-3-6) 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม  

การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการนำเข้าสู ่พ ืช 

การนำเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม เทคนิคทางอิเลค

โตรโฟเรซีส และการเพิ่ม ดีเอ็นเอในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

เครื ่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการจำแนกสายพันธุ ์ การปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยใช้

เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความ

ปลอดภัย ในหอ้งปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Basic principles of biotechnology, structure and functions of DNA, RNA and protein 

synthesis, recombinant DNA technology and transformation into plants, tissue culture techniques 

for plant variations, electrophoresis and PCR techniques, application of  biotechnology in 

agriculture, DNA markers and application for identification, marker- assisted selection, QTL 

mapping and laboratory safety 

 

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร  

Microorganisms in Agriculture 

3(2-3-6) 

ประวัติความเป็นมา ที ่อยู ่อาศัย เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  

ชนิด ปฏิก ิร ิยาสัมพันธ ์และกิจกรรมของจ ุล ินทร ีย ์ในระบบนิเวศเกษตร การใช ้ประโยชน์  

ของจุลินทรีย์ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และการแก้ไขปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมจากผลผลติทางการเกษตร 

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

interactions and activities of microorganisms in agricultural ecosystem, applications of 

microorganism in agriculture, livestock and aquaculture and remediation of polluted environments 

from agricultural production 

 

203342 เทคนิคทางโรคพชื 

Plant Pathology Techniques 

3(2-3-6) 

เทคนิคต่างๆในการศึกษาทางโรคพืช การทำสไลด์ว ิธ ีต่างๆ การใช้เคร ื ่องมือ 

ที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาทางโรคพืช คุณสมบัติและการเตรียมอาหารเลี ้ยงเชื ้อที ่เหมาะสมกับ 

การเพิ่มจำนวนของเชื้อ สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการทวีจำนวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้อ

สาเหตุโรคพืชและการวิเคราะห์ทางโรคพืช 
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Various techniques in plant pathology, methods for slide preparation, use of 

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

suitable media for multiplication of microorganisms, environmental conditions influencing 

microorganism multiplication, plant disease pathogen diagnosis and plant disease analysis 

 

203343 การวนิจิฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3(2-3-6) 

ความสำคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยโรคพืช      

การเก็บตัวอย่างพืช ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา  

รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดอืนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มชีีวิตอื่น ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบการ

วินิจฉัย การวินิจฉัยในคลนิิกพืชรวมถึงการให้บริการชุมชน 

Importance of plant disease diagnosis,  equipments required for diagnosis of plant 

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

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

data, plant diagnostic clinic and community service 

 

203344 โรคที่สำคัญของพชืเศรษฐกิจและการจัดการ 

Major Diseases of Economic Crops and Their Management 

3(2-3-6) 

ลักษณะอาการของโรค ความเสียหายจากโรคพืชที่เกิดขึ้น การจำแนกชนิดของเชื้อ

สาเหตุ วงจรการเกิดโรค การแพร่ระบาด และการป้องกันกำจัดโรคพืชเศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของ

พืชผัก ไมด้อกไม้ประดับ ไมผ้ล และพืชไร่ 

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

control of diseases of economic vegetable crops, ornamental plants, fruit crops and field crops 

 

203345 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืชหลังเก็บเกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3(2-3-6) 

ความเสียหายและความสำคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 

ชนิดของเชื้อสาเหตุและปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการป้องกัน

กำจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลติผลหลังเก็บเกี่ยว  

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

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

seed and postharvest products 
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203346 การป้องกันกำจัดโรคพชื 

Plant Disease control 

3(2-3-6) 

การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีชีวภาพ 

กับการป้องกันกำจัดโรคพืช การป้องกันกำจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 

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

biotechnology and plant disease control, integrated control of plant disease 

 

203347 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

Biological Control of Plant Disease 

3(2-3-6) 

ประวัติ การพัฒนาการควบคุมโรคพืช องค์ประกอบของการควบคุม กลไกของการ

ควบคุมโดยชีววิธ ีวิธกีาร ประโยชน์ การประยุกต์การควบคุมโดยชีววิธี 

History, development of plant disease control, components of control, mechanisms 

of biological control, methods, benefits, applications of biological control 

 

203348 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

Economic Mushroom Production 

3(2-3-6) 

สัณฐานวิทยาของเห็ด การบ่งชี้และการจำแนกประเภทเห็ดที่มีการผลิตเป็นการค้า 

เทคนิคการแยกเชือ้ การผสมพันธุ์และการรักษาสายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การผลิตหัวเชื้อ

การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ และผลผลิตของเห็ด การป้องกันกำจัดศัตรูเห็ดที่สำคัญ 

Mushroom morphology, identification and classification of major commercial 

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

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

of mushroom, important pest control 

 

203351 แมลงสำคัญทางเศรษฐกจิ 

Economic Insects 

3(2-3-6) 

ช่วงชีวิต อุปนิสัย การเพาะเลีย้ง การแพร่กระจาย การจัดการดา้นต่าง ๆ ของแมลงที่มี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในดา้นการเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  

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

in Thailand, pests of medical and veterinary importance 
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203352 สัณฐานวิทยาแมลง 

Insect Morphology 

3 (2-3-6) 

สัณฐานวิทยาของแมลงและสัตว์ร่วมวิวัฒนาการ ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ พัฒนาการ

ของคัพภะ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ กายวิภาคภายนอกภายในของแมลง หน้าที่ของอวัยวะ 

หรือโครงสร้างต่าง ๆ วิวัฒนาการของแมลง และการปรับตัวของแมลง 

Morphology of insect and their allies, ancestry and evolution of insects, study and 

research embryonic development, insect growth and development, structure and function of 

external and internal organs of insects, functional aspects of organs, evolution, development and 

adaptation of insect 

 

203353 นเิวศวทิยาของแมลง 

Insect Ecology 

3 (2-3-6) 

อิทธิพลของปัจจัยในสิ ่งแวดล้อมทั ้งที ่มีช ีวิตและไม่มีชีว ิตที ่มีผลต่อการอยู ่รอด 

การเจริญเติบโตและการระบาดของแมลง ลักษณะและความหนาแน่นของประชากรแมลง 

การเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง และการทดแทนของชุมชน 

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

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

203354 สารเคมีท่ีใช้ป้องกันกําจัดแมลง 

Insecticides 

3 (2-3-6) 

ความสําคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ประเภทของยาฆ่าแมลง  

และข้อพึงระมัดระวังในการใช้ยาฆ่าแมลง การจําแนกชนิดยาฆ่าแมลงและลักษณะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

กับแมลง ยาฆ่าแมลงประเภทสารอนินทรีย์ ยาฆ่าแมลงประเภทสารอนิทรีย์ ยาฆ่าแมลงที่สกัดไดจ้ากพืช 

ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์สังเคราะห์และยาฆ่าแมลงประเภทรมควัน 

Significances of insecticides on crop production, safe use of insecticides, insecticides  

classification and mode of action, inorganic insecticides, organic insecticides, botanical insecticides, 

synthetic organic insecticides and fumigants insecticides 
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203355 หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

Principle of insect Control 

3(2-3-6) 

แหล่งท ี ่มาและการระบาดของแมลงศัตร ูพ ืช การคาดคะเนปร ิมาณและการ

แพร่กระจายของแมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธีต่าง ๆ โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล 

ว ิธ ีทางกายภาพ การใช ้กฎหมาย ช ีวว ิธ ี  การใช ้สารเคม ี สหว ิธ ี  การบร ิหารศ ัตร ูพ ืชและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

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

their distributions, various insect pest control strategies, natural control, mechanical control, 

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

insect pests management and biotechnology 

 

203356 เทคนิคการวิจัยทางกฏีวิทยา 

Technique Research in Entomology 

3(2-3-6) 

หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค้นคว้าวิจัยทางกีฏวิทยา การสำรวจ

ปริมาณและเก็บตัวอย่างแมลง หลักการเลีย้งแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ การเขยีนบทความทางวิชาการใน

สาขากฏีวิทยา  

Principles in entomological research methodology, insect population survey and 

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

disciplines  

 

203361 การวเิคราะห์ดนิและพชื  

Soil and Plant Analysis 

3(2-3-6) 

การเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างพืช การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี  

และชีวภาพของดิน การวิเคราะห์จุลธาตุและธาตุอาหารที่จำเป็นในพืช การแปลผลการวิเคราะห์ 

Soil sampling, plants sampling, soil physical properties analysis, soil chemical  

properties analysis, soil biological properties analysis, trace and essential elements analysis in 

plant, interpretation of analytical results 
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203362 ดนิปัญหาและการจัดการ 

Problem Soils and Management 

3(2-3-6) 

การเกิดดิน ลักษณะ การกระจาย ข้อจํากัด แนวทาง แก้ปัญหา และการจัดการดิน 

ที่มีปัญหาที่สําคัญ ดนิกรดกํามะถัน ดินที่มีผลจากเกลอื ดนิอินทรีย์ ดินทรายจัด ดนิตืน้  

Soil formation, characteristics, distribution, limitation of problem soils, alleviations 

and managements of important problems, acid sulfate soils, salt affected soils, organic soils, sandy 

soils and shallow soils  

 

203363 ธาตุอาหารพชื 

Plant Nutrition 

3(2-3-6) 

ชนิดของธาตุอาหารพืช กลไกการดึงดูดธาตุและการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืช 

บทบาทของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชหรือธาตุอาหารพืช

เป็นพิษ กลไกการปรับตัวของพืชในดินที่มีสภาพทางเคมีและธาตุอาหารไม่เหมาะสม  

Types of plant nutrition, mechanisms of nutrient uptake and translocation in plant, 

roles of plant nutrients on growth and quality of yield, plant nutrient deficiency or toxicity, 

mechanisms of plant adaptation to adverse chemical soil conditions 

 

203364 เทคโนโลยีปุ๋ยเพื่อการเกษตรแม่นยำ 

Fertilizer Technology for Precision Agriculture 

3(2-3-6) 

ชนิดและสมบัติที่สำคัญของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอนินท

รีย์ การผลติปุ๋ยชีวภาพ หลักการให้ปุ๋ยที่แม่นยำและเหมาะสมกับพืชเศรษฐกจิและชนิดของดิน  

Types and important properties of organic and inorganic fertilizers, organic and 

inorganic fertilizer production, biofertilizer production, principles of fertilizer application, suitable 

and precise application of fertilizers for each economic crops under different soil types 

 

203365 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น  

Local Biodiversity 

3(2-3-6) 

ความสำคัญและประโยชน์ของการสำรวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช ประเภทของ

พันธุ์พืชที่สำคัญในท้องถิ่น วิธีการสำรวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และการรักษาพันธุ์พืชที่เก็บ

รวบรวม 

Importance and utility of survey and plant collection, types of important local plant 

species, survey methods, plant collection and preserving collected plant species 
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203366 เกษตรยั่งยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-3-6) 

กรอบแนวค ิดของการเกษตรย ั ่งย ืน เกษตรเพ ื ่อการท ่องเท ี ่ยวผลท ี ่ เก ิดข ึ ้น  

การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม นโยบายการเกษตร

การจัดการทรัพยากร และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture, agrotourism its implications, 

natural resources management and conservation, the development of appropriate technology, 

agricultural policy, resource management and future agricultural productions and sustainable 

resources 

 

203367 การเกษตรอินทรยี์ 

Organic Farming 

3(2-3-6) 

แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และสถานการณ์เกษตรอินทรีย ์ การส่งเสริม 

และนโยบายเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการผลิต

เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ  

และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่ได้รับอนุญาตในการทำเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอนิทรีย์  

Concepts, principles, importance and situations of organic farming.  extension and 

policy of organic agriculture, organic standards in country and abroad, producing organic farming 

according to standards, biotechnology and plant protection products ( PPPs)  authorized in organic 

farming, case study of biotechnology application for organic crop protection management  
 

203368 เกษตรกรรมในเมืองและการเกษตรอัจฉรยิะ 

Urban Agriculture and Intelligent Farming 

3(2-3-6) 

รูปแบบการปลูกพืชในเมือง การปลูกพืชไร้ดิน การเกษตรแนวตั้ง การปลูกพืชใน

อาคาร การทำฟาร์มอัจฉริยะ การควบคุมสภาพแวดล้อมพืชเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพและผล

กำไร ประโยชน์ของการทำฟาร์มในโรงเรอืนโดยใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสนิใจและเทคโนโลยีเกษตร

แม่นยำ ครอบคลุมการรับรู้ระยะไกลระบบตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก การจัดการน้ำและศัตรูพืช 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ใหม่  
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Types of urban agriculture, soilless culture, vertical farming, plant factory, 

autonomous farming, crop micro- environment control to increased productivity, efficiency and 

profitability, advantages of greenhouse farming using decision aid tools and technologies of 

precision agriculture use of remote sensing and GPS mapping, application of site specific water 

and pest management, case studies of emerging trends 

 

203411 การตลาด ธุรกจิ และบัญชีทางการเกษตร  

Agricultural Marketing, Business and Accounting 

3(2-3-6) 

หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร รูปแบบการระดมทุน 

การเคลื่อนไหวของราคา และการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเกษตรในตลาดหลักทรัพย์  

การจัดทำบัญชีการเกษตร ปัญหาการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด บริการต่าง ๆ ของการตลาด 

พฤติกรรมผู้บริโภค และการวางแผนการตลาด 

Principles and theories of economy for agricultural business management, type of 

crowd funding, price's movement and fundamental ratios of agricultural companies in stock 

exchange, management of agricultural accounting, agricultural book keeping, problems relating to 

agricultural marketing and prices, marketing services, consumer behaviours and planning  
 

203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3(2-3-6) 

สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ กลไกการออกฤทธิ์  การประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้

ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทางการเกษตร 

Chemical properties, physical properties, biological properties, mode of actions, 

applications of pesticides, plant growth regulators in agriculture  
 

203413 หลักการส่งเสรมิการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3(2-3-6) 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการส่งเสริมการเกษตร 

กับการพัฒนาชนบท ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร

และชนบท ประเมนิผลการส่งเสริมการเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป  

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

rural development, features and types of agricultural promotion which affects agricultural and rural 

development, agricultural extension assessment in perspective of general administration 
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203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์  

Special Problem in Plant Science 

3(2-3-6) 

การวิจัยและการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อที่กำหนด การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 

การแปรผล และเขียนรายงาน  

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

and report writing 

 

203492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ  

การอภิปราย และการตอบขอ้ซักถามในประเด็นทางดา้นเกษตรศาสตร์  

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in agriculture 

 

203493 การฝึกงาน 

Professional Training  

6 (0-18-9) 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in agriculture in 

private or government sectors 

 

203494 สหกจิศกึษา 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เก่ียวข้องกับการเกษตร

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

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

apprentice in private or government sectors 

 

 

 

 



53 

241111 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics I 

3 (2-2-5) 

ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ช ัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ช ันพีชคณิต 

และฟังก์ชันก์อดศิัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

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

transcendental functions, applications of derivatives and integral 

 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ 

และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical 

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

aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids 

and theirs derivatives, amines, and biomolecules 

 

243101 ชีววทิยาทั่วไป 

General Biology 

4(3-3-8) 

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์  

และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป  

General Microbiology 

4 (3-3-8) 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลนิทรีย์ อาหาร การเจริญและการสบืพันธุ์ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร 

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

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

industry, environment, medicine, and public health 

 

365215 ชีวเคมีท่ัวไป  

General Biochemistry 

4 (3-3-8) 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึม 

ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิป ิด และนิวคลีโอไทด์ ค ุณสมบัต ิและการทำงานของเอนไซม์  

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

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

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

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

and biochemical properties testing for biomolecules 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวชิาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1      หมายถึง   กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

  3.2  เลข 2        หมายถึง   กลุ่มวิชาพืชไร่ 

  3.3 เลข 3        หมายถึง กลุ่มวิชาพืชสวน 

  3.4 เลข 4        หมายถึง กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

3.5  เลข 5         หมายถึง กลุ่มวิชากีฏวิทยา 

3.6 เลข 6        หมายถึง กลุ่มทรัพยากรดินและการเกษตรยั่งยืน 

3.7 เลข 9        หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ 

 4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวฒุิของอาจารย ์

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1* นายมนัส ทิตย์วรรณ 35099007xxxxx รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Entomology 

เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) 

เกษตรศาสตร์ (อารักขาพชื) 

Utah State University, USA 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2526 

2516 

2513 

2 นางสุภัค มหัทธนพรรค 35007005XXXXX รองศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

วทิยาการหลงัการเก็บเกีย่ว 

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2548 

2543 

2540 

3 นายบุญฤทธิ์ สินคา้งาม 36504001xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

การปรับปรุงพันธ์ุพชื 

พชืไร่ 

พชืศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

2555 

2542 

2538 

4 นางวาสนา พิทักษ์พล 35501000xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

M.Sc. 

วท.บ. 

Postharvest Horticulture 

Horticulture Science 

เกษตรศาสตร ์

Ehime University, Japan 

Kagawa University, Japan 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2542 

2538 

2534 

5 นางวพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 35208000xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. 

วท.บ. 

ชีววทิยา 

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2546 

2540 

6* นายไวพจน์ กันจู 36606001xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร 

พันธุศาสตร์ 

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2555 

2542 

2538 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

7* นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง 33302000xxxxx ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Horticulture 

พฤกษศาสตร ์

พฤกษศาสตร ์

Oregon State University, USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2557 

2548 

2544 

8* นายบุญร่วม คิดค้า 3461300xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลติพชื 

เทคโนโลยีการผลติพชื 

เทคโนโลยีการผลติพชื 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2551 

2547 

2542 

9* นางสาวภาวนิี จันทร์วจิิตร 35099010xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พชืสวน 

พชืสวน 

เกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2542 

2540 

10 นางสาวสุมนา  

เหลืองฐติิกาญจนา 

35603003XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biotechnology 

เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร 

เกษตรศาสตร ์

University of Tokyo, Japan 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2550 

2547 

 

หมายเหต ุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 



57 
 

3.2.2 อาจารย์พเิศษ  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

1 นายพันชิต ปิณฑะดิษ 3509900635531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.  เศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

    ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2539 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน (203493) หรือรายวิชาสหกิจศึกษา (203494) จำนวน 

6 หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง) โดยฝึกงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน ที่ทำหน้าที่เก่ียวข้อง

กับการผลิตและ/หรือการวิจ ัยด้านการผลิตทางการเกษตร ตามภารกิจของแหล่งฝึก/ สถาน

ประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติงานที่เป็นตัวแทน 

จากหน่วยงานนั้น ๆ  

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.1.2  เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

4.1.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั ้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ การใช้เครื ่องม ือ 

และสามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนหลากหลายทั ้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 

4.1.5  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน

เป็นทีมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 4.2  ช่วงเวลา   

 ภาคการศึกษาปลาย ชัน้ปีที่ 4 

 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

รายวิชาฝึกงาน (203493) หรือรายวิชาสหกิจศึกษา (203494) ระยะเวลา 4 เดือน  

ในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษดา้นพืชศาสตร์ (203491) ที่ให้นิสิตทำวิจัย โดยกำหนด

หัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจ ัย การสืบค้นข้อมูล หลักการวิจ ัยเบื ้องต้น  การออกแบบ 

และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื ่อการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การปฏิบัติการวิจัย การเก็บข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีองค์ความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการวิจัย 

(2) สามารถวางแผน ทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมีระบบ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล 

(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 

(5) สามารถปรับตวัทำงานร่วมกับผู้อื่น 

(6) มีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 

รายวชิา 203491 ปัญหาพิเศษดา้นพืชศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ชัน้ปทีี่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกติ 

รายวชิา 203491 ปัญหาพิเศษดา้นพืชศาสตร์ จำนวน 3 หนว่ยกิต  

5.5 การเตรียมการ 

(1) อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นิสติทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

(2) อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนิสติ 

(3) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งระเบียบข้อบังคับในการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ สารเคมีและหอ้งปฏิบัติการ 

(4) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1) ประเมนิข้อเสนอปัญหาพิเศษต่ออาจารย์ประจำรายวิชาปัญหาพิเศษ 

(2) รายงานความก้าวหน้าให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ 

(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของปัญหาพิเศษด้วยรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอ

ผลงานภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ (เลอืกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนสิิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 สนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

และแบบโปสเตอร์ 

1.2 ส่งเสร ิมการแต่งกายให้ถ ูกต้องตามระเบียบ 

และกาลเทศะ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 สอดแทรกความมีว ิน ัย และความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคมในวิชาเรียนทุกรายวิชา  

2.2 มอบหมายงานใหน้ิสติรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ด้านภาวะผู้นำ 3.1 การทำงานเป็นทีมในชั้นเรียน  

3.2 การมอบหมายงานให้ทำเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ให้ผู ้เร ียนได้มีกิจกรรมการ

สื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาท

สมมุติเกี ่ยวกับสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวัน และ

กิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ

สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1. ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

การนำเสนอผ่านงานที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลกิภาพในการ สื่อสาร 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี 

ยุคดจิิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ให้ผ ู ้เร ียนใช้เทคโนโลยี  

ในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้

กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการ

ทำงานในอนาคต 

2. ใหผู้้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่าง  ๆไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและรู้เท่าทัน 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวัน

และการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology Skills) ประกอบดว้ย 

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) และการ

รู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิต

ตน เองอย ่ า งม ีค ุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียนเข้าใจตนเอง 

เข้าใจผู้อื ่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่สำคัญ การทำกิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรม  

ของมหาวิทยาลัย (Activity Based Education)  

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสะท้อน

การเรียนรู้ การอภปิรายแบบกลุ่มและรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) ความรอบรู้
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และความ

รอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวค ิดท ี ่สำค ัญ ให ้ความร ู ้  ส ่งเสร ิมให ้ เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู ้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวค ิดในการจ ัดการป ัญหาของตนเอง                 

ไดอ้ย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิ ้นงาน/โครงงานที ่เกิดจากความคิดของ

ผู้เรียนในการแก้ปัญหาของตนเอง 

ทางด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Literacy) และ

ความรอบรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) 

PLO 4 ผ ู ้ เร ียนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู ้อ ื ่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้มาใช้ในการ

ทำกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็น

ฐาน (Community Based Learning) เพื่อทำให้เกิดการทำงาน

ร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่ เน ้นการทำงานเป็นทีม  

ใช ้ท ักษะในการดำเนินชีว ิตในสังคมพหุว ัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ

สังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู ้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) โดยผ่านการทำงาน

เป็นทีม ในฐานะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดงออก

ซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการเรียน

การสอนจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือกรณีศึกษาที่

อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ในการคิด

วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนม ีแนวคิดความเป ็นผ ู ้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในรูปแบบของ Prototype ที ่เกิดจากปัญหาการดำรงชีวิต

ประจำวัน 

1. ประเมินความรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้

ของตนเองและในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผู ้เร ียนสามารถออกแบบ

น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง ว ิ ช า ช ี พ ด ้ ว ย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนบูรณาการความรู ้ของ

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด 

ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับ

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ 

ประกอบด้วย การเข ้าใจปัญหา การกำหนดปัญหา 

ให้ชัดเจน  การระดมความคิดการสร้างต้นแบบที่เลือก 

และการทดสอบ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

วิชาชีพของตน (Project Based Education) ในการแกไ้ขปัญหา 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ผ่านทักษะการเรียนรู ้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking) การสื ่อสาร (Communication) การร่วมมือ 

(Collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

PLO 7 ผ ู ้ เ ร ี ย นแสดง ออก ถ ึ ง

ความสามารถในการผลติพืชไร่ได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นใหผู้้เรียนนำความรู้

พืน้ฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดา้นการผลติพืชไร่  

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ  

PLO 8 ผ ู ้ เ ร ี ย นแสดง ออก ถ ึ ง

ความสามารถในการผลิตพืชสวน

ได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นใหผู้้เรียนนำความรู้

พืน้ฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดา้นการผลติพืชสวน 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 

PLO 9 ผ ู ้ เ ร ี ย นแสดง ออก ถ ึ ง

ความสามารถในการจ ัดการ

ศัตรูพืชได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นใหผู้้เรียนนำความรู้

พืน้ฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดา้นการจัดการศัตรูพืช 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 

PLO 10 ผ ู ้ เ ร ียนแสดงออกถ ึ ง

ความสามารถในการจัดการดินให้

เหมาะสมต่อการปลูกพืชและการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นใหผู้้เรียนนำความรู้

พืน้ฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดา้นการจัดการดนิ 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 

2. ประเมินความสามารถในการสื ่อสารและทำงาน

ร่วมกับบุคคล/องค์กรอื่นได้อย่างเหมาะสม 

PLO1 1  ผ ู ้ เ ร ี ยนแสดงออก ถ ึ ง

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ

หรืออุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

ใช้เครื่องมือหรืออุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

ห้องปฏิบ ัต ิการ เคร ื ่องจ ักกล

การเกษตร และเคร ื ่ องม ือท ี่

เก ี ่ยวข้องกับการเกษตรในการ

ผลติพืชได้ 

เครื ่องจักกลการเกษตร และเครื ่องมือที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

การเกษตร 

2. ประเมินผลจากการอภิปรายทั้งในและนอกชั้นเรียน 

ประเมนิชิน้งานที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. ประเมินผลจากการปฏิบัติทั ้งในและนอกชั ้นเรียน 

ประเมนิชิน้งานที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

PLO1 2  ผ ู ้ เ ร ี ยนแสดงออกถ ึ ง

ความสามารถในการใช ้องค์

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการ

แก้ปัญหาการผลิตและการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรได้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัจจัยการผลติที่เหมาะสม

ต่อการจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 

2. ประเมินผลจากการอภิปรายทั้งในและนอกชั้นเรียน 

ประเมนิชิน้งานที่ไดร้ับมอบหมาย 

3. ประเมินผลจากการปฏิบัติทั ้งในและนอกชั ้นเรียน 

ประเมนิชิน้งานที่ไดร้ับมอบหมาย 

PLO13 ผู้เรียนแสดงออกถึงการมี

ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ชุมชนและบริบท

การทำงานที ่เกี ่ยวเนื ่องกับภาค

การเกษตรของไทย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ

ประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การได้ฝึก

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่นิสิตแต่ละรายแสดง

ความสนใจ 

1. ประเมินความรู้จากการถาม-ตอบ การทำข้อสอบวัด

ประเมนิผล ในรูปแบบต่างๆ 

2. ประเม ินผลจากแนวค ิดของผ ู ้ เร ียนในการเป็น

ผู้ประกอบการ และแนวทางการประกอบอาชีพ 

3. ติดตามการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
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3. ตารางแสดงความเชือ่มโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จรยิธรรม           

(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต   ✓    ✓ ✓   

(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย   ✓        

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น     ✓ ✓       

(4) มีจติอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม   ✓ ✓  ✓     

2.ความรู้           

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน

เนือ้หาที่ศึกษา 
✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓  

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว

กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

     ✓ ✓ ✓ ✓  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที ่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 
     ✓   ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา           

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คดิแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์

และคิดอย่างเป็นระบบ 
    ✓ ✓   ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    และ

การใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     ✓    ✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    ✓ ✓   ✓ ✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการ

แกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓  ✓  ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ✓  ✓ ✓ ✓   

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
   ✓  ✓  ✓   

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 
    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม   ✓ ✓  ✓    ✓ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

          

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง

มีประสทิธิภาพและรู้เท่าทัน 

 ✓       ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

6. สุนทรยีภาพ           

มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที ่ศึกษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
         ✓ 

7. ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพ           

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ           
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม           
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มภาษา            

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ⚫          

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ ⚫          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน ⚫          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ⚫          

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 

⚫    
      

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล           

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล  ⚫         

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล ⚫ ⚫         

กลุ่มทักษะชวีิต           

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต   ⚫        

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ   ⚫  ⚫      

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสงัคม                 ⚫ ⚫       

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม และชุมชน   ⚫ ⚫       
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

003305 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจิทัล 
    ⚫      

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ             ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

หมวดวิชาเฉพาะด้าน           

วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           

241111 คณติศาสตร์ 1 ⚫ ⚫         

242103 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      

243101 ชีววทิยาทั่วไป           

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

365215 ชีวเคมทีั่วไป           

กลุ่มวิชาเอกบังคับ           

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน ⚫          

203191 ปฏิบัติงานพืชไร ่   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร       ⚫    

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203211 สรีรวทิยาการผลติพชื       ⚫ ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวชิา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

203212 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและการ

จัดการฟาร์มสมยัใหม่ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
   ⚫ ⚫  

203213 กีฏวิทยาทางการเกษตร       ⚫ ⚫ ⚫  

203214 วทิยาศาสตร์ทางดิน        ⚫ ⚫ ⚫  

203215 โรคพชืวิทยาเบือ้งต้น       ⚫ ⚫ ⚫  

203216 เทคนิคและการวางแผนการทดลองเพื่อ

การวจิัยด้านพชื 

      ⚫ ⚫ ⚫  

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร       ⚫ ⚫ ⚫  

203312 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203411 การตลาด ธรุกิจ และบัญชีทางการเกษตร        ⚫ ⚫   

203412 สารเคมทีางการเกษตร       ⚫ ⚫ ⚫  

203413 หลักการสง่เสริมการเกษตร ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  

203491 ปัญหาพเิศษด้านพชืศาสตร์ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

203492 สัมมนา  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 

203493 ฝกึงาน ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

203494 สหกิจศกึษา ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

กลุ่มวิชาเอกเลอืก           

กลุ่มวิชาพืชไร ่           

203321 พชืไร่เศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203322 เทคโนโลยีดา้นเมล็ดพันธุ์       ⚫ ⚫ ⚫  

203323 ธัญพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203324 ระบบการปลกูพืช        ⚫ ⚫ ⚫  

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวจิัยทางพชืไร ่       ⚫ ⚫ ⚫  

203326 เทคนิคการวจิัยและวิธีการทดลองด้านพชืไร่        ⚫ ⚫ ⚫  

203327 เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203328 วัชพชืและการควบคุม       ⚫ ⚫ ⚫  

กลุ่มวิชาพืชสวน            

203331 การผลติไมด้อกไม้ประดับเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203332 การผลติพชืผักเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203333 การผลติไมผ้ลเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203334 การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203335 การผลติพชืสมุนไพรและพชืเครื่องเทศ       ⚫ ⚫ ⚫  

203336 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว       ⚫ ⚫ ⚫  

203337 การออกแบบและจัดสวน        ⚫ ⚫ ⚫  

203338 เทคโนโลยีชวีภาพทางการเกษตร       ⚫ ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

กลุ่มวิชาโรคพืชและจุลินทรีย์ทางการเกษตร           

203341 จุลินทรีย์ทางการเกษตร       ⚫ ⚫ ⚫  

203342 เทคนิคทางโรคพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203343      การวนิิจฉัยโรคพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203344 โรคที่สำคัญของพชืเศรษฐกิจและการจัดการ       ⚫ ⚫ ⚫  

203345 โรคเมล็ดพันธุ์และผลติผลพชืหลังเก็บเกี่ยว       ⚫ ⚫ ⚫  

203346 การป้องกันกำจัดโรคพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203347 การควบคุมโรคพชืโดยชีววธิี       ⚫ ⚫ ⚫  

203348 การผลติเห็ดเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

กลุ่มวิชากีฏวิทยา           

203351 แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ       ⚫ ⚫ ⚫  

203352 สัณฐานวทิยาแมลง       ⚫ ⚫ ⚫  

203353 นิเวศวทิยาของแมลง       ⚫ ⚫ ⚫  

203354 สารเคมทีี่ใช้ป้องกันกําจัดแมลง       ⚫ ⚫ ⚫  

203355 หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพชื       ⚫ ⚫ ⚫  

203356 เทคนิคการวจิัยทางกีฏวิทยา       ⚫ ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/ 

รหัสวิชา 

ชื่อวชิา ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

กลุ่มวิชาการเกษตรอัจฉริยะและเกษตรกรรมยั่งยืน           

203361 การวเิคราะห์ดินและพชื        ⚫ ⚫ ⚫  

203362 ดินปัญหาและการจัดการ       ⚫ ⚫ ⚫  

203363 ธาตุอาหารพืช       ⚫ ⚫ ⚫  

203364 เทคโนโลยีปุ๋ยเพื่อการเกษตรแม่นยำ  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  

203365 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น       ⚫ ⚫ ⚫  

203366 เกษตรยัง่ยืน       ⚫ ⚫ ⚫  

203367 การเกษตรอินทรยี ์       ⚫ ⚫ ⚫  

203368 เกษตรกรรมในเมืองและการเกษตรอัจฉรยิะ  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มคีวามกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต  

 (2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสทิธิศักด์ิศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)  มีจติอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 

ตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงาน

เป็นทีมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก ้ ไขป ัญหาโดยใช ้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หร ือนำสถ ิติ  

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

 6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบคุลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนสิิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนสิิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบในระดับรายวิชา โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  

ของสาขาวิชา ประเมินผลการเรียนรู ้ท ี ่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ตามมาตรฐาน 

(AUN QA) รวมทั ้งประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู ้ท ี ่กำหนดไว้ในรายวิชา 

ความเหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษคำตอบ และการใหร้ะดับคะแนน 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนสิิตสำเร็จการศึกษา 

มีการทวนสอบระดับหลักสูตร โดยจัดใหม้ีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรืออักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีค่าระดับขัน้สะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าดว้ยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดอืน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม ่

1.1  กำหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  ชี้แจงและมอบเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ ่งแสดงถึงปรัชญา 

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนิสิต คู่มืออาจารย์ ฯลฯ 

ให้อาจารย์ใหม่  

1.3  ชี ้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ ่งแสดงถึงผลการเรียนรู ้ท ี ่คาดหวัง 

จากรายวิชา และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์

พิเศษ 

1.4  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่) เรื่องกลยุทธ์

และวิธกีารสอนแบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) 

การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรื อคณะ 

โดยกำหนดให้อาจารย์ทั้งหมดในสาขาต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ในปีแรก  

ที่เข้าทำงาน และเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรอืฟื้นฟูทุกปี  

2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

3. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบัน และนำการเรียนรู้ 

มาถ่ายทอดในสาขาวิชา หรือคณะ หรือนิสิต หรือบุคลากร หรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล

ระหว่างอาจารย์ 

4. อาจารย์ใหม่เข ้าไปเรียนรู ้ เทคนิคการสอนและการประเมินผลจากอาจารย์เก่า  

ที่มีประสบการณ์การสอน และมสี่วนร่วมสอนในวิชากำกับ 

5. การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ในเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (www.agri.up.ac.th) 
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 2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1. การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 

2. การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์  

ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

3. การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

        4. การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑติ 

     คณะจัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียน  

การสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

 

3. นิสติ 

 3.1 การให้คำปรกึษาด้านวชิาการและอื่นๆแก่นิสิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาดา้นอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อใหค้ำปรึกษาแนะนำในการ

จัดทำกจิกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 

 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

หรือที่เก่ียวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทำใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และไดบ้ัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที ่ม ีประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมี  

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอ  

ต่อคณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

สำเร็จการศึกษา จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ดำเนินการใหม่สำหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยคลอบคลุมเรื ่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯไดร้ับทราบข้อมูลและนำไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่น  

คำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังต่อไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื ่องลูกข่าย 10 เครื ่อง 

และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เช ื ่อมต่อเครือข่าย  8 ห้อง รวม 680 เครื ่อง พร้อมเช ื ่อมต่อ 

ระบบเครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. บริการ Wireless Access Point จำนวน 456 จุดครอบคลุมพื ้นที ่ภายในอาคารเรียน 

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps 

 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที ่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ 

จำนวน 110,949 เล่ม และสื่อโสตทัศน์จำนวน 8,131 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 250,000 รายการ ซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดโดย ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื ่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถ 

ค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

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

Direct, และ Springer Link เป ็นต ้น โดยน ิส ิตสามารถเข ้าใช ้ผ ่าน เว ็บไซด ์ของศ ูนย ์บรรณสาร 

และสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน 

  6.2.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสิต มีส่วนร่วม 

  6.3.2 ประเมนิความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสิต 

  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

  



83 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื ่อติดตาม 

และทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ท ี ่ สอดคล ้ อ งก ั บกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา ที ่เปิด

สอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 ว ัน หล ังส ิ ้นสุด 

ปีการศึกษา 

     

6. ม ีการทวนสอบผลส ัมฤทธ ิ ์ ของน ิส ิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่กำหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที ่รายงาน 

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือคำแนะนำดา้นการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้ร ับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ ที ่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที ่ม ีต่อ

บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

รวมตัวบ่งชี ้(ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี ้  

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มผีลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่ งชี้

รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มคีวามรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์ร ับผิดชอบ/อาจารย์ผ ู ้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

จากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนิส ิต ถึงประสิทธิผลของการเร ียนรู ้จากวิธ ีการที ่ ใช ้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู ้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม 

และผลการสอบ 

 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. การประเมนิการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา จัดทำโดยมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการวิชาการคณะฯ 

3. การประเมนิการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 โดยนิสติปัจจุบัน และบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลายก่อนจบ

การศึกษา โดยรูปแบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติกับตัวแทนอาจารย์ 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรกึษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 

 การประเมนิจากการเยี่ยมชมและขอ้มูลในร่างรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 

 2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ ใช้บัณฑิต และการประชุม

ทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสติ บัณฑิต และนิสิต 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อย่างน้อย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ  

ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

รายวิชาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมนิคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูล 

การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอำนวย

ความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ รายงานผลการประเมนิหลักสูตร รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร

ประจำปี เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

4. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการหลักสูตร  

จากร่างรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 

วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

ของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีของสำน ักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 30 30 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 91 90 

2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร์ 

 23 19 

   2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั  56 53 

   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก  12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)  - - 

รวม  (หน่วยกิต)  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 127 120 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา                                            12  หน่วยกิต  

001101 การใช้ภาษาไทย                                  3(2-2-5) 

Usage of Thai Language  

การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจ ับใจความสำคัญ 

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป

ความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through usage of appropriate 

Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                    2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน 

ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่าง

เหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

  

 001102 ภาษาไทยเชิงวชิาการ                      

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

  การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเข ียน การบูรณาการท ักษะภาษาไทย 

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการนำเสนอ     

Usage of Thai language in listening, speaking, 

reading and writing, integration of Thai language 

with related fields for presentation 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                     3(2-2-5) 

Ready English   

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนา 

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำ

ตนเองและบุคคลอื ่น การตอบรับและการปฏิเสธ 

การเช ิญชวน การถามทาง การบอกทางและการ

วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือก

ซื้อสินคา้ และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily- life 

including getting acquainted with someone, accept and 

decline invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, smart 

shopping and saying goodbye for someone 

 

 

 

001103  ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน         3(2-2-5) 

English for Daily Life      

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 

Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต  

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                        3(2-2-5) 

Explorative English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์  

ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ 

ในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื ่อสาร 

ณ ด่านตรวจคนเข้าเม ือง ศุลกากร การเข้าพัก 

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหาร

แบบตะวันตก 

Skills of English language:  listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication 

and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication 

in airport, airport announcement, communication in 

customs and immigration, communication in bad 

situations and party 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5)  

  คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

Intermediate level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า                           3(2-2-5) 

Step UP English 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที ่เกี ่ยวข้องกับข่าวสาร 

และสื่อในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล  

การเขยีนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

ก า รอ ่ า นกราฟและตาราง  ก า รต ี ค ว ามและ 

การนำเสนอข้อมูล ที ่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

และอาชีพ 

English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, interpretation 

and information presentation for further study and 

future careers 

 

 

 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบรบิทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 
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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล        3 หนว่ยกิต  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                      3(3-2-5) 

Communication in Digital Society                                    

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

สำนักงานอัตโนมัติ  และโปรแกรมประยุกต์เพ ื่อ 

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

การสื ่อสารในเครือข ่ายสังคมออนไลน์อย ่าง มี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

      Fundamentals of technology:  hardware, 

software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office 

automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and 

selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with 

ethical and related legal regulation 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชวีิตยุคดิจิทัล          1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเกี ่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet 

technology, usage of office software 

 

 

 
002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับ

เทคโนโลย ีสาร เทศ  หล ักการส ืบค ้นข ้ อ มู ล 

และสารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้  

และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรม

และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารเทศและการส่ือสาร 

Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information 

and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and 

communication 
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004101 ศิลปะในการดำเนินชวีติ                         3(3-2-5)   

Art of Living                                  

การสร ้างแรงบ ันดาลใจ การต ั ้ ง เป ้าหมาย 

และการวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่า 

ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนิน

ชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชิงบวก คดิวเิคราะห์ คดิสร้างสรรค์ การควบคุมและ

การจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life 

and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy, thinking 

system, positive thinking, analytical thinking, creative 

thinking, emotion control and management 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

ปรัชญาชวีติ การดำรงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม

และชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน  

Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม              3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที ่ช ุมชน 

ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ท ี ่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ต าม อ ั ต ล ั กษณ์  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู ่ร ่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the 

Thai and global social context 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

ป ร ั ช ญ า ก า ร ค ิ ด  ห ล ั ก ก า ร ค ิ ด อ ย ่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร 

หลักการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื ่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ 

และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการ

ค ิดอย ่ างสร ้ า งสรรค ์  ท ักษะการค ิดอย ่ า ง มี

วิจารณญาณ ทักษะการสื ่อสาร และทักษะการ

เร ี ยนร ู ้ ตลอดช ี ว ิ ตท ี ่ จ ำ เป ็ นสำหร ับอ นาคต 

ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth 

mindset, development of social skills, personality 

and expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill 
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002201 พลเมืองใจอาสา                                  3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมืองในสังคม 

ทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาช ีพ 

การปรับตัวเข ้าก ับการเปล ี ่ยนแปลงทางส ังคม 

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก  

Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the 

changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม 

จ ิตว ิทยาการทำงานเป ็นท ีม การแสดงออก 

ในที ่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์  

และ การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม 

สิทธิและหน้าที ่ของตนเองตามกฎหมายในการ

ดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมือง 

ที ่ร ับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่า 

แ ล ะ ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ ท ี ่ ด ี ง า ม 

ของส ังคมไทย การยอมร ับในความแตกต ่าง 

ทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to changing 

environment, responsible citizens, awareness of 

value and importance of Thai identity, acceptance 

of cultural diversity and respect for others 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม           3(3-2-5) 

Health and Environment Management    

แ น ว ค ิ ด ด ้ า น ส ุ ข ภ า พ แ ล ะ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 

ภาวะส ุขภาพกาย จ ิต อารมณ ์  ป ัจจ ัยท ี ่ ม ีผล 

ต่อสุขภาพ การวเิคราะห์และวางแผนการรับประทาน

อ า ห า ร เ พ ื ่ อ ส ุ ข ภ า พ  ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ส ุ ข ภ า พ 

ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ

ส ุ ขภาพ น ันทนาการและการออกกำล ั งกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุ  

ทางจราจร การรับมือกับอุบ ัต ิภ ัย ภ ัยธรรมชาติ  

การวางแผนและการจัดการน้ำในชีว ิตประจำวัน 

การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด 

Concept of health and environment, state of 

health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, daily- health 

product, relation between emotion and health, 

recreation and exercise, pandemic, Sexual 

003204 การจัดการสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และชุมชน      1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหา

สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ การค้นหา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบ 

มีส่วนร่วม ความเป็นผู ้นำด้านสุขภาพ สิ ่งแวดล้อม 

และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’ s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 

หน่วยกติ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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Transmitted Infection, traffic accident, planning with 

accident, natural disaster, water management in 

daily life, waste processing and environmental 

saving    

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     

Multicultural Society 

3(3-2-5)   

ปิดรายวิชา 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรมการจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน 

ความหลากหลายทางสังคมและว ัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัย

พะเยา  

Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends in 

global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions                        

   003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็น     3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจทิัล    

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ

ผู้ประกอบการ คุณสมบัตขิองการเป็นผูป้ระกอบการ

ยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับผู้ประกอบการ

ในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิด

การสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new 

products using design thinking process, ethics for 

digital age entrepreneurs 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                   30  หน่วยกิต  

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวชิาชีพ   3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู ้ของหมวดวิชาศึกษา 

ทั ่วไปสู ่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ 

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิด

เ ช ิ งออกแบบ  และการสร ้ า งสรรค ์ แน วค ิ ด 

เชิงนวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต  

243101 ชีววทิยา 1 

Biology I 

4(3-3-8)   

บทนำ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ 

วิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Introduction to biology, chemistry of life, cell and 

metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and 

function of plants, structure and function of animals, ecology and 

behavior 

ปิดรายวิชา 

 243101 ชีววทิยาทั่วไป 

General Biology 

3(2-3-6)  

ระเบ ียบว ิธ ีทางว ิทยาศาสตร์ ค ุณสมบัต ิ การจ ัดระบบ 

และสารเคมีของชีว ิต เซลล์และเมแทบอลิซ ึม พ ันธ ุศาสตร์ 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชและสัตว์ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and 

chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structures and functions of plants and animals, 

ecology and behavior 

 

เปิดรายวิชา 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรย์ี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรย์ี 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8)  

ปร ิมาณสารส ัมพ ันธ ์  โครงสร ้างอะตอม พ ันธะเคมี  

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื ่อ การเตรียม 

และปฏิกิร ิยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน 

แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

และอนุพันธ์ เอมีน และ สารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, preparation and 

reaction of organic compounds; alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 

compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, 

ketones, carboxylic acids and theirs derivatives, amines, and 

biomolecules. 

 

ปร ิมาณสารส ัมพ ันธ ์  โครงสร ้างอะตอม พ ันธะเคมี  

อุณหพลศาสตรเคมี จลศาสตร์เคมี การเรียกชื ่อ การเตรียม 

และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน 

แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

chemical thermodynamics, chemical kinetics, nomenclature, 

preparation and reaction of organic compounds; alkanes, 

alkenes, alkynes, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, 

phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and theirs 

derivatives, amines, and biomolecules 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต  

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 

Introductory Physics 

4(3-3-8)    

คณิตศาสตร์ท ี ่ใช ้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบ ื ้องต้น กฎการ

เคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน 

การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น

และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์

ยุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of 

motion, gravitational force, work and energy, momentum and 

collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics, 

wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric 

circuits, modern physics 

ปิดรายวิชา 

241111 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics I  

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1  

Mathematics I  

3(2-2-5)  

ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์  

ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์

และปรพิันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of 

algebraic and transcendental functions, applications of derivatives 

and integral 

 

ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์  

ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์

และปรพิันธ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and integral of 

algebraic and transcendental functions, applications of derivatives 

and integral 

 

 

361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8) 361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 

General Microbiology 

4 (3-3-8)  

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ

และการสืบพ ันธ ุ ์  เมแทบอลิซ ึม ว ิธ ีการควบคุมจ ุล ินทร ี ย์  

การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์  

ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข 

Structure and functions of microbial cell, nutrition, growth 

and reproduction, metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganism in food, industry, 

environment, medicine, and health 

 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ

และการสืบพ ันธ ุ ์  เมแทบอลิซ ึม ว ิธ ีการควบคุมจ ุล ินทร ี ย์  

การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ใน

ด้านอาหาร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข 

Structure and functions of microbial cell, nutrition, growth 

and reproduction, metabolism, microbial control, classification 

and genetics, significance of microorganism in food, industry, 

environment, medicine, and health 

 

 

365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8) 365215 ชีวเคมีทั่วไป 

General Biochemistry 

4(3-3-8)  

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด 

โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด 

และกรดนิวคล ิอ ิก ค ุณสมบัต ิและการทำงานของเอนไซม์  

กลไกควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การแสดงออกของยีน 

น ิยามและหล ักการของช ีวเคม ี  ค ุณสมบ ัต ิทางเคมี  

ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน  

ลิปิด และกรดนิวคลิอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ 

กลไกควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน การแสดงออกของยีน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 23 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 19 หน่วยกิต  

และการควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิค 

ทางอณูชีววทิยา และ ชีวพลังงานศาสตร์ 

Definition and principle of biochemistry, chemical properties, 

types, structures and metabolism of carbohydrate, protein, lipid 

and nucleic acid, properties and activities of enzyme, regulation 

mechanisms of hormones, gene expression and regulation, 

principle and techniques of molecular biology, and bioenergetics 

 

และการควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิค 

ทางอณูชีววทิยา และ ชีวพลังงานศาสตร์ 

Definition and principle of biochemistry, chemical 

properties, types, structures and metabolism of carbohydrate, 

protein, lipid and nucleic acid, properties and activities of 

enzyme, regulation mechanisms of hormones, gene expression 

and regulation, principle and techniques of molecular biology, 

and bioenergetics 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต  

203191 ปฏบิัตงิานพืชไร่  

Field Work in Field Crops 

1(0-3-2) 203191 ปฏบิัตงิานพืชไร่  

Field Work in Field Crops 

1(0-3-2)  

ฝึกปฏิบัติงานทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่ การดูแลรักษา 

การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

Training in field- crop cultivation, maintenance, pest control 

and harvesting 

 

ฝึกปฏิบัติงานทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่  การดูแลรักษา 

การควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่

เชื ่อมต่อกับการผลิตพืชไร่ การใช้โดรนทางการเกษตร การใช้

ระบบแผนที่การเกษตรออนไลน์  

Training in field- crop cultivation, maintenance, pest control 

and harvesting, internet of thing in crop production, agricultural 

drones, Agri-Map online 

 

 

203192 ปฏบิัตงิานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1(0-3-2) 203192 ปฏบิัตงิานพืชสวน  

Field Work in Horticulture 

1(0-3-2)  

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแลรักษา การควบคุม

ศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

Training in horticultural plants cultivations maintenance, pest 

control and harvesting 

 

ฝึกทักษะเกี ่ยวกับการปลูกพืชสวน การดูแลรักษา การ

ควบคุมศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว  โรงเรือนปลูกพืชระบบอัจฉริยะ 

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร 

Training in horticultural plants cultivations, maintenance, pest 

control and harvesting, smart greenhouse system, agricultural 

big data 

 

 

203111 ปรทิัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3(2-3-6) 203111 ปรทิัศน์ทางการเกษตร 

Overview in Agriculture 

3(2-3-6)  

พื ้นฐานด้านการทำการเกษตร พฤกษศาสตร์และการ 

จัดจำแนกพืช พ ันธ ุ ์พ ืช พ ืชไร ่  พ ืชสวน ระบบการปลูกพ ืช  

ปัจจัยในการผลิตพืช ดิน น้ำและการใช้ปุ๋ย โรคและแมลงศัตรูพืช 

สารเคมีทางการเกษตร การเก็บเกี ่ยวและการจัดการหลัง 

การเก็บเกี่ยว การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการ

สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การตลาดพืชผลเกษตร 

Basic of agriculture, botany and plant classification, plant 

variety, agronomy, horticultures, cultivation, factors for crop 

production, soil, water and fertilizer apply, plant disease and 

pest insect, agricultural chemicals, harvesting and post-

harvested management, livestock production, aquaculture, 

management of agricultural residues, agricultural product 

processing, agricultural product marketing 

 

พื้นฐานด้านการทำการเกษตร พฤกษศาสตร์และการจัด

จำแนกพ ืช พ ันธ ุ ์พ ื ช  พ ืชไร ่  พ ืชสวน ระบบการปล ูกพ ืช 

ปัจจัยในการผลิตพืช ดิน น้ำและการใช้ปุ๋ย โรคและแมลงศัตรูพืช 

สารเคมีทางการเกษตร การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ 

เก็บเกี่ยว การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการ  

สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การตลาดพืชผลเกษตร 

Basic of agriculture, botany and plant classification, plant 

variety, agronomy, horticultures, cultivation, factors for crop 

production, soil, water and fertilizer apply, plant disease and 

pest insect, agricultural chemicals, harvesting and post-

harvested management, livestock production, aquaculture, 

management of agricultural residues, agricultural product 

processing, agricultural product marketing 
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203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

Technology of Plant Propagation 
3(2-3-6) 203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

Technology of Plant Propagation 
3(2-3-6)  

หลักการขยายพันธุ ์โดยใช้เมล็ด และส่วนต่างๆ ของพืช 

การติดตา การต่อกิ่ง การตอน ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการขยายพันธุ์

พืช และการเตรียมแปลงเพาะขยายพันธุ์ 

Principle of plant propagation using seeds and plant organs, 

budding, grafting, layering, factors affecting plant propagation 

and plot preparation  

 

หลักการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และส่วนต่างๆ ของพืช ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับ การขยายพันธุ์พืช การเตรียมแปลงเพาะ การติด

ตา การต่อกิ่ง การตอน เทคโนโลยีการขยายพันธุ์แบบจุลภาค  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขยายพันธุ์พืช  

Principles of plant propagation using seeds and plant 

organs, factors affecting plant propagation, plot preparation, 

budding, grafting, layering, micropropagation technology, 

factors affecting plant propagation   

 

ปรับปรุง

คำอธิบาย

รายวิชา 

203211 สรีรวทิยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production 

3(2-3-6) 203211 สรีรวทิยาการผลติพืช 

Physiology of Crop Production 

3(2-3-6)  

กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญของพืช เช่น การงอก 

การหายใจ การสังเคราะห์แสง เป็นต้น อิทธิพลขอสภาพแวดล้อม

ต่อสรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การใช้

หลักการทางสรีรวิทยาของพืชสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและ

ผลผลิตพืช โดยเฉพาะพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกจิบางชนิด 

Important physiological process of plant such as germination, 

respiration, photosynthesis etc. , Influences of environment on 

physiological processes, growth and developments of plant, usage 

of physiological knowledge for crop improvement including quality 

and quantity of crop yield, emphasizing on some economic crops. 

 

กระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญของพืช การงอก การ

หายใจ การสังเคราะห์แสง  อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อ

สรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช  การใช้

หลักการทางสรีรวิทยาของพืชสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและ

ผลผลิตพืช โดยเฉพาะพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกจิบางชนิด 

Important physiological process of plant, germination, 

respiration, photosynthesis, influences of environment on 

physiological processes of growth and developments of plant, 

usage of physiological knowledge for crop quality and quantity 

improvement some economic crops 

 

203212 จักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการ

จัดการฟาร์ม 

Agricultural Mechanics and Farming 

Management Technology 

3(2-3-6) 203212 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 

Agricultural Machinery of Technology 

and Modern Farm Management 

3(2-3-6)  

หล ักการทำงานของเคร ื ่องยนต ์ทางการเกษตรและ

ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ การดูแลบำรุงรักษาการออกแบบ

สำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีของอุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี ่ยว การแปรสภาพผลผลิต เทคโนโลยีสำหรับการ

จัดการฟาร์ม ปัจจัยที ่มีผลต่อการทำฟาร์มการทำฟาร์มแบบ

ผสมผสาน การจัดการผลติที่ย่ังยืน 

Principles of agricultural machine components, design of 

agricultural machines, maintenance, equipment and agricultural 

machinery technology for soil preparation, planting, crop 

maintenance, crop processing, technology for farming system, 

factor affecting farming, integrated farming, sustainable 

production management 

หลักการทำงานพื ้นฐานของเครื ่องยนต์ทางการเกษตร 

เคร ื ่องจ ักรในอ ุตสาหกรรมเกษตร และส่วนประกอบของ

เครื ่องยนต์ การดูแลบำรุงรักษา เทคโนโลยีของอุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว การแปรสภาพผลผลิต การออกแบบและการติดตั้ง

ระบบน้ำเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ ปัจจัย

ที่มีผลต่อการทำฟาร์ม การทำฟาร์มแบบผสมผสาน  

Basic principles of agricultural engines, agricultural 

machinery and engine parts, maintenance, technology of 

agricultural equipment and machinery for soil preparation, 

planting, crop husbandry, harvesting, crop processing, design 

and installation of water systems for agriculture, modern farming 

management, factors affecting farming, integrated farming 

ปรับปรุงช่ือและ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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203213 วทิยาศาสตร์ทางดิน 

Soil Science 

3(2-3-6) 203214 วทิยาศาสตร์ทางดิน 

Soil Science 

3(2-3-6)  

ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดิน

ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ อ ินทรียว ัตถ ุในด ิน 

และจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ ๋ย การสำรวจ 

และการจำแนกดิน การอน ุร ักษ ์ด ินและน ้ำ การประย ุกต์

สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม 

Importance of soil, soil genesis, soil compositions, physical, 

chemical and biological soil properties, soil organic matter and 

soil microorganisms, plant nutrients, fertilizers and its usage, soil 

survey and classification, soil and water conservation, 

applications of soil and environmental information 

 

ความสำคัญของดิน การกำเนิด องค์ประกอบ สมบัติของดิน

ทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของดิน คุณสมบัติทางทาง

ชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุในดินและจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช 

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การสำรวจและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดิน

และน้ำ การประยุกต์สารสนเทศทางดิน และสิ่งแวดล้อม 

Importance of soil, soil genesis, soil compositions, soil 

physical properties, soil chemical properties, soil biological 

properties, soil organic matter and microorganisms, plant 

nutrients, fertilizers and its usage, soil survey and classification, 

soil and water conservation, applications of soil and 

environmental information 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-6) 203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-6)  

จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการแสดงออกของยีน 

โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของ 

เมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ การกลายพันธุ์  

วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเซลล์พ ันธุ

ศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องหมายดีเอ็นเอและการ

ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร พันธุวศิวกรรมพืช 

Genome, genetic materials, structure and expression of 

gene, chromosome, genetic inheritance of Mendel, population 

and quantitative genetics, mutation, evolution and genetic 

diversity, cytogenetic for plant breeding, DNA markers and 

application for agriculture, plant genetic engineering 

 

จีโนม สารพันธุกรรม โครงสร้างและการแสดงออกของยีน 

โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของ 

เมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ การกลายพันธุ์  

วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเซลล์พันธุ

ศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช เครื่องหมายดีเอ็นเอและการ

ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร พันธุวศิวกรรมพืช 

Genome, genetic materials, structure and expression of 

gene, chromosome, genetic inheritance of Mendel, population 

and quantitative genetics, mutation, evolution and genetic 

diversity, cytogenetic for plant breeding, DNA markers and 

application for agriculture, plant genetic engineering 

 

 

203312 โรคพืชวทิยาเบือ้งต้น 

Introduction to Plant Pathology 

3(2-3-6) 203215 โรคพืชวทิยาเบื้องตน้ 

Introduction to Plant Pathology 

3(2-3-6)  

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืช ที่เกิดจาก

เชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการ

ของโรค การระบาด กลไกและวงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา 

การพิสูจน์การเกิดโรค เทคนิคการปลูกเชือ้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

พืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด 

History and economic importance of plant diseases caused 

by biotic agents and environments, symptomology, etiology, 

epidemiology, pathogenesis mechanisms, and disease cycles, 

ecology, plant diagnosis, inoculation techniques, host-parasite 

relations and controls 

ประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของโรคพืชที่เกิดจาก

เชื้อสาเหตุและสิ่งแวดล้อม การศึกษาสมมติฐานของโรค อาการ

ของโรค การระบาด กลไกและวงจรของการเกิดโรค นิเวศวิทยา

การพิสูจน์การเกดิโรค เทคนิคการปลูกเช้ือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

พืชอาศัยกับปรสิตและการป้องกันกำจัด 

History and economic importance of plant diseases caused 

by biotic agents and environments, symptomology, etiology, 

epidemiology, pathogenesis mechanisms and disease cycles, 

ecology, plant diagnosis, inoculation techniques, host-parasite 

relations and controls 

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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203313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Principles of Plant Breeding 
3(2-3-6) 203312 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Principles of Plant Breeding 
3(2-3-6)  

การถ่ายทอดลักษณะพันธ ุกรรม ทฤษฎีเฮตเทอโรซีส 

แหล่งพันธุกรรม การนำเข้าพันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ ลักษณะ

เพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธีการคัดเลือกและการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม สถิติเพื่อการปรับปรุง

พันธุ์พืช การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพ  

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

inheritance, heterosis, plant genetic resources, plant 

introduction, maintenance of varieties, male sterility and self-

incompatibility, selection and breeding of self- pollination and 

cross-pollination plants, statistic for plant breeding, uses of plant 

cytogenetics, mutation and biotechnology in plant breeding 

 

การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮตเทอโรซีส แหล่ง

พันธุกรรม การนำเข้าพันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้

เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธ ีการคัดเลือกและการ

ปรับปรุงพันธุ์ของพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม สถิติเพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และ

เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

Inheritance, heterosis, plant genetic resources, plant 

introduction, maintenance of varieties, male sterility and self-

incompatibility, selection and breeding of self- pollination and 

cross-pollination plants, statistic for plant breeding, uses of plant 

cytogenetics, mutation and biotechnology in plant breeding 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203314 เทคนิคและการวางแผนการทดลอง

ทางด้านพืช 

Techniques and Experimental Designs 

for Plant Research 

3(2-3-6) 203216 เทคนิคและการวางแผนการทดลอง

เพื่อการวจิัยด้านพืช 

Techniques and Experimental Designs 

for Plant Research 

3(2-3-6)  

แผนการทดลองแบบต่างๆ การออกแบบ และการวิเคราะห์

และแปรผลข้อมูลทางสถติิเพื่องานวจิัยด้านการเกษตร 

Various experimental designs, statistical analysis and data 

interpretation for agricultural research 

 

หลักการทางสถิติ แผนการทดลองแบบต่าง ๆ สำหรับการ

วิจัยด้านพืช การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และแปลผล

ข้อมูลทางสถติิเพื่องานวิจัยด้านการเกษตร 

Principles of statistics, various experimental designs for 

agronomic research, statistical analysis and data interpretation 

for agricultural research 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา/

ปรับปรุงช่ือและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

203315 กฏีวทิยาทางการเกษตร 

Agricultural Entomology 
3(2-3-6) 203213 กฏีวทิยาทางการเกษตร 

Agricultural Entomology 
3(2-3-6)  

แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีประโยชน์ 

ชีวประวัติ พ ืชอาศัย ลักษณะการทำลาย การแพร่กระจาย 

และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล และวิธีการควบคุม 

ที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and domestic animals, 

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

dispersal and seasonal distribution of insect pests and proper 

control measures 

 

แมลงศัตรูของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีประโยชน์ 

ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการทำลาย การแพร่กระจาย และ

การระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล วธิีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops and economical animals, 

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

dispersal and seasonal distribution of insect pests and proper 

control measures 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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203411 การตลาด ธุรกิจ และบัญชีทางการ

เกษตร 

Agricultural Marketing, Business and 

Accounting 

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

เกษตร 

Agricultural Marketing, Business 

and Accounting 

3(2-3-6)  

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที ่ใช้ในการจัดการธุรกิจ

เกษตร การจัดทำบัญชีการเกษตร ปัญหาการตลาด ส่วนเหลื่อม

การตลาด บริการต่างๆ ของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ

การวางแผนการตลาด 

Principles and theory of economy for management, 

management of agricultural accounting, agricultural book 

keeping, problems relating to agricultural marketing and prices, 

marketing services, consumer behaviors and planning 

หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจ

เกษตร รูปแบบการระดมทุนการเคลื ่อนไหวของราคา และ

การศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเกษตรในตลาดหลักทรัพย์ 

การจ ัดทำบัญชีการเกษตร ป ัญหาการตลาด ส่วนเหลื ่อม

การตลาด บริการต่าง ๆ ของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ

การวางแผนการตลาด 

Principles and theories of economy for agricultural business 

management, type of crowd funding, price's movement and 

fundamental ratios of agricultural companies in stock exchange, 

management of agricultural accounting, agricultural book 

keeping, problems relating to agricultural marketing and prices, 

marketing services, consumer behaviours and planning 

 

 

203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3(2-3-6) 203412 สารเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Chemicals 

3(2-3-6)  

สมบัตทิางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ รวมทั้งกลไกการออกฤทธิ์

และการประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสาร

ควบคุม การเจริญเติบโตของพืชในทางการเกษตร 

Chemical, physical, and biological properties and the mode 

of actions, applications of pesticides and plant growth regulators 

in agriculture  

 

 

สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ กลไกการออกฤทธิ์  

การประยุกต์ใช้สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชในทางการเกษตร 

Chemical properties, physical properties, biological 

properties, mode of actions, applications of pesticides, plant 

growth regulators in agriculture 

 

203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3(2-3-6) 203413 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

Principles of Agricultural Extension 

3(2-3-6)  

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการ

ส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท ลักษณะและรูปแบบของ

การส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท 

ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป  

Principles and methods of agricultural extension, roles and 

evaluation of agricultural extension in rural development, type 

of agricultural promotion which affects agricultural and rural 

development, evaluating the results of agricultural extension 

from the perspective of general administration 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการ

ส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท ลักษณะและรูปแบบของ

การส่งเสริมการเกษตรที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท 

ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรในแง่การบริหารทั่วไป  

Principles and methods of agricultural extension, roles of 

agricultural extension and  rural development, features and 

types of agricultural promotion which affects agricultural and 

rural development, agricultural extension assessment in 

perspective of general administration 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 92 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 56 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 53 หน่วยกิต  

203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์  

Special Problem in Plant Science 

3(2-3-6) 203491 ปัญหาพิเศษด้านพืชศาสตร์  

Special Problem in Plant Science 

3(2-3-6)  

การว ิจ ัยและการค ้นคว ้า เบ ื ้องต ้นในห ัวข ้อท ี ่กำหนด 

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และเขียนรายงาน  

Conducting a research project on approved topic, data 

collection and analysis, interpretation and report write up 

 

การว ิจ ัยและการค ้นคว ้า เบ ื ้องต ้นในห ัวข ้อท ี ่กำหนด 

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การแปรผล และเขียนรายงาน  

 Conducting a research project on approved topic, data 

collection and analysis, interpretation and report writing 

 

 

203492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 203492 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1)  

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

ในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์  

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in agriculture 

 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

ในประเด็นทางด้านเกษตรศาสตร์  

Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in agriculture 

 

 

203493 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6(0-18-9)  

 

 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์  

การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อ

ทางด้านการเกษตร 

Studying, collecting data, researching, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in agriculture 

 

ปิดรายวิชา 

203494 การฝึกงาน 

Professional Training 

6(0-18-9) 203493 การฝึกงาน 

Professional Training 

6(0-18-9)  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working 

skills in agriculture in private or government sectors 

 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working 

skills in agriculture in private or government sectors 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

203495 สหกจิศึกษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9) 203494 สหกจิศึกษา 

Co-operative Education 

6(0-18-9)  

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน

ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเกษตรในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working 

skills in agriculture as an apprentice in private or government 

sectors 

 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน

ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเกษตรในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, improving working 

skills in agriculture as an apprentice in private or government 

sectors 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 
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207211 ความปลอดภัยทางอาหารและการ

จัดการการเกษตรอย่างย่ังยืน 

Food Safety and Sustainable Agriculture 

Management 

2(2-0-4)    

ปิดรายวิชา 

ความสำคัญของห่วงโซ่อาหารและความมั่นคงทางอาหาร 

การผลติพืช สัตว์บก สัตว์น้ำและอาหารแปรรูป อันตรายและหลัก

ปฏิบัติที ่ดีในการผลิตพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ และอาหารแปรรูป 

แนวทางเกษตรอินทรย์ีและการจัดการเกษตร อย่างย่ังยืน บทบาท

ของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของอาหาร 

Importance of food chain and food security, production of 

plants, livestock, aquatic animals and processed foods, hazards 

and good agricultural/ manufacturing practice in production of 

plants, livestock, aquatic animals and processed foods, guidance 

on organic agriculture and sustainable agriculture management, 

roles of consumer on food safety 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก             12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาพืชไร่ 

203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3(2-3-6) 203321 พืชไร่เศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3(2-3-6)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที ่สำคัญ 

การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การใช้

ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวพืชไร่ 

Botanical characteristics of important economic field crops, 

planting, maintenance, harvesting, storage, applications, pest 

management and control, and postharvest technology of field 

crops 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ การ

ปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การใช้

ประโยชน์ การจัดการและควบคุมศัตรูพืช เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวพืชไร่ 

Botanical characteristics of important economic field 

crops, planting, maintenance, harvesting, storage, 

applications, pest management and control, postharvest 

technology of field crops 

 

 

203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3(2-3-6) 203322 เทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Seed Technology 

3(2-3-6)  

สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตเมล็ด

พันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ด

พันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจำหน่าย กฎหมาย

ด้านเมล็ดพันธุ ์ การผลิตเมล็ดพันธุ ์เพื ่อการค้า การพัฒนา

คุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Physiology and development of seed, production, storage, 

seed testing and quality control, handling, packaging, 

distribution, seed laws and regulations, seed improvement 

and modern seed technology 

 

สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตเมล็ด

พันธุ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ด

พันธุ์ การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจำหน่าย กฎหมาย

ด้านเมล็ดพันธุ ์ การผลิตเมล็ดพันธุ ์เพื ่อการค้า การพัฒนา

คุณภาพเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์ 

Physiology and development of seed, production, 

storage, seed testing and quality control, handling, packaging, 

distribution, seed laws and regulations, seed improvement 

and modern seed technology 

 

 

203323 ธัญพืช  

Cereal Crops 

3(2-3-6) 203323 ธัญพืช  

Cereal Crops 

3(2-3-6)  

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

พันธุ ์และการปรับปรุงพันธุ ์ สภาพดินและลมฟ้าอากาศที่

เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนา การปลูกดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยวและการใช้ประโยชน์ของธัญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าว

ฟ่าง ธัญพืชเมืองหนาว เป็นต้น 

Significance economics, botany, cultivar and breeding, 

soil condition and proper climatology for growth and 

development, cultivation and practices, harvest and utilization 

of cereals including rice, corn, sorghum and temperate 

cereals, etc.   

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พันธุ ์และการปรับปรุงพันธุ ์ สภาพดิน และลมฟ้าอากาศที่

เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนา การปลูกดูแลรักษา การเก็บ

เกี่ยวและการใช้ประโยชน์ของธัญพืช ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

ธัญพืชเมืองหนาว  

Importance in economics, botanical characteristics, 

cultivar and breeding, soil condition and proper climatology for 

growth and development, cultivation and practices, harvest 

and utilization of cereals, rice, corn, sorghum and temperate 

cereals    
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สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก             12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาพืชไร่ 

203324 ระบบการปลูกพืช  

Cropping System 

3(2-3-6) 203324 ระบบการปลูกพืช  

Cropping System 

3(2-3-6)  

ความรู ้เกี ่ยวกับระบบการปลูกพืช ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง 

ชนิด และวิธีการต่างๆ ของระบบการปลูกพืช ระบบการปลูกพืช

แบบต่างๆ ข้อพิจารณาและวิเคราะห์ การจัดรูปแบบระบบ 

การปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการปลูกพืช การทดสอบระบบ

การปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร บทบาทของพืชตระกูลถั่วในระบบ

การปลูกพืชในภาคต่างๆ ของประเทศ หลักการควบคุมพืช 

ในระบบการปลูกพืช วิธีการทำฟาร์มแบบประณีต การทำไร่นา

สวนผสม ประส ิทธ ิภาพของการใช ้ท ี ่ด ิน และระยะการ

เจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด 

Knowledge of cropping system, relating factors, types, 

methods, and benefits in cropping system.  Consideration and 

analysis for structuring of cropping system, farming system and 

roles of poaceae in cropping system. Cropping system in different 

locations in the country.  Principles of pest control in cropping 

system, intensive farming system, integrated farming, efficiency 

of land use, and growth of some economic crops 

 

ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ชนิด 

และวิธีการต่าง ๆ ข้อพิจารณาและวิเคราะห์ การจัดรูปแบบ

ระบบการปลูกพืช ประโยชน์ของระบบการปลูกพืช การทดสอบ

ระบบการปลูกพืชในสภาพไร่กสิกร บทบาทของพืชตระกูลถั่วใน

ระบบการปลูกพืชในภาคต่างๆ ของประเทศ หลักการควบคุม

พืชในระบบการปลูกพืช วธิีการทำฟาร์มแบบประณีต การทำไร่

นาสวนผสม ประสิทธิภาพของการใช้ที ่ด ิน และระยะการ

เจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจบางชนิด 

Knowledge of cropping system, relating factors, types, 

methods, consideration and analysis, farming system, 

advantages of cropping system, cropping system testing in 

farmer field, roles of poaceae in cropping system in different 

locations of Thailand,  principles of pest control in cropping 

system, intensive farming system, integrated farming, 

efficiency of land use, growth of some economic crops 

 

203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัยทางพืช

ไร่ 

Computer Applications in Agronomy 

Research 

3(2-3-6) 203325 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวจิัยทางพืชไร่ 

Computer Applications in Agronomy 

Research 

3(2-3-6)  

การประยุกต์ใช้คำส่ังและฟังช่ันของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ทางสถิติที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Microsoft Excel, 

R-Program, Statistic tool for agricultural research (STAR)  ใน

การจัดการข้อมูลทางพืชศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับการประมวล

ข้อมูลการคำนวณและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถติิเบื้องตน้ 

The application of command and function keys for 

statistical analysis such as Microsoft Excel, R- Program, 

Statistic tool for agricultural research (STAR) for management 

of plant science information including data processing, 

calculation and basic statistical analysis. 

 

การประยุกต์ใช้คำส่ังและฟังช่ันของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ

การวิเคราะห์ทางสถิติที ่นิยมในปัจจุบัน Microsoft Excel, R-

Program, Statistic tool for agricultural research (STAR)  ก า ร

จัดการข้อมูลทางพืชศาสตร์ การประมวลข้อมูล การคำนวณ

และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถติิเบื้องตน้ 

Application of command and function keys for statistical 

analysis, Microsoft Excel, R- Program, Statistic tool for 

agricultural research (STAR) , management of plant science 

information, data processing, calculation and basic statistical 

analysis 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก             12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาพืชไร่ 

203421 เทคนิคการวจิัยและวธิีการทดลอง 

ด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field 

Plot Methods in Agronomy 

3(2-3-6) 203326 เทคนิคการวจิัยและวธิีการทดลอง 

ด้านพืชไร่  

Basic Research Techniques and Field 

Plot Methods in Agronomy 

3(2-3-6)  

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การกำหนดปัญหา 

การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การใช้สถิติสำหรับ  

การวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการ

ทางสถิติและการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ เพื่อการวิจัย

ทางพืชไร่ วธิีวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวเิคราะห์ การ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Principles and methods in Agronomy research, 

identification of research problems, formulation of research 

objectives and hypotheses, collection of data, application of 

statistics for research, report writing and presentation, 

principles of statistics and various field plot techniques for 

agronomic research. Data analysis and interpretation. Use of 

statistical packages 

 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การกำหนดปัญหา 

การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การใช้สถิติสำหรับ  

การวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย หลักการ

ทางสถิติและการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ เพื่อการวิจัย

ทางพืชไร่ วธิีวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลผลการวเิคราะห์ การ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Principles and methods in Agronomy research, 

identification of research problems, formulation of research 

objectives and hypotheses, collection of data, application of 

statistics for research, report writing and presentation, 

principles of statistics and various field plot techniques for 

agronomic research. Data analysis and interpretation. Use of 

statistical packages 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203422 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  

Techniques in Plant Breeding 

3(2-3-6) 203327 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  

Techniques in Plant Breeding 

3(2-3-6)  

เทคนิคและวิธ ีปฏิบัติการผสมพันธุ ์พ ืชไร่ การทดสอบ 

และสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

แต่ละชนิด 

Techniques used in hybridization of field crop, germplasm 

evaluation and lines testing, screening for the resistant lines 

and seed production 

 

เทคนิคและวิธีปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่ การทดสอบและ

สร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

Techniques used in hybridization of field crop, 

germplasm evaluation and lines testing, screening for 

resistant lines and seed production 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203423 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Weed Control 

3(2-3-6) 203328 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Weed Control 

3(2-3-6)  

วัชพืชที่สำคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจำแนกชนิด 

การแพร่กระจายและการขยายพันธุ์ หลักการและวิธีควบคุม

ว ัชพ ืช การจำแนกสารกำจัดว ัชพ ืช การดูดซ ึมและการ

เคล่ือนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซมึของสารเคมี 

หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีกำจัดวัชพืช เครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืช 

Important weeds, morphology, classification, spread and 

distribution, and propagation, principles and methods of weed 

control, classification of chemical herbicides used in weed 

วัชพืชที่สำคัญ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจำแนกชนิด 

การแพร่กระจายและการขยายพันธุ์ หลักการและวิธีควบคุม

ว ัชพ ืช การจำแนกสารกำจัดว ัชพ ืช การดูดซ ึมและการ

เคล่ือนย้ายในพืช กลไกการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซมึของสารเคมี 

หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีกำจัดวัชพืช เครื่องมือ

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืช 

Important weeds, morphology, classification, distribution, 

and propagation, principles and methods of weed control, 

classification of chemical herbicides used in weed control,  

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก             12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาพืชไร่ 

control,  uptake and translocation, mode of action, metabolism 

of the chemicals, principles of use and storage of chemical 

herbicides, tools and equipment used in weed control 

 

uptake and translocation, mode of action, metabolism of 

chemicals, principles of use and storage of chemical 

herbicides, tools and equipment used in weed control 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืชสวน กลุ่มวิชาพืชสวน 

203331 การผลติไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

Economic Ornamental Plant Production 

3(2-3-6) 203331 การผลติไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

Economic Ornamental Plant Production 

3(2-3-6)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของไม้

ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

การขยายพันธุ ์  การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเก ี ่ยว 

การจัดการหลังการเก็บเกี ่ยวและการตลาดของไม้ดอกไม้

ประดับเศรษฐกจิ 

Botanical characteristics, varieties and origins of economic 

ornamental plants, adaptation to environment, propagation, 

cultivation, maintenance, harvesting, postharvest procedures 

and marketing of economic ornamental plants 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของไม้

ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

การขยายพ ันธ ุ ์  การปล ูก การบำร ุงร ักษา การเก ็บเก ี ่ยว 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดของไม้ดอกไม้ประดับ

เศรษฐกิจ 

Botanical characteristics, varieties and origins of economic 

ornamental plants, adaptation to environment, propagation, 

cultivation, maintenance, harvesting, postharvest procedures 

and marketing of economic ornamental plants 

 

 

203332 การผลติพืชผักเศรษฐกิจ 

Economic Vegetable Crop Production 

3(2-3-6) 203332 การผลติพืชผักเศรษฐกิจ 

Economic Vegetable Crop Production 

3(2-3-6)  

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สัณฐานวทิยา ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของพืชผัก การขยายพันธุ์ 

การปลูกผักแบบไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัย 

ที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต การตลาด การแปรรูป

และคุณค่าทางอาหารของพืชผัก 

Economic importance, botanical characteristics, morphology, 

varieties and origins of economic vegetable crops, propagation, 

plant culture without soil, techniques of production, management, 

factors improving quality and production marketing, processing 

and nutritional content 

 

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ล ักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์และถิ่นกำเนิดของพืชผัก การขยายพันธุ์ 

การปลูกผักแบบไร้ดิน เทคนิควิธีการผลิต การจัดการ ปัจจัย 

ที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต การตลาด การแปรรูป 

และคุณค่าทางอาหารของพืชผัก 

Economic importance, botanical characteristics, morphology, 

varieties and origins of economic vegetable crops, propagation, plant 

culture without soil, techniques of production, management, factors 

improving quality and production marketing, processing and 

nutritional content 

 

 

203333 การผลติไม้ผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crop Production 

3(2-3-6) 203333 การผลติไม้ผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crop Production 

3(2-3-6)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส ัณฐานวิทยา ชนิดพ ันธุ์  

และถ ิ ่นกำเน ิดของไม ้ผลเศรษฐก ิจ การปร ับต ัวเข ้ากับ

สภาพแวดล้อม การขยายพันธุ ์ การปลูก การบำรุงรักษา 

การเก ็บเก ี ่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี ่ยว การแปรรูป 

และการตลาดของผลไม้เศรษฐกจิ 

Botanical characteristics, morphology, varieties and origins of 

economic fruit crops, adaptation to environment, propagation, 

cultivation, maintenance, harvesting, postharvest procedures, 

processing and marketing of economic fruits 

 

 

 

ล ักษณะทางพฤกษศาสตร ์  ส ัณฐานว ิทยา ชน ิดพ ันธุ์  

แ ล ะ ถ ิ ่ น ก ำ เ น ิ ด ข อ ง ไ ม ้ ผ ล เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ  ก า ร ป ร ั บ ตั ว 

เข้ากับสภาพแวดล้อม การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา 

การเก ็บเก ี ่ยว การจ ัดการหล ังการเก ็บเก ี ่ยว การแปรรูป 

และการตลาดของผลไม้เศรษฐกจิ 

Economic importance, botanical characteristics, morphology, 

varieties and origins of economic vegetable crops, propagation, plant 

culture without soil, techniques of production, factors improving 

quality and production marketing management, processing and 

nutritional content 
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สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืชสวน กลุ่มวิชาพืชสวน 

203334 การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชเพื่อการเกษตร  

Plant Tissue Culture for Agriculture 

3(2-3-6) 203334 การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือพืชเศรษฐกิจ 

Plant Tissue Culture for Economic Crops 

3(2-3-6)  

หล ักการของการเพาะเล ี ้ ยง เน ื ้ อ เย ื ่ อพ ืช  เทคน ิค 

การเพาะเลี้ยงจากชิน้ส่วนต่างๆของพืช ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ 

การควบค ุมป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อร ูปแบบการเจร ิญเต ิบโต 

และการพัฒนาของเนื ้อเยื ่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเลี ้ยง

เนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บ

รักษาแหล่งพันธุกรรม และการสร้างสารทุติยภูมิจากการ

เพาะเลี้ยงเซลล์พืช  

Principle of in vitro plant tissue culture, technique of plant 

tissue culture from various plant parts under aseptic 

environment, control of factors influencing those growth and 

developmental pattern, application of plant tissue culture 

techniques in plant multiplication breeding germplasm and 

production of secondary metabolites from cell culture 

 

หลักการของการเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยง

จากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ การควบคุม

ปัจจัยที ่มีผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ

เนื ้อเยื ่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชเพื ่อการ

ขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรม 

และการสร้างสารทุตยิภูมิจากการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช  

Principles of in vitro plant tissue culture, techniques of plant 

tissue culture from various plant parts under aseptic 

environment, factors influencing growth and developmental 

pattern control, application of plant tissue culture techniques for 

plant multiplication, breeding,  germplasm and production of 

secondary metabolites from cell culture 

ปรับช่ือวิชา 

203431 การผลติพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3(2-3-6) 203335 การผลติพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ 

Herbal and Spice Crop Production 

3(2-3-6)  

ความสำคัญของพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ ชนิดของพืชสมุนไพรและพืชเครื ่องเทศ 

การขยายพันธุ์ เทคนิคการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ

การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการ

แปรรูปของพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ 

Importance, botanical characteristics, kinds of herbal and 

spice crop, propagation, techniques of production, harvesting, 

postharvest procedures, processing of herbal and spice crop 

 

ความสำคัญของพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ ชนิดของพืชสมุนไพรและพืชเครื ่องเทศ การ

ขยายพันธุ์ เทคนิคการผลติพืชสมุนไพรและพืชเคร่ืองเทศ การเก็บ

เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการแปรรูปของ

พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ    

Importance of herbal and spice crop, botanical 

characteristics, types of herbal and spice crop, propagation, 

techniques of production, harvesting, postharvest procedures, 

processing of herbal and spice crop 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Postharvest Technology 

3(2-3-6) 203336 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Postharvest Technology 

3(2-3-6)  

เทคโนโลยีการเก็บเกี ่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี ่ยว

ผลิตผลทางการเกษตร การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา

รวมทั้งชีววิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมีที ่เกี ่ยวข้องหลังการ 

เก็บเกี่ยว 

Technologies of harvesting, postharvest management of 

agricultural crops, packaging, transportation, storage and handling 

of agricultural products, biology, physiology and biochemistry 

involving in postharvest 

 

เทคโนโลยีการเก็บเกี ่ยว การจัดการหลังการเก็บเก ี ่ยว

ผลิตผลทางการเกษตรการบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา 

ชีววทิยา สรีรวทิยา และชีวเคมีที่เก่ียวขอ้งหลังการเก็บเกี่ยว 

Harvesting technologies, postharvest management of 

agricultural crops, packaging, transportation, storage and 

handling of agricultural products, biology, physiology and 

biochemistry involving in postharvest 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพืชสวน กลุ่มวิชาพืชสวน 

203433 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3(2-3-6) 203337 การออกแบบและจัดสวน  

Landscape Design and Gardening 

3(2-3-6)  

ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การเลือกพรรณไม้

ในการจัดสวน การออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ การประเมิน

ราคา การปักผัง เทคนิคการทำน้ำตก ขั ้นตอนการจัดสวน 

สนามหญ้า การดูแลรักษา ระบบแสงและระบบน้ำในสวน 

History and garden styles, plant selection for gardening, 

principles of art and design, design process, estimation, laying out, 

fountain making techniques, landscape installation, lawn, 

maintenance, lighting and irrigation systems in garden 

 

ประวัติการจัดสวนและรูปแบบของสวน การเลือกพรรณไม้

ในการจัดสวน หลักการด้านศิลปะและการออกแบบ ขั้นตอนการ

ออกแบบ การประเมินราคา การปักผัง เทคนิคการทำน้ำตก 

ขั ้นตอนการจัดสวน สนามหญ้าการดูแลรักษา ระบบแสงและ

ระบบน้ำในสวน 

History and garden styles, plant selection for gardening, 

principles of art and design, design process, cost estimation, 

laying out, fountain making techniques, landscape installation, 

lawn, maintenance, lighting and irrigation systems in garden 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203434 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

Plant Biotechnology 

3(2-3-6) 203338 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

Agricultural Biotechnology 

3(2-3-6)  

ความร ู ้พ ื ้นฐานทางด ้านโครงสร ้างและหน ้าท ี ่ ของ 

สารพันธุกรรม การสังเคราะห์ สารพันธุกรรมและโปรตีน 

การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการนำเข้าสู่พืช การนำเทคนิค

ทางการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม 

เทคนิคทางอ ิ เลคโตรโฟเรซ ีส และการเพ ิ ่ม ด ี เอ ็นเอใน 

หลอดทดลอง เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการ

จำแนกสายพันธุ ์ การปรับปรุงพันธุ ์พ ืชโดยใช้เครื ่องหมาย

โมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะ

ปริมาณ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Basic principles of structure and function of DNA, RNA and 

protein synthesis, recombinant DNA technology and 

transformation into plants, tissue culture techniques to introduced 

variations in plants, electrophoresis and PCR techniques, DNA 

markers and application for identification, marker- assisted 

selection, QTL mapping and laboratory safety 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โครงสร้างและ

หน้าที ่ของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์สารพันธุกรรมและ

โปรตีน การตัดต่อสารพันธุกรรมและวิธีการนำเข้าสู่พืช การนำ

เทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างความหลากหลายทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอิเลคโตรโฟเรซีส และการเพิ่ม ดีเอ็นเอใน

หลอดทดลอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการจำแนกสายพันธุ์ 

การปรับปรุงพันธุ ์พ ืชโดยใช้เครื ่องหมายโมเลกุลช่วยในการ

คัดเลือก การหาแผนที่ยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณ และความ

ปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

Basic principles of biotechnology, structure and functions of 

DNA, RNA and protein synthesis, recombinant DNA technology 

and transformation into plants, tissue culture techniques for plant 

variations, electrophoresis and PCR techniques, application of  

biotechnology in agriculture, DNA markers and application for 

identification, marker- assisted selection, QTL mapping and 

laboratory safety 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

ปรับปรุงช่ือและ

คำอธิบายรายวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก              12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

203341 จุลินทรย์ีทางการเกษตร  

Microorganisms in Agriculture 

3(2-3-6) 203341 จุลินทรย์ีทางการเกษตร  

Microorganisms in Agriculture 

3(2-3-6)  

ประวัติความเป็นมา ที ่อยู ่อาศัย เมแทบอลิซึมและพันธุ

ศาสตร์ ของจุลินทรีย์ ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และกิจกรรมของ

จุลินทรีย ์ในระบบนิเวศเกษตร และการใช้ประโยชน ์ของ

จุลินทรีย์ในการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

และการแก้ไขป ัญหามลพิษสิ ่งแวดล้อมจากผลผลิตทาง

การเกษตร 

Historical perspective, habitat, metabolism and genetics of 

microorganisms; types, interactions and activities of 

microorganisms in agricultural ecosystem, and their applications 

in agriculture, livestock and aquaculture and remediation of 

polluted environments from agricultural production 

 

ประวัติความเป็นมา ที ่อยู ่อาศัย เมแทบอลิซึม และพันธุ

ศาสตร์ของจุลินทรีย์ ชนิด ปฏิกิริยาสัมพันธ์และกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ใน

การเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแก้ไข

ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมจากผลผลิตทางการเกษตร 

Historical perspective, habitat, metabolism and genetics of 

microorganisms, types, interactions and activities of 

microorganisms in agricultural ecosystem, applications of 

microorganism in agriculture, livestock and aquaculture and 

remediation of polluted environments from agricultural production 

 

203342 เทคนิคทางโรคพืช 

Plant Pathology Techniques 

3(2-3-6) 203342 เทคนิคทางโรคพืช 

Plant Pathology Techniques 

3(2-3-6)  

เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การทำสไลด์วิธีต่าง ๆ 

การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางโรคพืช คุณสมบัติ 

และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เหมาะสมกับการเพิ่ม จำนวน

ของเชื้อ สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการทวีจำนวนของเชื้อ 

วิธีการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช และการวิเคราะห์ ทางโรค

พืช 

Various techniques in Plant Pathology, methods for slide 

preparation, use of instruments related to plant disease study, 

characteristics of culture media and preparation of suitable 

media for multiplication of microorganisms, environmental 

conditions influencing microorganism multiplication, plant 

disease pathogen diagnosis and plant disease analysis 

 

เทคนิคต่างๆในการศึกษาทางโรคพืช การทำสไลด์วิธีต่างๆ 

การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางโรคพืช คุณสมบัติ

และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของ

เชื้อ สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการทวีจำนวนของเชื้อ วิธีการ

ตรวจสอบเชือ้สาเหตุโรคพืชและการวเิคราะห์ทางโรคพืช 

Various techniques in plant pathology, methods for slide 

preparation, use of instruments related to plant disease study, 

characteristics of culture media and preparation of suitable media 

for multiplication of microorganisms, environmental conditions 

influencing microorganism multiplication, plant disease pathogen 

diagnosis and plant disease analysis 

 

203343 การวนิิจฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3(2-3-6) 203343 การวนิิจฉัยโรคพืช 

Plant Disease Diagnosis 

3(2-3-6)  

ความสำคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช อุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บตัวอย่างพืช ขั ้นตอนและ

วิธีการสำหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา 

รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวิตอื่น 

ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบการวินิจฉัย และการวินิจฉัยใน

คลินิกพืชรวมถงึการให้บริการชุมชน 

The importance of plant disease diagnosis, equipment 

required for the diagnosis of plant diseases, collection of plant 

ความสำคัญของการวินิจฉัยสาเหตุโรคพืช อุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บตัวอย่างพืช ขั ้นตอนและ

วิธีการสำหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา 

รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวิตอื่น 

ๆ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบการวินิจฉัย และการวินิจฉัยใน

คลินิกพืชรวมถงึการให้บริการชุมชน 

The importance of plant disease diagnosis, equipment 

required for the diagnosis of plant diseases, collection of plant 
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สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก              12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

samples, the procedures and methods for diseases diagnosis 

caused by pseudo fungi, fungi, bacteria, viruses, viroid, 

nematodes and abiotic factors, application of secondary data, 

plant diagnostic clinic and community service 

 

samples, the procedures and methods for diseases diagnosis 

caused by pseudo fungi, fungi, bacteria, viruses, viroid, 

nematodes and abiotic factors, application of secondary data, 

plant diagnostic clinic and community service 

 

203344 โรคของพืชเศรษฐกิจ 

Disease of Economic Plants 

3(2-3-6) 203344 โรคที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและ

การจัดการ 

Major Diseases of Economic Crops 

and Their Management 

3(2-3-6)  

ลักษณะอาการของโรค ความเสียหายจากโรคพืชที่เกิดขึ้น 

การจำแนกชนิดของเชื ้อสาเหตุ วงจรการเกิดโรค การแพร่

ระบาด และการป้องกันกำจัดโรคพืชเศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของ

พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ 

Symptoms, losses caused by diseases, identification, disease 

cycle, epidemics and control of diseases of economic vegetable 

crops, ornamental plants, fruit crops and field crops 

 

ลักษณะอาการของโรค ความเสียหายจากโรคพืชที่เกิดขึ้น 

การจำแนกชนิดของเชื ้อสาเหตุ วงจรการเกิดโรค การแพร่

ระบาด และการป้องกันกำจัดโรคพืชเศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของ

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ 

Symptoms, losses caused by diseases, identification, 

disease cycle, epidemics and control of diseases of economic 

vegetable crops, ornamental plants, fruit crops and field crops 

ปรับช่ือวิชา 

203441 โรคเมล็ดพันธุ ์และผลิตผลพืชหลังเก็บ

เกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3(2-3-6) 203345 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืชหลัง

เก็บเกี่ยว 

Seed and Postharvest Diseases 

3(2-3-6)  

ความเสียหายและความสำคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์

และผลิตผลหลังเก็บเกี ่ยว ชนิดของเชื ้อสาเหตุและปัจจัย

ส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการ

ป้องกันกำจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลติผลหลังเก็บเกี่ยว  

Losses and significance of seed and postharvest 

diseases, causal agents and factors affecting disease 

development, quality assessment, principles and practices for 

disease control in seed and postharvest products 

 

ความเสียหายและความสำคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์

และผลิตผลหลังเก็บเกี ่ยว ชนิดของเชื ้อสาเหตุและปัจจัย

ส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการ

ป้องกันกำจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลติผลหลังเก็บเกี่ยว  

Losses and significance of seed and postharvest 

diseases, causal agents and factors affecting disease 

development, quality assessment, principles and practices for 

disease control in seed and postharvest products 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203442 การป้องกันกำจัดโรคพืช 

Plant Disease Control 

3(2-3-6) 203346 การป้องกันกำจัดโรคพืช 

Plant Disease Control 

3(2-3-6)  

การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชแบบ

ต่าง ๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกันกำจัดโรคพืชและการ

ป้องกันกำจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 

Epidemiology of plant disease, various methods of plant 

disease control, biotechnology and plant disease control, 

integrated control of plant disease 

 

 

การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชแบบ

ต่าง ๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกันกำจัดโรคพืช การ

ป้องกันกำจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 

Epidemiology of plant disease, various methods of plant 

disease control, biotechnology and plant disease control, 

integrated control of plant disease 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                92 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก              12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร กลุ่มวิชาโรคพชืและจุลินทรีย์ทางการเกษตร 

203443 การควบคุมโรคพืชโดยชีววธิี 

Biological Control of Plant Disease 

3(2-3-6) 203347 การควบคุมโรคพืชโดยชีววธิี 

Biological Control of Plant Disease 

3(2-3-6)  

ประวัติ การพัฒนาการควบคุมโรคพืชโดยองค์ประกอบของ

การควบคุม กลไกของการควบคุมโดยชีววิธี วิธีการประโยชน์ 

และการประยุกต์การควบคุมโดยชีววธิี 

History, development, components, mechanisms of biological 

control, methods, benefits, and applications of biological control. 

 

ประวัติ การพัฒนาการควบคุมโรคพืช องค์ประกอบของการ

ควบคุม กลไกของการควบคุมโดยชีววิธี วิธีการ ประโยชน์ การ

ประยุกต์การควบคุมโดยชีววธิี 

History, development of plant disease control, components 

of control, mechanisms of biological control, methods, benefits, 

applications of biological control 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203444 การผลติเห็ด 

Mushroom Production 

3(2-3-6) 203348 การผลติเห็ดเศรษฐกิจ 

Economic Mushroom Production 

3(2-3-6)  

สัณฐานวิทยา การบ่งชี ้และการจำแนกประเภทเห็ดที ่มี  

การผลิตเป็นการค้า เทคนิค การแยกเชื้อ การผสมพันธุ์และ

การรักษาสายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การผลิตหัวเชื้อ  

การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ และผลผลิตของเห็ด 

ตลอดจนการป้องกันกำจัดศัตรูเห็ดที่สำคัญ 

Mushroom morphology, Identification and classification of 

major commercial mushrooms, isolation techniques, mushroom 

breeding and conservation of the strain, the principles of 

mushroom production, spawn production, methods of mushroom 

production, factors affecting growth and yield of mushroom and 

pest control 

 

สัณฐานวทิยาของเห็ด การบ่งช้ีและการจำแนกประเภทเห็ด

ที่มีการผลิตเป็นการค้า เทคนิคการแยกเชื้อ การผสมพันธุ์และ

การรักษาสายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การผลิตหัวเชื้อ

การเพาะเห็ด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ และผลผลิตของเห็ด 

การป้องกันกำจัดศัตรูเห็ดที่สำคัญ 

Mushroom morphology, identification and classification of 

major commercial mushrooms, isolation techniques, 

mushroom breeding and conservation of strain, principles of 

mushroom production, spawn production, mushroom 

production, factors affecting growth and yield of mushroom, 

important pest control 

ปรับช่ือวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 
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203351 แมลงสำคัญทางเศรษฐกจิ 

Economic Insects 

3(2-3-6) 203351 แมลงสำคัญทางเศรษฐกจิ 

Economic Insects 

3(2-3-6)  

ชีวประวัติ อุปนิสัย การเพาะเลี้ยง การแพร่กระจาย รวมทั้ง

การจัดการด้านต่างๆ ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย ในด้านการเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  

Life history, behavior, mass- rearing, distribution, and 

management of agricultural pests, pests of medical and 

veterinary importance ( insects of economic importance in 

Thailand, those various economic insects of Thailand in areas 

related to agricultural, veterinary, and medical sciences) 

 

ช่วงชีวิต อุปนสัิย การเพาะเลี้ยง การแพร่กระจาย การจัดการ

ด้านต่าง ๆ ของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย ในด้านการเกษตร สัตวแพทย์ และการแพทย์  

Life history, behavior, mass- rearing, distribution, 

management of agricultural pests in Thailand, pests of medical 

and veterinary importance 

 

203352 สัณฐานวทิยาแมลง 

Insect Morphology 

3(2-3-6) 203352 สัณฐานวทิยาแมลง 

Insect Morphology 

3(2-3-6)  

สัณฐานวิทยาของโครงสร้างแมลงและสัตว์ร่วมวิวัฒนาการ 

ศึกษาและวิจัยเกี ่ยวกับ พัฒนาการของคัพภะ การเจริญเติบโต 

และพัฒนาการ กายวภิาคภายนอก และภายในของแมลง และหน้าที่

ของอวัยวะ หรือโครงสร้างต่าง ๆ วิวัฒนาการของแมลง และการ

ปรับตัวของแมลง 

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

embryonic development, insect growth and development, structure 

and function of external and internal organs of insects Morphology 

of structure of insects; study and functional aspects of organs and 

organ systems of various representative insects, evolution, 

development and adaptation of insect. 

 

สัณฐานวิทยาของแมลงและสัตว์ร่วมวิวัฒนาการ ศึกษาและ

วจิัยเกี่ยวกับ พัฒนาการของคัพภะ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ 

กายวิภาคภายนอกภายในของแมลง หน้าที ่ของอวัยวะ หรือ

โครงสร้างต่าง ๆ ววิัฒนาการของแมลง และการปรับตัวของแมลง 

Morphology of insect and their allies, ancestry and evolution of 

insects, study and research embryonic development, insect growth 

and development, structure and function of external and internal 

organs of insects, functional aspects of organs, evolution, 

development and adaptation of insect 

 

203353 นิเวศวทิยาของแมลง 

Insect Ecology 

3(2-3-6) 203353 นิเวศวทิยาของแมลง 

Insect Ecology 

3(2-3-6)  

อิทธิพลของปัจจัยในส่ิงแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีผล

ต่อการอยู ่รอด การเจริญเติบโตและการระบาดของแมลง 

ลักษณะและความหนาแน่นของประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลง

ของประชากรแมลง และการทดแทนของชุมชน 

Influences of environmental factors, both abiotic and biotic 

factors, to the survival, growth, and outbreak of insects, 

population attributes and density, their fluctuation and 

community succession 

อิทธิพลของปัจจัยในส่ิงแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีผล

ต่อการอยู ่รอด การเจริญเติบโตและการระบาดของแมลง 

ลักษณะและความหนาแน่นของประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลง

ของประชากรแมลง และการทดแทนของชุมชน 

Influences of abiotic and biotic environmental factors to the 

survival, growth and outbreak of insects, population attributes 

and density, fluctuation and community succession 
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กลุ่มวิชากีฏวิทยา กลุ่มวิชากีฏวิทยา 

203354 สารเคมีที่ใช้ป้องกันกําจัดแมลง 

Insecticides 

3(2-3-6) 203354 สารเคมีที่ใช้ป้องกันกําจัดแมลง 

Insecticides 

3(2-3-6)  

นัยสําคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

ประเภทของยาฆ ่าแมลง และข ้อพ ึงระม ัดระว ังในการใช้  

ยาฆ่าแมลง การจําแนกชนิดยาฆ่าแมลง ลักษณะปฏิกิริยาที่เกิด

ขึ้นกับแมลง ยาฆ่าแมลงประเภทสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ยา

ฆ่าแมลงที ่สกัดได้จากพืช ยาฆ่าแมลงประเภทสารอินทรีย์

สังเคราะห์และยาฆ่าแมลงประเภทรมควัน 

Significances of insecticides on crop production.  Safe use of 

insecticides and their formulations. Classification and mode of action 

of insecticides:  inorganic insecticides, organic insecticides, botanical 

insecticides, synthetic organic insecticides and fumigants 

 

ความสําคัญของยาฆ่าแมลงที่มีต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 

ประเภทของยาฆ่าแมลงและข้อพึงระมัดระวังในการใช้ยาฆ่าแมลง 

การจําแนกชนิดยาฆ่าแมลงและลักษณะปฏิกิริยาที ่เกิดขึ ้นกับ

แมลง ยาฆ่าแมลงประเภทสารอนินทรีย์ ยาฆ่าแมลงประเภท

สารอินทรีย์ ยาฆ่าแมลงที่สกัดได้จากพืช ยาฆ่าแมลงประเภท

สารอินทรย์ีสังเคราะห์และยาฆ่าแมลงประเภทรมควัน 

Significances of insecticides on crop production, safe use of 

insecticides, insecticides  classification and mode of action, 

inorganic insecticides, organic insecticides, botanical insecticides, 

synthetic organic insecticides and fumigants insecticides 

 

203451 หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

Principle of Insect Control 

3(2-3-6) 203355 หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช 

Principle of Insect Control 

3(2-3-6)  

แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเน

ปรมิาณและการแพร่กระจายของแมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลง

ศัตรูพืชโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทาง

กายภาพ การใช้กฎหมาย ชีววธิี การใช้สารเคมี สหวธิี การบริหาร

ศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Source of insect pests and their outbreaks; estimation of insect 

pest populations and their distributions; various insect pest control 

strategies: natural control, mechanical control, physical control, legal 

control, biological control, chemical control, integrated insect pests 

control, insect pests management and biotechnology. 

 

แหล่งที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเน

ปรมิาณและการแพร่กระจายของแมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลง

ศัตรูพืชโดยกรรมวิธ ีต่าง ๆ โดยวิธ ีธรรมชาติ วิธ ีกล วิธ ีทาง

กายภาพ การใช้กฎหมาย ชีววธิี การใช้สารเคมี สหวธิี การบริหาร

ศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

Source of insect pests and their outbreaks, estimation of 

insect pest populations and their distributions, various insect pest 

control strategies, natural control, mechanical control, physical 

control, legal control, biological control, chemical control, 

integrated insect pests control, insect pests management and 

biotechnology 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203452 เทคนิคการวจิัยทางกฏีวทิยา 

Technique Research in Entomology 

3 (2-3-6) 203356 เทคนิคการวจิัยทางกฏีวทิยา 

Technique Research in Entomology 

3 (2-3-6)  

หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค้นคว้าวิจัย 

ทางก ีฏว ิทยา การสำรวจปร ิมาณและเก ็บต ัวอย ่างแมลง 

หลักในการเลี ้ยงแมลงเพื ่อเพิ ่มปริมาณ การเขียนบทความ 

ทางวชิาการในสาขากีฏวทิยา  

Techniques (principles)  in entomological research methodology, 

insect population survey and sampling, (principles of)  insect mass-

rearing, writing scientific papers in entomological related disciplines 

(academic articles related to entomology topics,) , (of experimental 

designs and research). 

 

หลักการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค้นคว้าวิจัย 

ทางก ีฏว ิทยา การสำรวจปร ิมาณและเก ็บต ัวอย ่างแมลง 

หลักในการเลี ้ยงแมลงเพื ่อเพิ ่มปริมาณ การเขียนบทความ 

ทางวชิาการในสาขากีฏวทิยา  

Techniques (principles)  in entomological research methodology, 

insect population survey and sampling, (principles of)  insect mass-

rearing, writing scientific papers in entomological related disciplines 

(academic articles related to entomology topics,) , (of experimental 

designs and research). 

 

เปลี่ยนรหัสวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 
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กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร กลุ่มวิชาการเกษตรอจัฉรยิะและเกษตรกรรมยั่งยืน 

203361 อุตุนิยมวทิยาและการชลประทาน 

Agricultural Meteorology and Irrigation 

3(2-3-6)   

หล ั กการ เบ ื ้ อ งต ้ นขอ งอ ุ ต ุ น ิ ยมว ิ ท ยา  เคร ื ่ อ งม ื อ 

ทางอุตุนิยมวิทยาและการใช้ข้อมูล อุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชน์

ทางการเพาะปลูก หลักการทั่วไปของการทดน้ำ การวัดปริมาณ

น้ำ การสูบเก็บน้ำ การระบายน้ำ ปริมาณน้ำที ่พ ืชต้องการ 

ลักษณะของเขื ่อนแบบต่างๆ ที ่ใช้เพื ่อประโยชน์ในการเกษตร  

หลักของการชลประทาน ระบบการให้น้ำและการติดตั้ง และการ

ให้ปุ๋ยร่วมกับน้ำ 

Principles of meteorology, meteorological instruments and the 

use of available meteorological data in agriculture, the concept of 

water conveyance, water amount measurement methods, water 

storage and drainage, crop water requirement and appropriate 

storage dam types for using in agriculture, systems of irrigation and 

their efficiency 

 

ปิดรายวิชา 

203362 การวเิคราะห์ดินและพืช  

Analysis of Soil and Plant Materials 

3(2-3-6) 203361 การวเิคราะห์ดินและพืช  

Soil and Plant Analysis 

3(2-3-6)  

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่างดิน พืช น้ำ 

และวัสดุเกษตร การวิเคราะห์ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

ของดิน พืช น้ำ และวัสดุเกษตร การแปลผลวเิคราะห์ 

Basic of chemical analysis, collection of samples of soil, 

plants, water and agricultural materials, physical, chemical and 

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

interpretation of analytical results. 

 

การเก็บตัวอย่างดิน การเก็บตัวอย่างพืช การวิเคราะห์สมบัติ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน การวิเคราะห์จุลธาตุและ

ธาตุอาหารที่จำเป็นในพืช การแปลผลการวเิคราะห์ 

Soil sampling, plants sampling, soil physical properties 

analysis, soil chemical  properties analysis, soil biological 

properties analysis, trace and essential elements analysis in 

plant, interpretation of analytical results 

เปลี่ยนช่ือวิชา

และรหัสวชิา 

203363 ปุ๋ยชีวภาพ  

Biofertilizer 

3(2-3-6)   

บทบาทความสำคัญ ชนิดและลักษณะทางชีววิทยาของปุ๋ย

ชีวภาพที่ใช้ในการเกษตร การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการ

ใช้ประโยชน์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื ่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ  

Role, significance, kind and biological characteristic of 

biofertilizer being used in agriculture. Production, quality control and 

utilization of biofertilizer. Biotechnology improvement of biofertilizer. 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร กลุ่มวิชาการเกษตรอจัฉรยิะและเกษตรกรรมยั่งยืน 

203364 ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 

Soil Fertility 

3(2-3-6)   

ปัจจัยที่ควบคุมการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืช 

ธรรมชาติและความสำคัญของธาตุอาหารพืชในดินและในพืช 

วิธีการปรับปรุงความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารกับคุณสมบัติ

ของด ิน หล ักการตรวจ การประเม ินผล และ แก ้ป ัญหา 

และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดนิ  

Importance factors of growth and yield, nature and 

acquisition of plant nutrition in soil and plants, an improving 

nutrients availability and soil properties, evaluation and 

principles analysis to solve problems and improve soil fertility 

 

ปิดรายวิชา 

203461 เกษตรย่ังยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-3-6) 203366 เกษตรย่ังยืน 

Sustainable Agriculture 

3(2-3-6)  

กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตร

เพื่อการท่องเที่ยว เกษตรทฤษฎีใหม่และผลที่เกิดขึ้น การจัดการ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยี  

ที่เหมาะสม นโยบายการเกษตร การจัดการทรัพยากร และความ

ย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปจจุบัน และอนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture, organic 

farming, agrotourism, the royal new agricultural theory and its 

implications, the management and conservation of natural resource, 

the development of appropriate technology, agricultural policy, 

resource management and future agricultural productions and 

sustainable resources 

 

กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

ผลที่เกิดขึ ้น การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม นโยบายการเกษตรการจัดการ

ทรัพยากร และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 

Conceptual framework of sustainable agriculture, 

agrotourism its implications, natural resources management and 

conservation, the development of appropriate technology, 

agricultural policy, resource management and future agricultural 

productions and sustainable resources 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

203462 ธาตุอาหารพืชและเทคโนโลยีปุ๋ย 

Plant Nutrition and Fertilizer Technology 

3(2-3-6)   

ชนิดของธาตุอาหารพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช 

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชหรือธาตุอาหารพืชเป็นพิษ ชนิด

ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ สมบัติที่สำคัญของปุ๋ยอนินทรีย์ 

และปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ การใช้ปุ๋ยให้ 

เหมาะกับพืชเศรษฐกจิและชนิดของดิน 

Types of plant nutrition, plant nutrient availability, plant 

nutrient deficiency or toxicity, kinds and important properties of 

organic and inorganic fertilizers, organic and inorganic fertilizer 

preparation, principle of fertilizer application, suitable uses of 

fertilizers for some economic crops under different soil types. 

 

ปิดรายวิชา 
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203463 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ 

Smart Farm Technology 

3(2-3-6)   

ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้ในเกษตรกรรมแบบ

แม่นยำสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที ่เหมาะสม 

ระบบให้น้ำและปุ ๋ย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม 

ในแปลงปลูก ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเร ือนปิด 

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์ม

เพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นยำสูง การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม

สำเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื ่อนที ่เพ ื ่อใช้

บริหารจัดการด้านฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลด

ความเสี ่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

และศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที ่สนับสนุน การผลิต

การเกษตร การประมวลผล บันทึกผล และจัดทำรายงานผล 

ด ้านการเกษตรด ้วยระบบคอมพ ิ ว เตอร ์  การว ิ เคราะ ห์  

และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับ 

การทำนายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที ่มี

ผลกระทบต่อการผลติ และการระบาดของศัตรูพืช 

Proximal and remote sensing systems for precision 

agriculture, selection and utilization of appropriate sensor, 

irrigation, fertigation and fertilizer application system, field’ s 

environmental monitoring and control system, control system for 

protected environment greenhouse, field and farm levels data 

communication and network for precision agriculture, utilizations 

of computer software on PC and mobile devices for 

managements including farm, crop production and agricultural 

produce standard, agricultural risks from climate change and 

pest, agricultural data assessment, computer-based processing, 

recording and reporting,  data analysis and synthesis using 

computer software to develop model for prediction of crop yield, 

impact of microclimate and natural disaster on crop production 

and pest outbreaks 

 

ปิดรายวิชา 

203464 การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมทาง

การเกษตร  

Innovative Agribusiness Development 

3(2-3-6)   

ความสำค ัญของการเกษตรต ่อการพ ัฒนาความเป็ น

ผู้ประกอบการ ความท้าทายของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย ่อมด ้านการเกษตร การพ ัฒนาร ูปแบบธ ุรก ิจ

การเกษตร ห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตร นวัตกรรมทางการ

เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาผลติภัณฑ์และกระบวนการ

ปิดรายวิชา 
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นวัตกรรม การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การเตรียมแผน

ธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้า

เกษตรนวัตกรรม แหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษา 

และการนำเสนอแผนธุรกิจ ความสำคัญของการเกษตรต่อ 

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายของการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตร การพัฒนา

รูปแบบธุรกิจการเกษตร ห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตร นวัตกรรม

ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการนวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ 

การเตรียมแผนธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาด

สำหรับสินค้าเกษตรนวัตกรรม แหล่งเงินทุนของธุรกิจนวัตกรรม 

กรณีศึกษา และการนำเสนอแผนธุรกจิ 

The importance of agriculture and entrepreneurship 

development, challenges in agribusiness SMEs, agribusiness 

development model, agriculture value chain, agriculture 

innovation through value chain, innovation product and process 

development, business feasibility, preparation of business plan, 

customer behavior and marketing strategies for innovative 

agricultural products, source of funding for innovative 

agribusiness, case study and business plan presentation  

 

 203362 ดินปัญหาและการจัดการ 

Problem Soils and Management 

3(2-3-6)  

การเก ิดดิน ล ักษณะ การกระจาย ข ้อจ ําก ัด แนวทาง 

แก้ปัญหา และการจัดการดินที่มีปัญหาที่สําคัญ ดินกรดกํามะถัน 

ดินที่มีผลจากเกลือ ดินอินทรย์ี ดินทรายจัด ดินตืน้  

Soil formation, characteristics, distribution, limitation of 

problem soils, alleviations and managements of important 

problems, acid sulfate soils, salt affected soils, organic soils, 

sandy soils and shallow soils  

เปิดวชิาใหม่ 

 203363 ธาตุอาหารพืช 

Plant Nutrition 

3(2-3-6)  

ชนิดของธาตุอาหารพืช กลไกการดึงด ูดธาตุและการ

เคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืช บทบาทของธาตุอาหารพืชต่อการ

เจริญเติบโต ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืชหรือธาตุอาหาร

พืชเป็นพิษ กลไกการปรับตัวของพืชในดินที่มีสภาพทางเคมีและ

ธาตุอาหารไม่เหมาะสม  

Types of plant nutrition, mechanisms of nutrient uptake and 

translocation in plant, roles of plant nutrients on growth and 

เปิดวชิาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร กลุ่มวิชาการเกษตรอจัฉรยิะและเกษตรกรรมยั่งยืน 

quality of yield, plant nutrient deficiency or toxicity, mechanisms 

of plant adaptation to adverse chemical soil conditions 

 

 203364 เทคโนโลยีปุ๋ยเพื่อการเกษตรแม่นยำ 

Fertilizer Technology for Precision 

Agriculture 

3(2-3-6)  

ชนิดและสมบัติที่สำคัญของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ การ

ผลติปุ๋ยอินทรย์ี ปุ๋ยอนินทรย์ี การผลติปุ๋ยชีวภาพ หลักการให้ปุ๋ยที่

แม่นยำและเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจและชนิดของดิน  

Types and important properties of organic and inorganic 

fertilizers, organic and inorganic fertilizer production, biofertilizer 

production, principles of fertilizer application, suitable and 

precise application of fertilizers for each economic crops under 

different soil types 

 

เปิดวชิาใหม่ 

 203365 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ

ท้องถิ่น  

Local Biodiversity 

3(2-3-6)  

ความสำคัญและประโยชน์ของการสำรวจและการเก็บ

รวบรวมพันธุ์พืช ประเภทของพันธุ์พืชที่สำคัญในท้องถิ่น วิธีการ

สำรวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และการรักษาพันธุ์พืชที ่เก็บ

รวบรวม 

Importance and utility of survey and plant collection, types 

of important local plant species, survey methods, plant collection 

and preserving collected plant species 

 

เปิดวชิาใหม่ 

 203367 การเกษตรอินทรีย์ 

Organic Farming 

3(2-3-6)  

แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และสถานการณ์เกษตร

อินทรย์ี การส่งเสริมและนโยบายเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการผลิตเกษตร

อินทรีย์ตามมาตรฐาน วิธ ีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที ่ได้รับ

อนุญาตในการทำเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีชีวภาพในบรหิารจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรย์ี  

Concepts, principles, importance and situations of organic 

farming.  extension and policy of organic agriculture, organic 

standards in country and abroad, producing organic farming 

according to standards, biotechnology and plant protection 

เปิดวชิาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                   92 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก                12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและทรัพยากรการเกษตร กลุ่มวิชาการเกษตรอจัฉรยิะและเกษตรกรรมยั่งยืน 

products (PPPs)  authorized in organic farming, case study of 

biotechnology application for organic crop protection 

management  

 203368 เกษตรกรรมในเมืองและการเกษตร

อัจฉริยะ 

Urban Agriculture and Intelligent 

Farming 

3(2-3-6)  

รูปแบบการปลูกพืชในเมือง การปลูกพืชไร้ดิน การเกษตร

แนวตั้ง การปลูกพืชในอาคาร การทำฟาร์มอัจฉริยะ การควบคุม

สภาพแวดล้อมพืชเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพและผลกำไร 

ประโยชน์ของการทำฟาร์มในโรงเรือนโดยใช้เครื่องมือช่วยในการ

ตัดสินใจและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ครอบคลุมการรับรู้

ระยะไกลระบบตำแหน่งพิกัดบนพื ้นโลก การจัดการน้ำและ

ศัตรูพืช กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ใหม่  

Types of urban agriculture, soilless culture, vertical farming, 

plant factory, autonomous farming, crop micro- environment 

control to increased productivity, efficiency and profitability, 

advantages of greenhouse farming using decision aid tools and 

technologies of precision agriculture use of remote sensing and 

GPS mapping, application of site specific water and pest 

management, case studies of emerging trends 

เปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 1 ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3 (2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

004101 ศลิปะในการดำเนินชีวิต  3 (2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) 

203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 3 (2-3-6) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค

ดิจทิัล 

1(0-2-1) 

203191 ปฏิบัติงานพืชไร่  1 (0-3-2) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ

ชีวิต 

3(2-2-5) 

241111 คณติศาสตร์ 1  3 (2-2-5) 203111 ปริทัศน์ทางการเกษตร 3 (2-3-6) 

243101 ชีววทิยา 1  4 (3-3-8) 203191 ปฏิบัติงานพืชไร ่ 1 (0-3-2) 

   241111 คณติศาสตร์ 1 3 (2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย  3 (2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษโลกกว้าง  3 (2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม  

3 (2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 2(1-2-3) 

203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์  3 (2-3-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

3(2-2-5) 

203192 ปฏิบัติงานพืชสวน  1 (0-3-2) 203112 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พชื 3 (2-3-6) 

244103 ฟสิิกส์เบือ้งต้น  4 (3-3-8) 203192 ปฏิบัติงานพืชสวน 1 (0-3-2) 

   243101 ชีววทิยาทั่วไป  4 (3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 2 ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3 (2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เชงิวชิาการและวิชาชพี    

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  3 (2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 

2(0-4-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  3 (2-2-5) 203211 สรีรวทิยาการผลติพชื 3 (2-3-6) 

203211 สรีรวทิยาการผลติพชื  3 (2-3-6) 203212 เทคโนโลยีเครื่องจักรกล

การเกษตรและการจัดการ

ฟาร์มสมัยใหม่ 

2 (0-6-6) 

203212 จักรกลการเกษตรและ

เทคโนโลยีการจัดการฟารม์ 

3 (2-3-6) 203213 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-6) 

242103 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย์   4 (3-3-8) 242103 เคมทีั่วไปและเคมอีินทรีย ์ 4 (3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา  3 (2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1(0-3-1) 

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  

3 (2-2-5) 146132 การฟังและการพูดใน

ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5) 

146132 การฟังและการพูดใน

ชีวิตประจำวัน 

3 (2-2-5) 203214 วทิยาศาสตร์ทางดิน 3 (2-3-6) 

203213 วทิยาศาสตร์ทางดิน  3 (2-3-6) 203215 โรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 3 (2-3-6) 

207211 ความปลอดภัยทางอาหาร

และการจัดการการเกษตร

อย่างยั่งยืน  

2 (2-0-4) 203216 เทคนิคและการวางแผนการ

ทดลองเพื่อการวจิัยด้านพชื 

3 (2-3-6) 

361201 จุลชีววทิยาทั่วไป  4 (3-3-8) 361101 จุลชีววทิยาทั่วไป 4 (3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 3 ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร  3 (2-3-6) 003305   กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบสูก่ารเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

203312 โรคพชืวิทยาเบือ้งต้น  3 (2-3-6) 203311 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 3 (2-3-6) 

203XXX วชิาเอกเลือก  3 (X-X-X) 203XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 

203XXX วชิาเอกเลือก  3 (X-X-X) 203XXX วชิาเอกเลือก 3 (X-X-X) 

365215 ชีวเคมทีั่วไป  4 (3-3-8) 365215 ชีวเคมทีั่วไป 4 (3-3-8) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

203313 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื  3 (2-3-6) 003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

3(0-6-3) 

203314 เทคนิคและการวางแผนการ

ทดลองเพื่อการวจิัยด้านพชื  

3 (2-3-6) 203312 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื 3 (2-3-6) 

203315 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3 (2-3-6) 203XXX วชิาเอกเลือก 3 (2-3-6) 

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

203XXX วชิาเอกเลือก  3 (X-X-X) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี  3 (X-X-X)    

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15  หน่วยกิต 
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หมายเหตุ : *   ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวชิา 

 

  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 4 ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

203411 การตลาด ธรุกิจ และบัญชี

ทางการเกษตร 

3 (2-3-6) 203411 การตลาด ธรุกิจ และบัญชี

ทางการเกษตร 

3 (2-3-6) 

203412 สารเคมทีางการเกษตร  3 (2-3-6) 203412 สารเคมทีางการเกษตร 3 (2-3-6) 

203413 หลักการสง่เสริมการเกษตร  3 (2-3-6) 203413 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3 (2-3-6) 

203491 ปัญหาพเิศษด้านพชืศาสตร์  3 (2-3-6) 203491 ปัญหาพเิศษด้านพชืศาสตร์ 3 (2-3-6) 

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

XXXXXX วชิาเลอืกเสรี  3 (X-X-X) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปทีี่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

203493 การศกึษาอสิระ * 6 (0-18-9) 203493 การฝกึงาน * 6 (0-18-9) 

203494 การฝกึงาน * 6 (0-18-9) 203494 สหกิจศกึษา * 6 (0-18-9) 

203495 สหกิจศกึษา * 6 (0-18-9)    

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทติย์วรรณ 

Associate Professor Manas Titayavan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล                             นายมนัส ทิตย์วรรณ 

รหัสประจำตัวประชาชน 35099007XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466666 ต่อ 3251 

    086-729 2230 

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

ประวัติการศึกษา 

ระดับหลังปริญญาเอก สาขาวิชา Postdoctoral research in Biological Control and Biosystematics 

มหาวิทยาลัย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2526          ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (Entomology)  

มหาวิทยาลัย Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2516  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เกษตรศาสตร์ (กีฏวทิยา)) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

สาขาวิชา Postgraduate program in Pest Management 

มหาวิทยาลัย University of Hawaii  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ. 2513  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช)) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 
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ผลงานทางวชิาการ    

Titayavan, M. and Thepkusol, P. 2019. The net reproductive rate (Ro) and stable age distribution 

of leaf roller (Hedylepta indicata F.) on soybean (Glycine max L.). Naresuan University 

Journal: Science and Technology. 27(3):1-7.  

Titayavan, M. and Thepkusol, P. 2021. Conventional sampling methods and spatial pattern of the 

soybean stem fly, Melanagromyza sojae (Diptera: Agromyzidae) in soybean field. 

Naresuan Phayao Journal. September – December 2021. 

Titayavan, M. and Burgett, M. 2021. Stingless bee (Apidae: Meliponini) and flowering dynamics of 

the opium poppy (Papaver somniferum L.) in the norther Thai uplands. In press. 

Titayavan, M. and Thepkusol, P. 2021. The phenology and distribution pattern of soybean stem 

flies and their natural enemies in the upper northern Thailand. In press. 

Burgett, M. and Titayavan, M. 2021. Honey bee research in Thailand. In press. 

ว ิพรพรรณ์ เน ื ่องเม ็ก  และมนัส ท ิตย ์วรรณ .  2563.  ว ัสด ุผล ิตห ัวเช ื ้อเห ็ดเผาะและผลต่อ 

การเจริญเติบโตของพชือาศัย. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 1173-1180. 

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

ผักตบชวาหมักด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา 

Pythium aphanidermatum  ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรือน. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7.  

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มนัส ทิตย์วรรณ และบุญร่วม คิดค้า. 2562. การควบคุมผักตบชวาทางชีวภาพ

โดยใช้เชื้อราโรคพืช. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 

2562. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 533-539 

กชกร ชาวเวียง วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มนัส ทติย์วรรณ และบุญร่วม คิดค้า. 2562. ผลของการปรับปรุง

คุณภาพปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย

อนิทรีย์อัดเม็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7. 

ภาณุเดช เทียนชัย วรวุฒิ อ้ายดวง มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2562. ประสิทธิภาพ

ของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการยับยั้งการเจริญของรา Fusarium equiseti สาเหตุโรคเหี่ยว 

ของแคนตาลูป. วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11. 

วิจิตรา นามจิตร วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มนัส ทิตย์วรรณ และบุญร่วม คิดค้า. 2562. คุณสมบัติของ

วัตถุดิบ และอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูง. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. จังหวัดนครศรีธรรมราช.  

หน้า 1-7. 
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ตำรา/เอกสารประกอบการสอน 

มนัส ทติย์วรรณ. 2564. พิพิธภัณฑ์แมลงเพื่องานดา้นวิชาการ. เอกสารคำสอนวิชาการจัดการศัตรูพืช 

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มนัส ทิตย์วรรณ. 2564.วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เอกสารคำสอนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มนัส ทิตย์วรรณ. 2564. เทคนิคการวิจัยทางกีฏวิทยา. เอกสารคำสอนวิชา เทคนิควิจัยด้านการ

อารักขาพืช. สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

มนัส ทิตย์วรรณ และ วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2564. การบริหารจัดการด้วงหนวดยาว Xylotrechus 

quadripes Chevrolat 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) ในแปลงปลูกกาแฟจังหวัดพะเยา. 

บทความวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหัทธนพรรค 

Associate Professor Supuk Mahadtanapuk 

 

ชื่อ-สกุล    นางสุภัค มหัทธนพรรค 

รหัสประจำตัวประชาชน   35007005XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน               สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่ 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้สะดวก    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่ 19 หมู ่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์                    054-466-666 ต่อ 3228 

    084-1757355 

Email                        burinka@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา           

พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2543  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานทางวชิาการ   

กนกวรรณ เหรา วีระชัย ตีรอรุณศิริ และสุภัค มหัทธนพรรค. 2562. การระบุเชื้อสาเหตุโรคผลลาย 

ในลำไยโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR), การประชุมวิชาการเเละนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ อุบลราชธานี วิชาการครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.

หน้า 23-38. 

อาณัติ ขัตติสะ ขรรค์ชัย ดัน้เมฆ วีระชัย ตีรอรุณศิริ ตะวัน ห่างสูงเนิน และสุภัค มหัทธนพรรค. 2561. 

การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์. 

วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1): 41-50. 
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ตำรา/เอกสารประกอบการสอน 

 สุภัค มหัทธนพรรค. 2561. ตำรา. เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพประยุกต”์  

 

สิทธบิัตร 

          ส ุภ ัค มหัทธนพรรค. 2561. กรรมว ิธ ีการผลิตช ีวภ ัณฑ์ป ้องกันศ ัตร ูพ ืชแบบเช ื ้อผสม 

และชีวภัณฑ์ดังกล่าว เลขที่ 1703002094 



156 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

Assistant Professor Bunyarit Sinkangam, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   นายบุญฤทธิ์ สนิค้างาม 

รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  36504001xxxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อโดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา 

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์   054-466666 ต่อ 3157 

    095-614-1546                                       

โทรสาร     054-466663                                  

E-mail    bunyarit.si@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา           

พ.ศ. 2555  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การปรบัปรุงพนัธุ์พืช) 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2542  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พืชไร)่ 

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2538  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) 

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

ผลงานวิชาการ 

Proceeding 

กิตติพันธ์ เพ็ญศรี เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน และบุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2561.

สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัว 

ได้ดีสำหรับปลูกในจังหวัดพะเยา. สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดครั้งที่ 8 เรื่อง “ข้าวโพด 
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ฝักสดสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ 

ริเวอร์ไซด์ และไร่พีบี วัลเล่ย์ เชียงราย อำเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม อริยา เผ่าเครื่อง และนายคีตวุฒิ นับแสง. 2561. การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร  

ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สงิหาคม 2561 

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม มหาว ิทยาลัยนเรศวร  

จังหวัดพิษณุโลก. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร วีรพงษ์ วรรณสมพร และภมร อยู่ทอง. 2561. การพัฒนา

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน: ระยะที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 

2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม อริยา เผ่าเครื่อง คีตวุฒิ นับแสง เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร และวีรพงษ์ วรรณสมพร. 

2562. การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวั ดพะเยา. 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั ้งที ่ 5 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก. 

วีรพงษ์ วรรณสมพร เทพนิมิต พุ่มไพจิตร และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2562. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ลูกผสมในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย 

พะเยา แพร่ และน่าน. การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่าง

วันที่ 27 - 29 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อนิน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม ภาวินี จันทร์วิจติร และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2563. การทดสอบสมรรถนะการ

ผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา. ในการ

ประชมุทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563  

ณ หอประชุมพญางำเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ภมร อยู่ทอง วีรพงษ์ วรรณสมพร เทพนิมิต พุ่มไพจิตร และบุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2563. การปรับปรุง

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ. ใน การประชมุทางวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา. 
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เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร และบุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2563. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

ก่อนการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 

และน่าน. ในการประชมุทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 23-24 

มกราคม 2563 ณ หอประชุมพญางำเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

วีรพงษ์ วรรณสมพร และบุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2563. การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม 

กึ่งการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 

และน่าน.  ใน การประชมุทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 23-24 

มกราคม 2563 ณ หอประชุมพญางำเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ภูชิต แตงโตนด และบุญฤทธิ์ สินค้างาม. 2563. การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสม

กับภาคเหนือตอนบนเขต 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน).  ในการประชุม 

ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 ระหว่าง

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต

กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

 

Publication 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม วรรษมน มงคล และสุรศักดิ ์ วัฒนพันธุ ์สอน. 2561. สมรรถนะการรวมตัว 

ในลักษณะผลผลิตฝักสดของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ที่ปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา.  

ว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26 (4): 649-656. 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม เทพนิมิตร พุ่มไพจิตร และวรรษมน มงคล. 2561. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด 

ข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังนาในพื้นที่จังหวัดพะเยา. ว. วิทยาศาสตร์

เกษตร. 49 (3) (พิเศษ) : 32-36. 

Kiattibutra, R.  and Sinkangam, B.  (2020) .  A development process of no-burning in agricultural 

society:  a success of people’ s participation in Phayao, Thailand.  International Journal of 

Social Sciences, 6(2), 411-422. 

Sonjan.  S. , G.  M.  Ross, S.  Mahasaranon, B.  Sinkangam, S.  Intanon and S.  Ross.  2021. 

Biodegradable Hydrophilic Film of Crosslinked PVA/Silk Sericin for Seed Coating: The Effect 

of Crosslinker Loading and Polymer Concentration. Journal of Polymers and the Environment, 

29:323–334. 
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ผลงานวิชาการ  วารสาร 

บุษรินทร์ ท้วมแก้ว ชนิดา สารใจ สุขฤทัย วงศ์ชัยคำ และวาสนา พทิักษ์พล. 2563. ผลของการเคลือบ

ผิวด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาและสารป้องกันการเกิดสีน้ำตาลเพื่อลดการเกิด  

สนี้ำตาลและยืดอายุการเก็บรักษาลิน้จี่ผลสด. ว. วิทย. กษ. 51: 1 (พิเศษ): 219-224 

ปริยาภัทร งานดี อินทิรา วงศ์รีคีรี บุษรินทร์ ท้วมแก้ว และวาสนา พิทักษ์พล. 2563. ผลของวัสดุ 

ห่อผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. ว. วิทย. กษ. 51: 1 (พิเศษ): 225-230 
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วาสนา พิทักษ์พล ธนานิต เขตขันธ์ และรณกร สร้อยนาค. 2563. ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีน 

และแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี ่ยวและอายุการเก็บรักษามะเกี ๋ยงผลสด.  

ว. วิทย. กษ. 51: 1 (พิเศษ): 231-236 

วาสนา พิทักษ์พล ณัฐสุดา สุยะเสน ปริยาภัทร์ งานดี และบุษรินทร์ ท้วมแก้ว. 2563. การรักษา 

สีเปลือกและยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่โดยการผสมผสานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ  

สารป้องกันการเกดิสีน้ำตาล. ว. วิทย. กษ. 51: 1 (พิเศษ): 237-242 

วชิราภรณ์ ตรีริยะ ปวีณพล คุณารูป สมสุดา วรพันธุ์  และวาสนา พิทักษ์พล. 2563. ผลของการตัด

แต่งกิ่งต่อการออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยง. ว. วิทย. กษ. 51: 1 (พิเศษ): 243-248 

วาสนา พิทักษ์พล นันทินี มาลี และรณกร สร้อยนาค. 2562. ผลของ 1-เมทิลไซโคลโพรพีน 

ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของผลมะเกี๋ยงสด. วารสารวิทยาศาสตร์

เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 พิเศษ. กรกฏาคม – ตุลาคม 2562.  หน้า 103-106. 

วาสนา พทิักษ์พล ฑิฆัมพร ขอนทอง และสมสุดา วรพันธุ์. 2562. ผลของการเคลอืบผิวดว้ยคาร์บอกซี

เมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว และอายุการเก็บรักษาลำไย. วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 พิเศษ. กรกฏาคม – ตุลาคม 2562.  หน้า 91-94 

วาสนา พิทักษ์พล วสิษฐ์ คงมา ปวีณพล คุณารูป และสมสุดา วรพันธุ์ . 2562. การเจริญเติบโตของ

มะเกี๋ยงสายต้นเบต้าแคโรทีนสูงในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา และผลของ

วัสดุคลุมดนิต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกีย๋ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 พิเศษ. 

กรกฏาคม – ตุลาคม 2562. หน้า 348-354 

วาสนา พทิักษ์พล นราภรณ์ ศรีแก้ว ปวีณพล คุณารูป และสมสุดา วรพันธุ์. 2562. อทิธิพลของปุ๋ยเคมี

และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี ๋ยง . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที ่ 50  

ฉบับพิเศษ. กรกฏาคม – ตุลาคม 2562. หน้า 355-360 

สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา กนกอร ศรีม่วง และวาสนา พิทักษ์พล. 2562. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กลว้ยไม้เขาเพาะ : กลว้ยไม้หายาก. วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562. 

หน้า 13-15 

ณฐกร คาแก ้ว วาท ิตา ผจญภัย ศศ ิว ิมล พรมสาร ปภาอร เข ียวส ีมา วาสนา พิท ักษ์พล  

และกรองกาญจน์ ชูทิพย์. 2562. ผลลดความดนัโลหติของสารสกัดผลมะเกี๋ยงในหนูขาวที่มีภาวะ

ความดันโลหติสูง. วารสารนเรศวรพะเยา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562. หน้า 5-9 

ปวีณพล คุณารูป และ วาสนา พิทักษ์พล. 2560. ผลของสารดูดซับเอทิลีนต่อการชะลอการสุกและ

คุณภาพการแปรรูปเป็นกล้วยกรอบของกล้วยไข่พันธุ์พระตะบอง. วารสารแก่นเกษตร  ปีที่ 45  

ฉบับพิเศษ 1 (2560), หน้า 374-380 

http://www.phtnet.org/research/seminar-research.asp?rID=1915&action=download
http://www.phtnet.org/research/seminar-research.asp?rID=1915&action=download
http://www.phtnet.org/research/seminar-research.asp?rID=1910&action=download
http://www.phtnet.org/research/seminar-research.asp?rID=1910&action=download
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ผลงานวิชาการ   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

ธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์ วาสนา พิทักษ์พล และคมศักดิ์ พินธะ. 2563. ฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระด้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและคอลลาเจนจากสารสกัดมะไฟจีน : 

วิสาหกิจชุมชนขวัญาธารา. งานประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 10. 



162 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

Assistant Professor Wipornpan Nuangmek, Ph.D 

 

ชื่อ – สกุล    นางวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

รหัสเลขประจำตัวประชาชน 3520800XXXXXX 

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา 

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้สะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธนิ ตำบลแม่กา 

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3154 

086-728-9571 

Email wipornpannuangmek@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2546   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2540  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ  วารสาร 

Wipornpan Nuangmek, Worawoot Aiduang, Jaturong Kumla, Saisamorn Lumyong and Nakarin 

Suwannarach. 2021.  Evaluation of a Newly Identified Endophytic Fungus, Trichoderma 

phayaoense for Plant Growth Promotion and Biological Control of Gummy Stem Blight and Wilt 

of Muskmelon. Frontiers in Microbiology. 12: e634772.doi: 10.3389/fmicb.2021.634772. 

B.  Khitka, B.  Phanchaisri, A.  Sutipatanasomboon, W.  Nuangmek, L.D.  Yu, J.  Techarang.  2021. 

Low-energy heavy-ion-beam-induced mutation of novel high-yielding drought-tolerant Thai 

Jasmine rice. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. B 492: 34–42. 
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Surapong Khuna, Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumla, Jens Christian Frisvad, Kenji Matsui, 

Wipornpan Nuangmek and Saisamorn Lumyong. 2021. Growth Enhancement of Arabidopsis 

( Arabidopsis thaliana)  and onion ( Allium cepa)  with Inoculation of Three Newly Identified 

Mineral-Solubilizing Fungi in the Genus Aspergillus Section Nigri. Frontiers in Microbiology. 12: 

705896. doi: 10.3389/fmicb.2021.705896 

Nuangmek, W., Aiduang, W., Suwannarach, N., Kumla, J., Kiatsiriroat, T. and Lumyong, S. 2019. 

First report of fruit rot on cantaloupe caused by Fusarium equiseti in Thailand.  Journal of 

General Plant Pathology. 85(4): 295-300. 

Surapong Khuna, Nakarin Suwannarach, Jaturong Kumla, Jomkhwan Meerak, Wipornpan 

Nuangmek, Tanongkiat Kiatsiriroat and Saisamorn Lumyong.  2019.  Apophysomyces 

thailandensis (Mucorales, Mucoromycota), a new species isolated from soil in northern Thailand 

and its solubilization of non-soluble minerals. MycoKeys. 45: 75–92. 

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

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

Canadian Journal of Plant Pathology. 40(2): 306–311. 

วิพรพรรณ์ เนื ่องเม็ก และมนัส ทิตย์วรรณ. 2563. ว ัสดุผลิตหัวเชื ้อเห็ดเผาะและผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืชอาศัย. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 1173-1180. 

เดชจรูญ เรืองฤทธิ,์ นครินทร์ สุวรรณราช และวพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2563. การคัดเลอืกราเอนโดไฟท์

และราจากดินเพื ่อการย่อยสลายโพลิแลคติก แอซิค และโพลิเอททีลีน. แก่นเกษตร  48  

ฉบับพิเศษ 1: 1203-1208. 

ธันยพร ยานะวงษ์, นครินทร์ สุวรรณราช และวิพรพรรณ์ เนื่องเมก็. 2563. การคัดเลอืกราเอนโดไฟท์

ที่มีคุณสมบัติในการละลายฟอสเฟต. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 1209-1214. 

นัทธพงศ์ ยะแสง, บุญร่วม คิดค้า และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2563. การเปรียบเทียบคุณภาพปุ๋ย

อนิทรีย์โรงงานกับปุ๋ยอนิทรีย์จากผักตบชวา. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 1047-1052. 

ภาณุเดช เทียนชัย และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2563. ผลของเชื้อราเอนโดไฟท์ Trichoderma sp. (L1I3) 

และ Trichoderma harzianum (R24I2) ต่อการยับยั ้งการเจริญของเชื ้อรา Fusarium equiseti 

สาเหตุโรคเหี่ยวของเมล่อน ในระดับห้องปฏิบัติการ. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 1155-1158. 

สหัทยา สุขใหญ่, นครินทร์ สุวรรณราช และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2563. การศึกษาวัสดุที่เหมาะสม

เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Trichoderma sp. (L3I1). แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 

1: 331-336. 

https://doi.org/10.1007/s10327-019-00841-1
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วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และวรวุฒิ อ้ายดวง. 2560. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัด 

เชื้อราในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป. วารสารพืช

ศาสตร์สงขลานครินทร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2: 51-55. 

 

ผลงานวิชาการ   รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

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

ผักตบชวาหมีกด้วยเชื้อราย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา 

Pythium aphanidermatum  ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรือน. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7. 

กชกร ชาวเวียง วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มนัส ทิตย์วรรณ และบุญร่วม คิดค้า. 2562. ผลของการ

ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 

มีนาคม 2562. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7. 

ภาณุเดช เทียนชัย วรวุฒิ อ้ายดวง มนัส ทิตย์วรรณ และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2562. ประสิทธิภาพ

ของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการยับยั้งการเจริญของรา Fusarium equiseti สาเหตุโรคเหี่ยวของ

แคนตาลูป. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-8. 

นัทธพงศ์ ยะแสง, บุญร่วม คิดค้า และวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก. 2562. การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์

จากผักตบชวาโดยใช้เชื้อราย่อยสลาย Mucor ellipsoideus (UPPY06), Rhizopus oryzae (UPPY29) 

และ Trichoderma harzianum (UPPY19). การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 

วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-6. 

บุษรินทร์ ท้วมแก้ว วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก และวาสนา พิทักษ์พล. 2562. ประสิทธิภาพของการรมด้วย

ไอน้ำมันหอมระเหยโหระพา อบเชย ยูคาลิปตัส ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus 

niger, Aspergillus flavus, และ Penicilium critinum ในดอกงิ้วแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ

วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7. 

วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มนัส ทิตย์วรรณ และบุญร่วม คิดค้า. 2562. การควบคุมผักตบชวาทางชีวภาพ

โดยใช้เชื้อราโรคพืช. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562. 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 533-539. 

บุญร่วม คิดค้า กชกร ชาวเวียง รัชฎาพร โสภาเลิศ และวพิรพรรณ์ เน่ืองเม็ก. 2562. ผลของสารสกัด

จากผกากรอง และเนียมหูเสอืต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวา. งานประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 524-532. 
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ตำรา / เอกสารประกอบการสอน 

วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก. 2560. จุลินทรีย์ทางการเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา. 127 หน้า. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู 

Assist.Prof. Vaiphot Kanjoo, PhD 

 

ชื่อ-สกุล นายไวพจน์ กันจู 

รหัสประจำตัวประชาชน 366060015091XXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สถานท่ีทำงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีตดิต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3156 

086-7951234 

Email kanjoov@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)           

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)                      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 

      พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 

บุญฤทธิ์ สินค้างาม ภาวินี จันทร์วิจิตร สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน และไวพจน์ กันจู. 2563. การทดสอบ

สมรรถนะการผสมเพื ่อค ัดเล ือกสายพันธ ุ ์ข ้าวโพดข ้าวเหนียวที ่ม ีศ ักยภาพการผลิต  

ในจังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9. วันที่ 23-24 มกราคม 2563. 

มหาวิทยาลัยพะเยา. จังหวัดพะเยา. 

วราวุฒิ โล๊ะสุข ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ ธีรยุทธ ตู้จินดา และไวพจน์ กันจู. 2561. การรวมยีนความหอม 

ยีนต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เข้าสู่ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง  1 โดยใช้เครื่องหมาย 

ดเีอ็นเอช่วยในการคัดเลอืก. แก่นเกษตร. 46 (suppl.1): 69-75. 
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วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี ชวนชม ดีรัศมี กุลชนา เกศสุวรรณ์ อนุชาติ คชสถิตย์ อสิระพงศ์ บุตรจันทร์  

รื่นฤดี แก้วชื่นชัย ประกอบกิจ ดังไธสง เปรมกมล มูลนิลตา เบญจวรรณ พลโคต สุรีพร เกตุงาม 

ไวพจน์ กันจ ูมีชัย เซี่ยงหลวิ โจนาลซิา แอล เซี่ยงหลวิ มณฑาทิพย์ ทองคุ้ม ศรีสวัสดิ์ ขันทอง, 

กาญจนา ปัญญาแวว อาสาฬหะ พัฒนธารา ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ 1 ปัณฑริกา ชุ่มวงค์ ศิริภา 

กออินทร์ศักดิ์ วรรณนภา สัตยชิติ พงษ์นิภา ยะไชยศรี สุนิยม ตาปราบ และธีรยุทธ ตู้จินดา. 

2561. การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง 

และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก. ใน ประชุมวิชาการข้าว

แห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”. 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม

เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ, 58. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุกัลยา ภู่ทอง 

Assistant Professor Sukalya Poothong, Ph.D. 
 

ชื่อ – สกุล    นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง 

รหัสประจำตัวประชาชน  33302000XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ   ผู้ช่วยศาตราจารย ์

สถานท่ีทำงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 
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วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-4. 
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คุณภาพปุ๋ยหมักผักตบชวาด้วยไส้เดือนดิน Pheretima peguana ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย

อนิทรีย์อัดเม็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช. หน้า 1-7. 
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วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 524-532. 
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร. หน้า 563-569 

กชกร ชาวเวียง และบุญร่วม คิดค้า. 2562. ผลของชนิดวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมต่อคุณภาพของเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์และประสิทธิภาพในการผลิตด้วยจานปั้นเม็ด. ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ย

แห่งชาติ ครั ้งที่ 6 วันที ่ 3 กรกฎาคม 2562 จังหวัดนครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 217-224.    
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Teerachai Amnuaylojaroen, Pavinee Chanvichit, Radshadaporn Janta and Vanisa Surapipith. 2021. 

Projection of Rice and Maize Productions in Northern Thailand under Climate Change Scenario 

RCP8.5. Agriculture 11(1): 23. 

Amnuaylojaroen, T. and Chanvichit, P. 2019. Projection of near-future climate change and 

agricultural drought in Mainland Southeast Asia under RCP8.5. Climatic change. pp 1-16 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-019-02442-5 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-019-02442-5
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กนกอร ศรีม่วง ภาวินี จันทร์วิจิตร และตฤณ เสรเมธากุล. 2562. การสำรวจชนิดของกล้วยไม้ 

องิอาศัยและพชือาศัยในมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา 12(3): 47-50. 

ภาวินี จันทร์วิจิตร. 2562. ผลของน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ  

ปวยเล้ง (Spinacia oleracea L.) ในระบบไฮโดรโปนิกส์. วารสารนเรศวรพะเยา 12(3): 51-54.  

 

ผลงานวิชาการ  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 

กนกอร ศรีม่วง และภาวินี จันทร์วิจิตร. 2564. การขยายพันธุ ์เอื ้องเขาแกะด้วยวิธีเพาะเมล็ด. 

ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

กนกอร ศรีม่วง และภาวนิ ีจันทร์วจิติร. 2564. ไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดนิบางชนิดในเขตมหาวิทยาลัย

พะเยา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 25-28 

มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

บุญฤทธิ์ สนิค้างาม ภาวนิ ีจันทร์วจิติร และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน. 2563. การทดสอบสมรรถนะการ

ผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยา.  ใน การประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั ้งที ่ 9” ระหว่างวันที ่ 23-24 มกราคม 2563 ณ 

หอประชุมพญางำเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ตาราง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นป ี

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นสิิตชั้นปี 

1 2 3 4 

PLO 1  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ √ √ √ √ 

PLO 2  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดจิิทัลอย่างรู้เท่าทัน √  √ √ 

PLO 3  ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม √ √   

PLO 4  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

 √   

PLO 5  ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต √  √ √ 

PLO 6  ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบได้ 

  √ √ 

PLO7 ผู้เรียนอธบิายถึงกระบวนการ หลักการสำคัญของการผลิตพืชไร่ 

พืชสวน การจัดการศัตรูพืชปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี

ทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชการเพิ่มผลผลิต และ

การจัดการผลผลิตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการผลิตพืช

ดว้ยตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริตและส่ือสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

√ √ √ √ 

PLO8 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน เสนอแนวทาง หรือวางแผนในการ

ผลติพืชไร่ พืชสวน การจัดการศัตรูพืชการจัดการปัจจัยการผลิต 

และการจัดการผลผลิตพืชได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีคุณธรรมและมคีวามรับผิดชอบ 

√ √ √ √ 

PLO9 ผู ้เร ียนเลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัต ิการ 

เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และ

ใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ เทคโนโลย ีทางการเกษตรและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการผลิตพืชและการจัดการผลผลิตได้

อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสมกับบริบทของการผลติพืช 

 √ √ √ 

PL10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัยในทาง

การเกษตร เพื ่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือออกแบบ

นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านการผลิตพืชได้อย่างเหมาะสมกับ

กรณีศึกษาหรือโจทย์ความต้องการของชุมชน 

 √ √ √ 
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