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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์  
 สาขาพืชศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25541971104587 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Crop Production Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
ชื่อย่อภาษาไทย วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Crop Production Technology) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Crop Production Technology) 

 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร้อยละ 40 ของทุกรายวิชา 
 5.3 การรับเข้านักศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้และเข้าใจ  
                                     ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                                             ราชมงคลศรีวิชัย 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2559  
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

         สภามหาวิทยาลัย ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 142-7/2559   
   วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
         1. รับราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2. งานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย หรือพนักงานประจ าบริษัท  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเคมีเกษตร การส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  
         3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ท าธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ให้ค าปรึกษา และ
ใหบ้ริการในการก าจัดศัตรูพืช การผลิตปุ๋ย การด าเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร  

 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นายสมพร ณ นคร 
  

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Horticulture), 2538 
 
M.S. (Crop Science), 2532  
 
ทษ.บ. (พืชศาสตร์), 2525 

University of the Philippines 
Los Banos , Philippines 
Central Luzon State 
University, Philippines  
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2 นายยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์ 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Crop Breeding), 2553  
วท.ม. (ปรับปรุงพันธุ์พืช), 2527 
วท.บ. (พืชศาสตร์), 2525 

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3 นายชัยสิทธ์ิ  ปรีชา 
  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Tropical Agriculture), 
2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2526 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในประเด็น           
การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยน              
แปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ 5 ประการ        
ในประเด็น 2.3.4 ที่ให้ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ
และประเด็นที่ 2.3.5 ที่ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79 
และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ ส่วนแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีทิศทางในการพัฒนาด้านการเกษตรที่เน้นการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน 

ข้อมูลจากส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีการน าเข้า
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปี 2555 ปริมาณ 134,480ตัน เป็นเงิน 19,378 ล้านบาท พบว่ามีการน าเข้า
เพ่ิมขึ้นในปี 2557 เป็น 147,269 ตัน เป็นเงิน 22,789 ล้านบาท เป็นสารเคมีก าจัดวัชพืช แมลง และ
โรคพืช 117,645, 13,910 และ 10,988 ตัน ตามล าดับ และมีการน าเข้าปุ๋ยเคมีในปี  2557 ใน
ปริมาณ5,415,020 ตัน เป็นเงิน 66,103 ล้านบาท การใช้สารเคมีในปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาทาง
การเกษตรทั้งทางด้านความอุดมสมบรูณ์ของดินลดลงท าให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นทุก
ปี เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดท าให้เกิดความยุ่งยากในการป้องกันและก าจัด ต้องใช้สารเคมีมาก
ขึ้น พบสารเคมีปนเปื้อนในผลผลิตเกินปริมาณที่ก าหนด ท าให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภคเกิดการปนเปื้อน
และการสะสมของสารเคมีในดินและแหล่งน้ าต่างๆ ท าให้สภาพแวดล้อมถูกท าลาย ในขณะเดียวกัน 
เกษตรกรได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมี ผู้บริโภคก็ได้รับสารพิษจากการบริโภคพืชที่มีสารพิษ
ตกค้างก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค 

ในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริโภคต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ต่อการบริโภค และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม กลุ่มประเทศผู้บริโภคต่างๆ มีการ
ก าหนดมาตรฐานของการน าเข้า เช่น มาตรฐาน Codex มาตรฐาน GAP, GMP และมาตรฐานสากล
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อ่ืนๆ ที่ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านอาหาร และความปลอดภัยของอาหารที่มีการ
บังคับใช้ในทางการค้าสินค้าอาหารอยู่ในปัจจุบันได้แก่มาตรฐาน BRC, IFS, HACCP, SQF, EU และ
GAP การผลิตพืชในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิต การเก็บรักษา และ
การขนส่ง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว 
มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง
จาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 และคาดว่าในปี พ.ศ.
2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คนด้านแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็น
ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อ
การพัฒนาในระยะต่อไป แรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 และเริ่ม
ลดลงร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548 - 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เกี่ยวกับ
การศึกษา ได้ก าหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับ
หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย
และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน
อาหารและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก โดยผลผลิตมาจากฐานการผลิตบนความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นอาหารปลอดภัย รวมทั้งเป็นฐานรายได้ที่
มั่นคงของเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและที่ผ่านมาแม้สถานการณ์การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
การวิจัย เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ที่ทรงความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการสร้าง
และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตามวิสัยทัศน์ และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส การพัฒนา
หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรทางภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศให้กับมหาบัณฑิตเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ที่จะน าไปสู่การ
บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการวิจัยและการบริการชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 

ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการหลักตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่สะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความส าคัญ 
 จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแนวทางโครงการพัฒนาภาคเกษตรของ
ประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัย การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่
สามารถแข่งขันเข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) เป็นหลักสูตรที่สร้างความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช เพ่ือสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช ส าหรับการพัฒนาการเกษตรที่เน้น
การผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึง
ตอบสนองต่อการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน
อาหารและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก โดยผลผลิตมาจากฐานการผลิตบนความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอาหารปลอดภัย รวมทั้งเป็นฐานรายได้ที่
มั่นคงของเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์เชิง
พาณิชย์  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช พัฒนาองค์ความรู้ 
ประยุกต์ใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารการผลิตพืชอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 1.3.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชส าหรับการพัฒนาการเกษตรเพ่ือผลิต
อาหารที่สะอาดปลอดภัย และภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด  
และสอดคล้องกับการเปลี่ยน 
แปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีการผลิตพืช และ/
หรือความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

1.1 มีกรรมการก ากับดูแล และ
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช 

1.1.1 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 
1.2.1 รายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 
รายงานผลการวิพากย์หลักสูตร 
 
1.3.1 รายงานการศึกษาดูงาน
ของอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีการผลิตพืชทุกปี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ
ตลาดแรงงาน 

2.1 ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2.2 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
2.3 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ 

2.1.1 รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2.2.1 รายงานผลส ารวจความพึง
พอใจ และความต้องการผู้ใช้
มหาบัณฑิต  
2.3.1 จ านวนรายวิชาที่ปรับปรุงที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ ร้อย
ละ 20 ของหลักสูตร 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
ทางวิชาชีพ และเทคนิคการ
สอน และการวัดผล 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน 
3.2 สนับสนุนการท าวิจัย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารที่อยู่ใน
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai-Journal Citation 
Index: TCI) 
3.3 อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค
การสอน และการวัดผล 

3.1.1 อาจารย์เข้าร่วมประชุม 
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 
3.2.1 อาจารย์มีงานวิจัยและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์
ประจ า 
 
3.3.1 อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
โครงการอบรมด้านการสอนและ
การวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน 

4.1.1 บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/
คน/ปี 

5. การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5.1 การสร้างเครือข่ายอาจารย์
สายเกษตรศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
5.2 การสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการกับภาครัฐ/เอกชน 

5.1.1 จ านวนมหาวิทยาลัย
เครือข่ายสายเกษตรศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 4มหาวิทยาลัย 
 
5.2.1 จ านวนเครือข่ายภาครัฐ/
เอกชน ไม่น้อยกว่า 4  เครือข่าย 

6. พัฒนานักศึกษา 6.1 พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
6.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมด้านการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 
 

6.1.1 จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษหรือใช้สื่อการสอน
เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อย
ละ 30 ทุกรายวิชา 
6.1.2 จัดท าโครงการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 1 โครงการ 
6.2.1 จ านวนครั้งการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติของนักศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ ปี 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียนปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต

ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 มกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 
    1. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือเทียบเท่า ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม หรือ 
    2. มีผลการเรียนศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องมีประสบการณ์การ
ท างานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.2.2 แผน ก แบบ ก 2 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือ
สัมพันธ์กับการผลิตพืชตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และโดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 แต่ต้องมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในส่วนของวิชาชีพไม่ต่ ากว่า 3.00 

3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 แต่มีประสบการณ์ในการท างานด้านพืชศาสตร์หรือการผลิตพืช หรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องไม่ต่ ากว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
2.4.1 จัดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน

ภาษาอังกฤษ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.5.1 จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าและคาดว่าจะจบตามหลักสูตร ในระยะ 5 ปี เป็นดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
แผน ก แบบ ก 1       
ชั้นปีที่ 1 (จ านวนที่รับเข้าศึกษา) 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
แผน ก แบบ ก 2      
ชั้นปีที่ 1 (จ านวนที่รับเข้าศึกษา) 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตมหาบัณฑิตศึกษาต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. รายรับเงินรายได้  

1.1 ค่าบ ารุงการศึกษาและการลงทะเบียน 380,000 760,000 760,000 760,000 760,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. งบบุคลากร - - - - - 
2. งบด าเนินการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
3. งบลงทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
4. งบอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 10 20 20 20 20 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาตามแผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ (Thesis)  จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

03-121-598 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

36(0-108-0) 

นักศึกษาเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 

Research Methodology in Crop Science 
3(2-3-5) 
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03-121-504 สัมมนา 1 
Seminar 1 

1(1-0-2) 

03-121-505 สัมมนา 2 
Seminar 2 

1(0-2-1) 

 
3.2 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2 

3.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาบังคับ 9  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก 12  หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ์ 15  หน่วยกิต 

รวม 36  หน่วยกิต 
3.2.3 รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาบังคับ (Core Courses) จ านวน 9 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 
Research Methodology in Crop Science 

3(2-3-5) 

03-121-502 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางพืช
ศาสตร์ 
Instrumental Analysis Crop Science 
Research 

1(0-3-1) 

03-121-503 ความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานการผลิต
ด้านพืช  
Food Safety and Crop Production Standard 

3(3-0-6) 

03-121-504 สัมมนา 1 
Seminar I 

1(1-0-2) 

03-121-505 สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

 
2. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) จ านวน 12 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

03-121-506 หัวข้อพิเศษด้านพืชศาสตร์ 
Special Topic in Crop Science 

1(0-3-1) 

 03-121-507 ปัญหาพิเศษทางด้านการผลิตพืช 
Special Problem in Crop Production 

3(0-9-3) 
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03-122-501 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 
Advanced Plant Breeding 

3(3-0-6) 

03-122-502 พันธุศาสตร์ประชากรส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
Population Genetics for Plant Breeding 

3(3-0-6) 

03-122-503 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานตามสภาวะเครียด
ทางชีวะ  
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance  

3(3-0-6) 

03-122-504 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช  
Plant Biotechnology 

3(2-3-5) 

03-123-501 สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง 
Advanced Physiology for Crop Production 

3(3-0-6) 

03-123-502 สภาพภูมิอากาศกับการผลิตพืช 
Climate and Crop Production 

3(3-0-6) 

03-123-503 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืช 
Post-Harvest Physiology and Technology 
of Crop 

3(2-3-5) 

03-123-504 เคมีเกษตรเพ่ือการผลิตพืช  
Agrochemical for Crop Production 

3(3-0-6) 

03-123-505 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืช 
Seed Physiology 

3(3-0-6) 

03-123-506 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืชและ
เมล็ดพันธุ์  
Seed and Grain Conditioning and Storage 

3(2-3-5) 

03-124-501 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชขั้นสูง  
Advanced Techniques in Plant Propagation 

3(2-3-5) 
 

03-124-502 การผลิตผักและไม้ผลเพ่ืออุตสาหกรรม  
Vegetables and Fruit Crops Production for 
Industry 

3(2-3-5) 

03-124-503 การผลิตไม้ผลขั้นสูง 
Advanced Fruit Crops Production 

3(2-3-5) 

03-124-504 การผลิตไม้ผลนอกฤดู 
Off-season Fruit Crop Production  

3(2-3-5) 

03-124-505 การผลิตไม้ผลเขตร้อนในระบบอินทรีย์ 
Organic Tropical Fruit Production  

3(2-3-5) 

03-124-506 การใช้สารควบคุมการเจริญของพืชในการเกษตร 
Plant Growth Regulators in Agriculture 

3(2-3-5) 
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03-125-501 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง 
Insecticide Toxicology 

3(2-3-5) 

03-125-502 ระบบการจัดการศัตรูพืช 
Pest  Management Systems 

3(3-0-6) 

03-125-503 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
Biological Control of Pests 

3(2-3-5) 

03-125-504 การจัดการศัตรูไม้ผลเขตร้อน  
Pest Management of Tropical Fruit Crop 

3(2-3-5) 

03-125-505 โรคของพืชเศรษฐกิจ 
Disease of Economic Crops 

3(2-3-5) 

03-126-501 ธาตุอาหารพืช 
Plant Nutrition  

3(3-0-6) 

03-126-502 การจัดการดินเขตร้อนอย่างยั่งยืน 
Sustainable Tropical Soil Management 

3(3-0-6) 

03-126-503 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน 
Soil Resources and Land Use  

3(2-3-5) 

03-126-504 มลพิษทางดินและการจัดการ  
Soil Pollution and Management 

3(3-0-6) 

 
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)  จ านวน 15 หน่วยกิต 

03-121-599 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

15(0-45-0) 
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3.3 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-121-598 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)  
03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 3(2-3-5)  * 
03-121-504 สัมมนา 1 1(1-0-2) * 
 รวม 6 หน่วยกิต  
*ไม่นับหน่วยกิต  

  
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-121-598 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)  
03-121-505 สัมมนา 2 1(0-2-1) * 
 รวม 6หน่วยกิต  
*ไม่นับหน่วยกิต  

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-121-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)  
 รวม 12 หน่วยกิต  
    

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

03-121-598 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)  
 รวม 12 หน่วยกิต  
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แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 3(2-3-5) 
03-121-502 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพ่ือการ

วิจัยทางพืชศาสตร์ 
1(0-3-1) 

03-121-503 ความปลอดภัยด้านอาหารและ
มาตรฐานการผลิตด้านพืช 

3(3-0-6) 

03-121-504 สัมมนา 1 1(1-0-2) 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 1 3(T-P-E) 
 รวม 11 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 2 3(T-P-E) 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3 3(T-P-E) 
03-121-505 สัมมนา2 1(0-2-1) 
03-121-599 วิทยานิพนธ์ 2(0-6-0) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 4      3(T-P-E) 
03-121-599 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
 รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
03-121-599 วิทยานิพนธ์ 7(0-21-0) 

 รวม 7 หน่วยกิต 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-MZZ 
UU หมายถึง  คณะ 

 03    คือ  คณะเกษตรศาสตร์ 
V หมายถึง  สาขา 

1     คือ  สาขาพืชศาสตร์ 
2     คือ  สาขาสัตวศาสตร์ 
3     คือ  สาขาประมง 
4     คือ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
5     คือ  สาขาเกษตรกลวิธาน 
6     คือ  สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร 

ส าหรับสาขาวิชา 
WX หมายถึง  สาขาวิชา/วิชาย่อย 

10     คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
20     คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 21 คือ วิชาย่อยเทคโนโลยีการผลิตพืชทั่วไป 
 22  คือ วิชาย่อยการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 23 คือ วิชาย่อยการผลิตพืช 
 24  คือ วิชาย่อยพืชสวน 
 25  คือ วิชาย่อยการจัดการศัตรูพืช 
 26 คือ วิชาย่อยการจัดการดินและน้ า 

M หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
5    คือ รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 

ZZ หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 

C(T-P-E) 
C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 
Research Methodology in Crop Science 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักและระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการสืบค้นข้อมูล วิธีการสร้างสมมุติฐาน
วิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้องานวิจัย 
วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผล การจัดท ารายงานวิจัย การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย  
Research principles and research methodology; techniques 
for information search; creating a crop science research 
hypothesis; problem analysis for research topic; statistical 
methods for research; data collection; data analysis and 
interpretation; research results and research report; writing 
manuscript for publication; morals and ethics of researcher  
 

 

03-121-502 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางพืชศาสตร์ 
Instrumental Analysis in Crop Science Research  

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะจ าเพาะ เทคนิคในการวิเคราะห์หาคุณสมบัติ
และส่วนประกอบของสาร การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณในกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและการ
ปฏิบัติงานทางพืชศาสตร์ 
Principles, theories, and applications of instrumental 
methods for scientific analysis with specific characteristics; 
techniques of analysis for properties and composition of 
substances; the use of modern instrumentation to perform 
qualitative and quantitative analysis associated with 
physical, chemical, and biological processes; instrumental 
analysis applications for research and crop science practice 
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03-121-503 ความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานการผลิตด้านพืช 

 Food Safety and Crop Production Standard 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite: - 
ความปลอดภัยและสุขลักษณะด้านอาหาร ประเภทของอันตรายใน
อาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง  มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องการผลิตทางการเกษตรและอาหารได้แก่ codex, ISO22000, 
GAP, HACCP, ISF, SQF, GMP, HALAN,  BRC  ระบบมาตรฐานการ
จัดการผลิตทางด้านพืช ระบบการจัดการเก็บเก่ียว การปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว และการขนส่ง การปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี (GAP) ในระดับ
ฟาร์มส าหรับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จริยธรรมและกฎหมายการผลิตพืช 
Food safety and hygiene;  types of food hazards; risk 
analysis and management;  crop production standard 
system:  codex, ISO22000, GAP, HACCP, ISF, SQF, GMP, 
HALAN,  BRC ; standard system for harvesting, post 
harvesting and transportation;  good agricultural practice 
farming of important economic crops; ethics and laws in 
crop production  
 

 

03-121-504 สัมมนา 1  
Seminar I 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค้นคว้าข้อมูลด้านวิจัยทางการผลิตพืช ฝึกทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และน าเสนอในท่ีประชุมสัมมนา 
Searching academic research paper concerning with crop 
production; reading and analyzing skills practice for writing 
thesis project proposal and seminar presentation  
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03-121-505 สัมมนา 2 

Seminar II 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับก่อน : 03-121-504 สัมมนา 1 
Prerequisite: 03-121-504 Seminar I 
การน าเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางพืชศาสตร์ที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
และเทคนิคการผลิตพืชเป็นภาษาอังกฤษ 
Presentation and discussion on current interesting in topics 
crop science and crop production technology in English  
 

 

03-121-506 หัวข้อพิเศษด้านพืชศาสตร์ 
Special Topic in Crop Science 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
เลือกหัวข้อเรื่องทีท่ันสมัยและมีความส าคัญทางด้านพืชศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการผลิตพืชวิเคราะห์อภิปราย และน าเสนอ 
Selecting current interesting topics in crop science and crop 
production technology; analysis; discussion and presentation 
 

 

03-121-507 ปัญหาพิเศษทางด้านการผลิตพืช 
Special Problem in Crop Production 

3(0-9-3) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค้นคว้าและท าการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการผลิตพืช และ
การเขียนรายงานวิจัย 
Literature search and conducting research in areas of crop 
production and writing research report 
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03-122-501 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 

Advanced Plant Breeding 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การปรับปรุงพันธ์พืช พันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องลูกผสมและพันธุ์
สังเคราะห์  เซลพันธุศาสตร์  โปลีพลอยดี ไบโอเมตริคการวางแผนการ
ทดลองเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์เทคนิคขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช
เศรษฐกิจ 
Plant breeding, plant genetics, and related science; hybrids 
and synthetics; cytogenetic; polyploidy; biometric; 
experimental design for breeding program; advanced 
techniques for economic plant breeding 
 

 

03-122-502 พันธุศาสตร์ประชากรส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
Population Genetics for Plant Breeding 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะน าหลักการทางทฤษฎีและความรู้ทางการทดลองที่เก่ียวกับพันธุ
ศาสตร์ประชากร ความถ่ีของยีนและความถี่ของยีโนไทป์ การ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีน อัตราพันธุกรรมและการประเมิน ลักษณะ
เชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
Introduction to theoretical and empirical population 
genetics; gene and genotype frequency; changes in gene 
frequency; estimating genetic parameters and heritability; 
quantitative trait related to plant breeding 
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122-503 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานตามสภาวะเครียดทางชีวะ 
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance  

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานต่อเชื้อ
รา การปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย การปรับปรุงพันธุ์ให้
ต้านทานต่อเชื้อไวรัส การปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานต่อแมลง และแมลง
ในโรงเก็บ การปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะกับการจัดการวัชพืช 
Development of resistant cultivars to biotic stresses; 
breeding for fungus resistance; breeding for resistance to 
bacterial diseases; breeding for resistance to viral diseases; 
breeding for resistance to insect pests and insect pests in 
warehouse stored grain; breeding appropriate to weed 
management 
 

 

03-122-504 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 
Plant Biotechnology 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ
พัฒนาทางการเกษตร กฎหมายเกี่ยวกับเทคนิคและผลผลิตที่ได้จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การยอมรับทางสังคมและ
จริยธรรมปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือการตรวจสอบพืช 
Principles of plant biotechnology; using of biotechnology in 
propagation and plant breeding; application of 
biotechnology to agricultural development; law related to 
techniques and products derived from biotechnology; 
biosafety; social acceptance and ethics; practice on 
propagation and plant breeding by biotechnology and 
molecular marker for plant detection 
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03-123-501 สรีรวิทยาการผลิตพืชข้ันสูง 
Advanced Physiology for Crop Production 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การผลิตพืชโดยอาศัยผลงานค้นคว้าวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ทาง
สรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับผลผลิต สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืช  ความสามารถของอวัยวะในการดูดดึงรับสารอาหาร 
Crop production based on knowledge from research and 
techniques related to the physiology of crop yields; 
physiological aspects of crop growth and development; the 
organ’s sink strength 
 

 
 

03-123-502 สภาพภูมิอากาศกับการผลิตพืช 
Climate and Crop Production 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพืช การแบ่งเขตภูมิอากาศเพ่ือ
การผลิตพืช การเปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศบริเวณพุ่มพืช การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลพยากรณ์อากาศในการผลิตพืช การตอบสนองของ
พืชต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน การเกษตร
กรรมและการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
Components of meteorology related to plants; classification 
of climate zones of crop production; micro-climate change 
of the plant canopy; utilizations of weather forecast for crop 
production; responsibility of plant for climate change and 
global warming; cultivation and selection of suitable plant 
species to meet the climate conditions 
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03-123-503 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืช 
Post-Harvest Physiology and Technology of Crop 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี กระบวนการทางสรีรวิทยาและการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลผลิตพืชหลังการเก็บเก่ียววิธีการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญทั้งพืชไร่และพืชสวนการประเมินคุณภาพผลผลิต 
Structure, chemical components, physiological process, and 
biological changes of crop production after harvesting; 
processes after harvesting; quality of agronomy and 
horticulture economic plant production; product quality 
assessment 
 

 

03-123-504 เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช 
Agrochemical for Crop Production 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจ าแนกชนิดของสารเคมีทางการเกษตรและกลไกการออกฤทธิ์เคมี
และสูตรผสมของสารป้องกันก าจัดแมลง  สารป้องกันก าจัดโรคพืช  สาร
ป้องกันก าจัดวัชพืช และสารก าจัดสัตว์ศัตรูพืชอ่ืนๆ คุณสมบัติทางเกษตร
เคมีของดินและปุ๋ยเคมี สารควบควบการเจริญเติบโตของพืช  ผลกระทบ
ของเคมีเกษตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้เคมีเกษตรอย่างยั่งยืน  
Classification of agrochemicals and their modes of action; 
chemistry and formulations of insecticides, fungicides, 
herbicides, and pesticides; agrochemical properties of soil 
and fertilizers; plant growth regulators; impacts of 
agrochemicals on environment and sustainable use of 
agrochemicals 
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03-123-505 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืช 
Seed Physiology 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สรีรวิทยาการพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์  องค์ประกอบทางเคมี
ของเมล็ดพันธุ์  การงอกของเมล็ด  การพักตัวของเมล็ด  ความแข็งแรง
และความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์  การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์  การเพ่ิม
ศักยภาพด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์  เทคโนโลยีชีวภาพของเมล็ดพันธุ์   
Physiology of seed development and maturation; chemical 
composition of seeds; seed germination; seed dormancy; 
seed vigor and viability; seed deterioration; seed 
enhancement; seed biotechnology  
 

 

03-123-506 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์  
Seed and Grain Conditioning and Storage 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและวิธีการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืช วิธีการท าให้
เมล็ดแห้ง หลักการและเครื่องมือคัดแยกท าความสะอาดการคลุกยา การ
บรรจุหีบห่อ วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การออกแบบและการจัดการ
โรงงานเมล็ดพันธุ์ 
Principles and methods of seed and grain conditioning; 
methods of seed drying; principles of seed cleaning and 
equipment used; chemical treating; seed packaging; seed 
storage methods; seed processing; plant design and 
management 
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03-124-501 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชข้ันสูง 

Advanced Techniques in Plant Propagation 
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  การขยายพันธ์พืชแบบใช้
พันธ์เพศและแบบไม่ใช้พันธ์เพศ หลักการและเทคนิควิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และขยายพันธ์พืชสมัยใหม่ การทดลองวิจัยด้านการขยายพันธุ์พืช การใช้
เทคนิคขยายพันธุ์เพ่ือผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
การขยายพันธุ์พืช 
Techniques and methods of plant propagation; sexual and 
asexual plant propagation; principles and techniques of modern 
tissue culture and micropropagation; disease free propagule 
using propagation technique; experimental research on the 
propagation; success or failure of plant propagation  
 

 

03-124-502 การผลิตผักและไม้ผลเพื่ออุตสาหกรรม 
Vegetables and Fruit Crops Production for Industry 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผักและไม้ผล การแปรรูปผัก
และไม้ผลเฉพาะอย่างอุตสาหกรรมผลไมส้ดและผลไม้แห้ง ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในการผลิตผักและไม้ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผัก
และไม้ผล การตรวจสอบคุณภาพ 
Knowledge and technology used for vegetable and fruit 
production; specific vegetables and fruits processing; fresh 
and dried fruits industry; environmental factors of vegetable 
and fruit production; efficiency improvement of vegetable 
and fruit production; quality inspection 
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03-124-503 การผลิตไม้ผลขั้นสูง 

Advanced Fruit Crop Production  
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดีกลยุทธ์ในการลด
ต้นทุนการผลิต การผลิตไม้ผลนอกฤดู  เทคนิควิธีการเก็บเก่ียวผลผลิต 
การบรรจุหีบห่อและการตลาดการผลิตไม้ผลที่ดีและเหมาะสม 
Knowledge and technology for high quality fruit crop 
production; strategies for reducing cost of production; off-
season production; harvesting techniques for fruit 
production; packaging and marketing; good agriculture 
practice for fruit production 
 

 

03-124-504 การผลิตไม้ผลนอกฤดู 
Off-season Fruit Crop Production 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับระยะเวลาในการผลิตไม้ผลนอกฤดู การ
จัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมของต้นส าหรับการออกดอกนอกฤดู การ
จัดการสวนเพื่อชักน าการออกดอก การบังคับการออกดอก การจัดการ
เพ่ือการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ การจัดการศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 
Relationship of season and off-season fruit crop production 
period; management for the preparation of off-season 
production fruit crop; orchard management for flower 
induction, flower induction, management for fruit quality; 
efficient pest management and safety for farmers and 
consumers 
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03-124-505 การผลิตไม้ผลเขตร้อนในระบบอินทรีย์ 

Organic Tropical Fruit Crop Production 
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในระบบอินทรีย์ ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
เทคนิคการปรับปรุงดินให้เป็นดินในระบบอินทรีย์ การจัดการธาตุอาหาร
ในระบบอินทรีย์ให้สอดคล้องกับระยะการเจริญ ออกดอก และการ
พัฒนาของผล การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานส าหรับไม้ผลเขตร้อนใน
ระบบอินทรีย์ การตลาดส าหรับไม้ผลเขตร้อนอินทรีย์ 
Factor in organic production system; soil fertility evaluation; 
soil amendment technique for organic production system; 
nutrition management for organic production system relating 
to stage of  growth, flowering and fruit developing;  
integrated pest management in organic tropical fruit crop, 
marketing for organic tropical fruit  
 

 

03-124-506 การใช้สารควบคุมการเจริญของพืชในการเกษตร 
Plant Growth Regulators in Agriculture 

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความส าคัญของการใช้สารควบคุมการเจริญของพืชในการเกษตรการใช้
สารในการขยายพันธุ์การควบคุมการเจริญเติบโต การปรับปรุงคุณภาพ
ของผลผลิตการควบคุมและการบังคับการออกดอกติดผล การท าให้ดอก
และผลอ่อนร่วง การเจริญเติบโต การแก่และการสุกของผล การเก็บ
รักษาผลผลิต ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชปัจจุบัน 
Importance of plant growth regulators used in agriculture; 
plant growth regulators used for propagation, growth control, 
production improvement, flowering and fruiting control; 
flower and young fruit falling; plant growth, fruit maturity, 
and fruit ripening; production storage; problems of plant 
growth regulators uses in the present 
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03-125-501 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง 

Insecticide Toxicology    
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การจ าแนกสารฆ่าแมลงสูตรส าเร็จของสารฆ่าแมลงกลไกการออกฤทธิ์เม
แทบอลิซึมของสารฆ่าแมลง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสารฆ่าแมลงใน
สภาพแวดล้อมการต้านทานสารฆ่าแมลง การจัดการความต้านทานและ
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้สารฆ่าแมลง 
Insecticide classification; insecticide formulations; mode of 
action; metabolism of insecticides; insecticide property 
changes in environment; insecticide resistance; resistance 
management; consequences of insecticide use  
 

 

03-125-502 ระบบการจัดการศัตรูพืช 
Pest Management Systems 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ค านิยามและหลักการจัดการศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ 
แนวทางและปรัชญาพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาของการจัดการศัตรูพืชกล
ยุทธ์ในการจัดการศัตรูพืช แนวทางการจัดการศัตรูพืช 
Definition and principles of pest management; integrated 
pest management; guidelines and basic philosophy of 
ecology for pest management; pest management strategies; 
guidelines for pest management 
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03-125-503 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

Biological Control of Pests 
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและปฏิบัติการควบคุมโดยชีววิธีสมัยใหม่ส าหรับแมลงศัตรูพืช 
วัชพืช และจุลินทรีย์ก่อโรค ความสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และ
ศัตรูธรรมชาติ ชนิดของศัตรูธรรมชาติ การน าเข้า การเพาะเลี้ยง การแผ่
ขยายเพ่ิมพูน และการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ  วิธีการใช้สิ่งมีชีวิตในการ
ควบคุมศัตรูพืช การประเมินผลสิ่งที่น ามาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี 
Principles and practice of modern biological control of insect 
pests, weeds, and pathogens; plant, insect pest, and natural 
enemy interactions; types of natural enemies; import, 
culture, expansion, enhancement and conservation of 
natural enemies; the use of natural enemies for biological 
control; evaluation of biological control agents 
 

 

03-125-504 การจัดการศัตรูไม้ผลเขตร้อน  
Pest Management of Tropical Fruit Crop 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-3-5) 

 โรคพืช  แมลงศัตรูพืช และวัชพืช ของมังคุด ทุเรียน เงาะ ส้มโอ และไม้
ผลเขตร้อนอื่นๆ การตรวจวินิจฉัย จ าแนกชนิดของโรค แมลง และวัชพืช 
เพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการศัตรูพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ที่ปลอดภัย 
Disease, plant insect pest and weed  of mangosteen, durian, 
rambutan, pummelo and other tropical fruit crops; diagnosis 
for identification type of disease, plant insect pest and weed  
for efficiency control management;  pest control 
management for safety produces 
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03-125-505 โรคของพืชเศรษฐกิจ 

Disease of Economic Crops 
3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
โรคที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ เชื้อสาเหตุ การแพร่ระบาด 
วงจรของโรค การป้องกันก าจัดโรคเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิต 
Important diseases of economic plants; symptoms; causal 
agents; epidemiology; and disease cycle; control of plant 
diseases for increasing quality and yields  
 

 

03-126-501 ธาตุอาหารพืช  
Plant Nutrition 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชกับกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช  
บทบาทของธาตุอาหารมหัพภาคและจุลภาคท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  
การเพ่ิมผลผลิตของพืช กลไกการดูดซึมและการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารใน
พืชการประเมินความต้องการธาตุอาหารของพืช เทคนิคการจัดการธาตุ
อาหารพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์เพ่ือการปรับปรุงผลผลิตพืช
ด้านปริมาณและคุณภาพ 
Plant nutrients and plant physiology relationship; roles of 
macronutrients and micronutrients in plant growth; plant 
productivity; absorption mechanisms and transmission of 
plant nutrients; plant nutrient requirement evaluation; 
nutrient management techniques by using organic and 
inorganic fertilizers for quantity and quality improvement 
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03-126-502 การจัดการดินเขตร้อนอย่างยั่งยืน 

Sustainable Tropical Soil  Management 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติเขตร้อน สมบัติของดินในแถบร้อนชุ่มชื้นในบริเวณอาเซีย
อาคเนย์ การแจงลักษณะ การจ าแนก และการจัดการดินเขตร้อนเพ่ือ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
Nature of the tropics; soil properties in tropical areas of 
South East Asia; tropical soil classifications, soil categorization, 
and soil management for sustainable agriculture 
 

 

03-126-503 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน  
Soil Resources and Land Use  

3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ส่วนประกอบและลักษณะของดิน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช จุลชีพและดิน  
การตีความหมายข้อมูลทางดินอย่างมีประสิทธิภาพ  การฟ้ืนฟูดินที่ถูก
ท าลายและปนเปื้อน  การปรับปรุงพัฒนาดินเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
Soil constituents and characteristics; plant-microbe-soil 
interactions; efficient soil data interpretation; remedy of 
damaged and polluted soils; soil improvement and 
development for sustainable use; principles of land use 
planning 
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03-126-504 มลพิษทางดินและการจัดการ  

Soil Pollution and  Management  
วิชาบังคับก่อน: - 

3(3-0-6) 

 Prerequisite: -  
 มลสารในดินตามสภาพธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ 

รูปลักษณะของมลสาร การเปลี่ยนแปลงมลสารในดินและผลกระทบต่อ
คุณสมบัติของดิน มลพิษและการปนเปื้อนทางสภาพแวดล้อมการจัดการ
มลสารที่เกิดจากธรรมชาติการจัดการวัสดุเหลือใช้ การจัดการของเสียโดย
วิธีกลบฝังดินด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การศึกษาสภาพจริงนอกสถานที่ 
Soil pollutants from natural causes and human activities; 
forms of pollutants; pollutant transformation and its effect to 
soil properties; environmental pollution and contamination; 
management of pollution cause by the nature; waste product 
management; waste management using modern landfill 
technology; field study in real conditions required 
 

 

03-121-598 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

36(0-108-0) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการผลิตพืช 
วิเคราะห์ข้อมูล เขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to create new knowledge and 
technology in crop production; data analysis and thesis 
writing under the supervision of thesis advisor 
 

 

03-121-599 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

15(0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน: 03-121-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 
Prerequisite: 03-121-501 Research Methodology in Crop Science 
ท าวิจัยเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและสมมติฐานทางด้านการผลิตพืช วิเคราะห์ข้อมูล เขียน
วิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Research conducting to prove theory and hypothesis in crop 
production; data analysis and thesis writing under the supervision of 
thesis advisor 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ ต าแหน่งวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 
2559 2560 2561 2563 

1 นายสมพร ณ นคร 
  
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

ทษ.บ. 

Horticulture 
 
Crop Science 
 
พืชศาสตร ์

University of the Philippines 
Los Banos, Philippines  
Central Luzon State 
University, Philippines  
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2538 
 

2532 
 

2525 

รอง 
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

2 นายยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์
  
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Crop Breeding 
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
พืชศาสตร ์

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2527 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

3 นายชัยสิทธ์ิ  ปรีชา 
  
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Tropical Agriculture 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2552 
2531 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

4 นางสาวสกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์
  
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2549 
2547 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

5 นางพรศิลป์  สีเผือก 
  

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อน 
โรคพืชวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 
 

6 
 
 

นางพัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์
  

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Pesticide Science 
กีฏวิทยา 
การจัดการศัตรูพืช 

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2532 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งวิชาการ ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2559 2560 2561 2563 
1 นายสมพร ณ นคร 

  
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

ทษ.บ. 

Horticulture 
 
Crop Science 
 
พืชศาสตร ์

University of the Philippines 
Los Banos, Philippines  
Central Luzon State University, 
Philippines  
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้ 

2538 
 

2532 
 

2525 

รอง 
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

2 นายยืนยง  วาณิชย์ปกรณ ์
  
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Crop Breeding 
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
พืชศาสตร ์

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2527 
2525 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

3 นายชัยสิทธ์ิ  ปรีชา 
  
 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Tropical 
Agriculture 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2552 
2531 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

4 นางสาวสกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์
  
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2549 
2547 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

5 นางพรศิลป์  สีเผือก 
  

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการ
ทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน 
โรคพืชวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2555 
 

2546 
2544 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันทีจ่บ ปีที่จบ 
ต าแหน่งวิชาการ ภาระงานสอน (ชม./ปกีารศึกษา) 

2559 2560 2561 2563 
6 
 
 

นางพัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์
  

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Pesticide Science 
กีฏวิทยา 
การจัดการศัตรูพืช 

Southwest University, China 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2532 
2528 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

7 นางสุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 
  

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Genetic 
Engineering 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

The University of  Nottingham, 
UK 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2544 
 

2528 
2525 

รอง 
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

8 นายสุดนยั  เครือหล ี
  
 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2556 
2550 
2546 

อาจารย ์ 300 300 300 300 

9 นายนพ  ศักดิเศรษฐ ์
  

วท.ม. 
วท.บ. 
สส.บ. 

 

พืชศาสตร ์
พืชศาสตร ์
ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2538 
2529 
2528 

รอง 
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

10 นายจรัญ  ทองเจือ 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2533 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

11 นางทิพาวรรณ  ทองเจือ 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

กีฎวิทยา 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2543 
2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 

12 นางทิวา  รักนิ่ม 
  

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2533 
2524 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

300 300 300 300 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจ) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
แผน ก แบบ ก 1 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แผน ก แบบ ก 1 
1. นักศึกษาประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง

เคร่งครัด 
2. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ในหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการมีความเข้าใจทฤษฏีทางวิชาการอย่างลึกซ้ึง 
3. สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนเทคนิคการวิจัย ด าเนินการค้นคว้า

ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบสูง และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
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5. นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติน ามาใช้ในการค้นคว้าแก้ปัญหา
วิเคราะห์สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
แผน ก แบบ ก 2 
1. นักศึกษาประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง

เคร่งครัด 
2. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ในหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการมีความเข้าใจทฤษฏีทางวิชาการอย่างลึกซ้ึง 
3. สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนเทคนิคการวิจัย ด าเนินการค้นคว้า

ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
4. นกัศึกษามีความรับผิดชอบสูง และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า 
5. นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติน ามาใช้ในการค้นคว้าแก้ปัญหา

วิเคราะห์สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   

5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 1 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษาที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในสี่ภาค
การศึกษาปกต ิ

แผน ก แบบ ก 2 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษาที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในห้า
ภาคการศึกษาปกต ิ

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
36 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 
15 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1. นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  



มคอ.2 
 

39 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แจ้ง
ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

4. ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะน าดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และขอเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

6. นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
2. นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตลอดจนการน าผลงานไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการต่ ออาจารย์ที่ปรึกษา และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
2. นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ต้องเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะ

กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตลอดจนการน าผลงานไปตีพิมพ์              
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ                  
ที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) มีความเชี่ยวชาญ ในการวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช ให้มีคุณภาพ และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

1) ก าหนดให้มีรายวิชาเพ่ือเตรียมพร้อมในการท า
วิจัย การใช้เครื่องมือ และรายวิชาที่ให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตพืช          
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

2) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถน า
ความรู้และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ได้ 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ประเด็นปัญหากับนักวิชาการและเกษตรกร 
2) สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา
ทางพืชศาสตร์ในชั้นเรียน 

3) มีภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ดี           
มีจรรยาบรรณต่อการประกอบวิชาชีพ และ
จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 

1) ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีการท างาน
เป็นกลุ่ม ทัศนะศึกษาในสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ  
2) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

 
2. พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการัดการ

กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น

การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เหมาะสม 
2. ก าหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพ่ือฝึกการแสดงออกซึ่ง

ภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร 

3. ก าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท าการทุจริตและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องอธิบายผลเสียที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา อันเกิดจากการกระท าทุจริตและ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และยกประเด็นปัญหาทาง
คุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมให้นักศึกษาวินิจฉัยตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดี  

5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

2.1.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากภาวะผู้น าและการแสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
3. ประเมินจากการกระท าทุจริตในการวัดผลและการทุจริตทางวิชาการ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่น การด าเนินทดลอง 

การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอตรงตามความเป็นจริง 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น อย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเฉพาะ 
4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบทาง

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่

อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
1. การบรรยายภายในชั้นเรียน การอภิปรายร่วมกัน และการถาม-ตอบ 
2. งานมอบหมายมีหัวข้อเรื่องวิทยาการสมัยใหม่ให้ค้นคว้าและท ารายงานหรือน ามา

อภิปรายในชั้นเรียน ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
3. การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
4. สอนโดยการสาธิตและการฝึกปฏิบัติน าความรู้ไปสร้างงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.3 การประเมินผล 

1. การสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
5. ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์  

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่
เพียงพอ 

3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

4. สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
1. งานมอบหมายให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่มตลอดจน

การน าเสนอในชั้นเรียน 
2. อภิปรายกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหา

ทางด้านการผลิตพืชให้กับเกษตรกรหรือชุมชน 
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4. ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได ้

2.3.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ปัญหาทางการเกษตรหรือพบ

องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอน 

1. ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจน
น าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ การออกไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

2.4.3 การประเมินผล 
1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
2. ประเมินจากความสามารถในการเป็นผู้น า และความรับผิดชอบในบทบาทของสมาชิก 
3. ประเมินจากข้อสอบ หรือรายงานในหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
4. ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษามีโอกาส 

ร่วมงาน 
5. ประเมินจากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมกลุ่มหรือร่วมกับบุคลภายนอกหรือหน่วยงาน 

อ่ืนๆ 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง

วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ 

1. ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทดลอง
เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ สามารถแปลและ
สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบปัญหาเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม  

2. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูดการฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

2.5.3 การประเมินผล 
1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
2. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์

และสถิติ 
3. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง  ๆ ที่มีการ

น าเสนอต่อชั้นเรียน 
4. ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบการ

สัมมนาทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ proceeding 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

2. สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
ตามหลักการเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

3. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
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4. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

3.2 ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3. มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น อย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่ม

วิชาเฉพาะ 
4. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบทาง

ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ  

ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
3.3 ทักษะทางปัญญา 

1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ 
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่
เพียงพอ 

3. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

4. สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย

ตนเอง 
2. สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง

วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ

จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
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4. แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง

วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
03-121-501 ระเบียบวิธีวิจยัทางพืชศาสตร ์        O O O O O O         
03-121-502 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเพื่อการวิจัย

ทางพืชศาสตร ์
        O  O O O      O   

03-121-503 ความปลอดภัยดา้นอาหารและมาตรฐาน
การผลิตดา้นพืช 

       O     O         

03-121-504 สัมมนา 1       O        O O O  O   
03-121-505 สัมมนา 2       O        O O O  O   
03-121-506 หัวข้อพิเศษด้านพืชศาสตร ์                      
03-121-507 ปัญหาพิเศษทางด้านการผลิตพืช        O  O       O     
03-122-501 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง           O           
03-122-502 พันธุศาสตร์ประชากรส าหรับการปรับปรุง

พันธุ์พืช 
          O           

03-122-503 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานตาม
สภาวะเครียดทางชีวะ 

          O           

03-122-504 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช            O           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
03-123-501 สรีรวิทยาการผลติพืชขั้นสูง           O           
03-123-502 สภาพภมูิอากาศกับการผลิตพืช           O           
03-123-503 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ของพืช 
          O           

03-123-504 เคมีเกษตรเพื่อการผลติพืช            O           
03-123-505 สรีรวิทยาเมล็ดพันธ์ุพืช           O           
03-123-506 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมลด็

พืชและเมล็ดพันธ์ุ  
          O           

03-124-501 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชขั้นสูง            O           
03-124-502 การผลิตผักและไมผ้ลเพื่ออุตสาหกรรม            O           
03-124-503 การผลิตไม้ผลขั้นสูง           O           
03-124-504 การผลิตไม้ผลนอกฤด ู           O           
03-124-505 การผลิตไม้ผลเขตร้อนในระบบอินทรีย ์           O           
03-124-506 การใช้สารควบคมุการเจรญิของพืชใน

การเกษตร 
          O           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
03-125-501 พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง           O           
03-125-502 ระบบการจัดการศัตรูพืช           O           
03-125-503 การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี           O           
03-125-504 การจัดการศัตรูไมผ้ลเขตร้อน           O           
03-125-505 โรคของพืชเศรษฐกิจ           O           
03-126-501 ธาตุอาหารพืช           O           
03-126-502 การจัดการดินเขตร้อนอย่างยั่งยืน           O           
03-126-503 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน           O           
03-126-504 มลพิษทางดินและการจดัการ           O           
03-121-598 วิทยานิพนธ ์                      
03-121-599 วิทยานิพนธ ์                      
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักการในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
 การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

 
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S  ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับ

   รายวิชาที่ก าหนดให้มีประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนหรือ
   รายวิชาปรับพื้นฐาน 

U  ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้
 ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับ
 คะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน    

I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษา
 ปฏิบัติงานไม่ครบภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมี
 เหตุสุดวิสัย ต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายในภาค
 การศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้น
 มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน F หรือ 
 N หรือ U 
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P  การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่อง                 
 (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

N  การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่องแต่ไม่
 มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
 สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้
 สัญลักษณ์ N 

W  ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
AU  การลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือประเมินการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
3. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ

เกษตรศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
4. ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
5. ตรวจสอบจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
6. การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าได้โดยการ

ส ารวจ และ/หรือการวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลส ารวจและ/หรือวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดย
การส ารวจและ/หรือการวิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ภาวการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑิตประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและได้
งานท าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ เงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

2. ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตตามความ
คิดเห็นของสถานประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในหน่วยงาน หรือองค์กร นั้นๆโดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไป
ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง   

3. การประเมินจากมหาบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 
หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
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4. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

 1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 

2.3.2 แผน ก แบบ ก 2  
 1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
  2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้น
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. การปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

คณะ ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรและการด าเนินการในกระบวนการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
2. จัดกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  
3. สนับสนุนการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1. มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์

เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน
และการพัฒนาตนเอง 

2. ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 
3. ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้
เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต  3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
พร้อมในการเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
ส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่ าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคงอยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการก าหนดผู้สอน 
การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

5.3 การประเมินผู้ เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้ เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพ่ือเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
หลักท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ห้องปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการสาขาพืชศาสตร์ประกอบด้วย 

        1)  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลัก ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวัดพ้ืนที่ใบ 1 เครื่อง 

2 เครื่องชั่งน้ าหนัก 3 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 1 เครื่อง 

4 เตาให้ความร้อน 1 ชุด 
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       2)  ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลัก ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง 

2 เครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เบนซิน 1 เครื่อง 

3 กล้องสเตอริโอไมโครสโคป พร้อมกล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 

4 เครื่องปั่นน้ าแรงเหวี่ยง 1 เครื่อง 

5 เครื่องดูดความชื้น 1 เครื่อง 

6 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

7 เครื่องเฮอร์โกรกราฟ 1 เครื่อง 

8 บารอมิเตอร์ 1 อัน 

9 เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด รุ่น AC211S 1 เครื่อง 

10 เครื่องชั่งชนิด Top loading รุ่น BP3100S 1 เครื่อง 

11 เตาไฟฟ้าให้ความร้อน รุ่น EV2 1 เตา 

12 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ ารุ่น DO175 1 เครื่อง 

13 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง EC10 1 เครื่อง 

14 เครื่องชั่งตุ้มน้ าหนัก รุ่น 1650 OW 1 เครื่อง 

15 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ รุ่น BC 30 1 เครื่อง 

 

       3)  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 หม้อนึ่งความดัน 1 ใบ 

2 ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ 8 ตู้ 

3 เครื่องชั่งไฟฟ้า 1 เครื่อง 

4 pH มิเตอร์ 1 เครื่อง 

5 เครื่องเขย่าสาร 1 เครื่อง 
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6 ไมโครเวฟ 1 ตัว 

7 เครื่องกวนสารแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

8 ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ 6 ตู้ 

9 เครื่องท าน้ ากลั่น 1 เครื่อง 

10 เครื่องกรองน้ า 2 เครื่อง 

       4)  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ 1 ตู้ 

2 Mwc Biotech 1 เครื่อง 

3 ตู้ถ่ายเชื้อ 1 ตู้ 

4 เครื่องดูดจ่ายของเหลว 1 เครื่อง 

5 เครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย 2 เครื่อง 

6 หม้อนึ่งความดันแบบใช้ไฟฟ้า 1 หม้อ 

7 ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ 

8 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 1 เครื่อง 

9 เครื่องเพ่ิมสารพันธุกรรม 1 เครื่อง 

10 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

11 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 

12 ไมโครปิเปต 2-20 ไมโครลิตร 1 อัน 

13 ไมโครปิเปต 20-200 ไมโครลิตร 1 อัน 

14 ไมโครปิเปต 100-1000 ไมโครลิตร 1 อัน 

15 ตู้ปลอดเชื้อลมเป่าอากาศแนวตั้ง 1 ตู้ 

16 เครื่องอ่านขนาดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิค 1 เครื่อง 

17 เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้แสง 1 เครื่อง 

18 เครื่องเขย่า 1 เครื่อง 

19 เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลอิเลคโตรโฟเรซิส 1 ชุด 
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20 เครื่องย้ายสารพันธุกรรม 1 เครื่อง 

21 ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 ตู้ 

22 เครื่องแยกโปรตีน 1 เครื่อง 

23 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 

24 เครื่องย้ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

       5)  ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องแยกโปรตีน 1 เครื่อง 

2 เครื่องวัด pH 1 เครื่อง 

3 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

4 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

5 Electrophoresis 1 เครื่อง 

6 Hybridization oven 1 เครื่อง 

7 Microcentrifuge 1 ชุด 

8 Vertex meter 1 ชุด 

9 PCR 1 ชุด 
 

       6)  ห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องคัดขนาดเมล็ดพันธุ์  1 เครื่อง 

2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง 

3 จอรับภาพติดผนัง 1 จอ 
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4 เครื่องชั่งสามแขน 1 เครื่อง 

5 เครื่องชั่งไฟฟ้า (310 กรัม) 1 เครื่อง 

6 เครื่องชั่งไฟฟ้า (50 กรัม) 1 เครื่อง 

7 เครื่องตรวจความชื้นเมล็ดพันธุ์ (Dole Moisture Tester) 1 เครื่อง 

8 เครื่องตรวจความชื้นเมล็ดพันธุ์ (Semites Moisture 
Tester) 

1 เครื่อง 

9 เครื่องแบ่งเมล็ด  1 เครื่อง 

10 เครื่องเป่าเมล็ด  1 เครื่อง  

11 เครื่องท าความสะอาดเมล็ด  1 เครื่อง 

12 เครื่องรีดปากถุงแบบสายพาน  1 เครื่อง 

13 ตู้เพาะเมล็ด  1 ตู้ 

14 ตู้อบลมร้อน (Binder Hot Air Oven) 1 ตู้ 

15 ตู้อบลมร้อน (Jouan Hot Air Oven) 1 ตู้ 

       7)  ห้องปฏิบัติการอารักขาพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ตู้อบลมร้อน  3 ตู้ 

2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง 

3 ตู้ดูดควัน  1 ตู้ 

4 ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าตามแนวดิ่ง  1 ตู้ 

5 ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์   2 ตู้ 

6 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ  1 ชุด 

7 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง   1 เครื่อง 

8 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ  1 เครื่อง 

9 กล้องจุลทรรศน์   11 ตัว 

10 ตู้บ่มเชื้อ 1 ตู้ 

11 กล้องจุลทรรศน์ Compound Microscope 3 ตา 1 ตัว 
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ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

12 เครื่องฉีดพ่นสารฆ่าแมลง  1 เครื่อง 

13 เครื่องวัดพ้ืนที่ใบ 1 เครื่อง 

 

       8)  ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ตู้อบ 1 ตู้ 

2 เครื่องย่อย  1 เครื่อง 

3 เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง 

4 เครื่องเขย่า 1 เครื่อง 

5 เครื่องชั่ง 2 เครื่อง 

6 Flame Photometer 1 เครื่อง 

7 เครื่องชั่งละเอียด 2 เครื่อง 

8 ตู้อบตัวอย่างดิน 1 ตู้ 

9 โถดูดความชื้น 1 เครื่อง 

10 เครื่องบดตัวอย่างดิน 4 เครื่อง 

11 เครื่องวัดการน าไฟฟ้า 1 เครื่อง 
 

       9)  ห้องปฏิบัติการโรคพืช มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 หม้อนึ่งอัตโนมัติ 1 ใบ 

2 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง 

3 ตู้ดูดควัน  2 ตู้ 

4 อ่างลอยเนื้อเยื่อ 1 อ่าง 

5 Spin Tissue Process รุ่น STP120 1 เครื่อง 

6 Rotary Microtome 1 เครื่อง 
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7 ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ 

8 ตู้อบเครื่องแก้ว 1 ตู้ 

9 กล้องจุลทรรศน์  20 ตัว 

10 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 15 ตัว 

 

       10)  ห้องปฏิบัติการพืชสมุนไพร มีเครื่องมือและครุภัณฑ์หลักดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องบรรจุยาผงสมุนไพร 1 เครื่อง 

2 เครื่องหั่น – ซอย สมุนไพร 1 เครื่อง 

3 เครื่องบดสมุนไพร 1 เครื่อง 

4 ตู้อบไฟฟ้า 1 เครื่อง 

5 เครื่องร่อนผงสมุนไพร 1 เครื่อง 

6 เครื่องบรรจุแผงบลิสเตอร์แพค 1 เครื่อง 

7 เครื่องตัดแผงบรรจุแคปซูล 1 เครื่อง 

8 เครื่องเรียงแคปซูลยา 1 เครื่อง 

9 เครื่องท าความสะอาดแคปซูล 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มจี านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
     (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

x x x 

2. บัณฑิต 4)  การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ครอบคลุม      
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

5)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การรับ
และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 2) การควบคุม 

    ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  และ 4) มีช่องทางการรับเสนอแนะของนักศึกษาและ
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตาม
ระบบมคีะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) ระบบ

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) ระบบการ
บริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม     
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x 

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ   

      วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
x x x 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

x x x 

5. หลักสูตร 
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น 1) การ   
      ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
      ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 2) การปรับปรุงสาระ 
      รายวชิาในแต่ละปีการศึกษา 3) การก าหนดผู้สอน               
      4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการ   
      เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 5) การควบคุมหัวข้อ  
      วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
      6) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การช่วยเหลือ ก ากับ   
      ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ    
      ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

 7) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 8) การก ากับการประเมิน 
      การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ 

 เรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบมีคะแนนประเมิน 
      ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
 13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  

      ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
      ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ   
      ประสบการณภ์าคสนามตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน  
      หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินกานของหลักสูตร ตามแบบ  
       มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
      การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
      รายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
  กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
  ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
  ปีที่แล้ว 

 x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 x x 

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
      เรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการ 

 จัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร และ 
 ผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 16 18 19 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน และปรับกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินการสอนโดยนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุก
ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. ประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชาที่สอนร่วม 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจภายหลังการใช้หลักสูตรไปแล้ว 3 ปี ประเมินจาก  
1. นักศึกษาและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ   

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเกษตรศาสตร์ 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5  ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันทีซึ่ง
จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่
รับผิดชอบ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผล เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จาก
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษาเพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 

 4. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผล
การด าเนินการหลักสูตร ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบปี
การศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา 
เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 
 
 
 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 


