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หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยีก ารเกษตร พ.ศ. 2560 ปรั บ ปรุ ง จาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาใน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ซึ่ ง ในการจั ด ท าครั้ ง นี้ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีการเกษตรมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อมการผลิต โดยคาดว่าผลที่ได้รับ
จะส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ทางด้ า นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพใน
เทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลั กสู ตรฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ โดยมี
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนั้นยังได้จัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ท างการเกษตรของประเทศ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส ามารถใช้ ห ลั ก สู ต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถสู่ตลาดแรงงานต่อไป
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ภาคผนวก
ก เหตุผลและความจาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับ
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10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารที่สาคัญของโลก การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเกษตรของประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
ทาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
11.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
11.1.3 การเปิดเสรีและมาตรการทางการค้า รวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิดการ
แข่งขันสูง จึงต้องเร่งพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ และเพิ่มโอกาสการประกอบ
อาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
11.1.4 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญาสถาบันการศึกษาซึ่ง
เป็นแหล่งขององค์ความรู้จึงมีส่วนสาคัญในการผลิตบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับสังคมในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามั่นคง และยั่งยืน
จึงจาเป็นต้องปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสังคมโลก
11.2.2 การตื่นตัวในความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้
มนุษย์ตระหนักถึงสุขภาพจึงมีการกาหนดและกากับดูแลมาตรฐานด้านกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพผลผลิต ตลอดจนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
11.2.3 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเป็นสุข
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 มีการกาหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการ
ประกันคุณภาพ ทาหน้าที่กากับ ควบคุม ติดตามผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมากาหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
12.1.3 มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน
12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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12.2.1 ผลิ ต นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพให้ เ พี ย งพอตามความต้ อ งการของ
ประเทศ
12.2.2 ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
12.2.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีความสามารถในการวิจัย และ
บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สังคมและตนเอง
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
จากสถานการณ์เปลี่ ย นแปลงและการพัฒ นาทางเศรษฐกิจสั งคม วัฒ นธรรมและสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศและสังคมโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตได้
ตรงกับความต้องการของประเทศที่จะต้องพัฒนาทางด้านการเกษตรเพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอ
ส าหรั บ การบริ โ ภคภายในประเทศ และแข่ง ขัน ได้ ในตลาดโลกและรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเปิดการค้าเสรี
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร
1.3.2 มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
การเกษตรให้มีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

- พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
มีประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ
- พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
- สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกับ
บุคลากรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการผลิต
ทางการเกษตร
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สกอ.กาหนด
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัย
และมีการวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-ผลการประเมินความรู้ที่ได้จาก
การจัดประชุม/อบรม
-จานวนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เข้าร่วมเครือข่ายไม่น้อย
กว่าสองหน่วยงาน
-จานวนครั้งที่ประชุมร่วมกันไม่
น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
-จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ.
-จานวนกลุ่มวิจัย
-ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

- เพิ่มขีดความสามารถของศิษย์
เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กลยุทธ์
- จัดหาและยกระดับห้องปฏิบัติการให้
เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เทคโนโลยีเกษตร
- ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
และการประเมิน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์กร
- มีระบบและกลไกเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่ศิษย์เก่าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การประเมินเช่น การเรียนการ
สอนผ่าน video conference
-มีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาดาเนินการภายใน
องค์กร

- มีโครงการพัฒนาวิชาชีพและ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบทวิภ าคโดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจาคณะ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1
ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2
ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ส าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เกษตรหรื อสาขาอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง หรือ
เทียบเท่าที่ศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาแรกเข้าบางส่วนมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า
2.3.2 การปรับตัว ความคิดเชิงระบบ การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือสาหรับการเรียน
และการค้น คว้าด้ว ยตนเองของนั กศึกษาจาเป็นต้องได้รับการเสนอแนะอย่างใกล้ ชิดจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3
2.4.1 ปรับพื้นฐานทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยการสอนเสริม หรืออบรม
2.4.2 ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเรียน เช่น การจับประเด็น
ความคิดเชิงระบบ ให้แก่นักศึกษา
2.4.4 จัดอบรมหรือชี้แนะการให้ความรู้การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการสืบค้นเอกสารอ้างอิง
และการใช้ห้องสมุด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่จะรับ สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 เพื่อเข้าศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา มีจานวนดังนี้
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2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
จานวนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
แผน ข
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

ปีการศึกษา
2561 2562 2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10
2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย: บาท) ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
30,000
47,500
77,500

2561
30,000
50,000
80,000

ปีงบประมาณ
2562
30,000
52,500
82,500

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
รายการ
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
เงินเดือน
10,685
11,300
11,780
ค่าวัสดุ
7,200
7,560
7,938
ค่าใช้สอย
13,865
14,600
15,300
ค่าตอบแทน
8,800
9,230
9,890
ค่าจ้างชั่วคราว
440
460
470
เงินอุดหนุน
4,250
4,370
4,700
ค่าสาธารณูปโภค
2,800
2,950
3,100

2563
30,000
55,000
85,000

2563
12,400
8,335
16,050
10,400
500
4,950
3,250

2564
30,000
57,500
87,500

2564
12,900
8,752
16,850
10,900
530
5,180
3,420
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รายการ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวมรายจ่าย

2560
1,000
49,040

ปีการศึกษา
2561
2562
1,050
1,100
51,520 54,278

2563
1,200
57,085

2564
1,290
59,822

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลล้ านนา ว่าด้ว ยการศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพิ่มเติม
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3.1.3.2 หมวดวิชาชีพเลือก (Elective Courses) จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วย
กิต สาหรับแผน ก แบบ ก 2 และ 21 หน่วยกิต สาหรับแผน ข
1. นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือก โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยซึ่งวิชาชีพเลือก ดังกล่าว
นักศึกษาสามารถเลื อกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ๆ ในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาโทที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือกันทางวิชาการตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร รวมแล้วไม่เกิน 6
หน่วยกิต
2. นักศึกษาในแผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาชีพเลือก โดยผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ จานวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตซึ่งวิชาชีพเลือก ดังกล่าวนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่น ๆ ในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือกันทางวิชาการตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมแล้วไม่เกิน 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก มีดังนี้
1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพืช (Plant Technology)
MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural Ecology
MSCGT102 เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
Seed Production Technology and Quality Control
MSCGT103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพการเกษตร
Bio-agricultural Information Technology
MSCGT104 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
Crop Improvement and Production for Industrial Uses
MSCGT105 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding Technology
MSCGT106 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
Plant Nutrient Management Innovation
MSCGT107 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
Soil Management for Food Safety
MSCGT108 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด
Physiology for Crop Production Under Stress
MSCGT109 การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการ
เกษตร
Pesticide Use and Natural Products for Agriculture
MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
Post-Harvest Technology

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เพื่อชุมชน (Animal Production for Community)
MSCGT201 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
Peace Studies for Animal Production
MSCGT202 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4)
Communication and Information Technology for
Animal Production
MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Animal Waste Management
MSCGT204 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
3(1-4-4)
Animal Feed Production in Community
MSCGT205 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4)
Local Herbs for Animal Production
MSCGT206 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและการใช้ประโยชน์
3(1-4-4)
Ruminant Feed Resources and Utilization
MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
Livestock Farm Business Management
MSCGT208 วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
3 (3-0-6)
นวัตกรรมทางปศุสัตว์
Farmer Culture on Technology Transfers and
Livestock Innovation
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า(Aquaculture Technology)
MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Freshwater Aquaculture Technology
MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
Fisheries Resource Management
MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animal Nutrition
MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
3(3-0-6)
Quality Control of Aquatic Animal Production
MSCGT305 วิศวกรรมประมง
3(3-0-6)
Aquaculture Engineering
MSCGT306 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Aquatic Animal Diseases
MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
3(3-0-6)
Aquaculture Biotechnology
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MSCGT308

พิษวิทยาในน้า
Aquatic Toxicology

3(3-0-6)

4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Technology)
MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Food Processing Technology
MSCGT402 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Meat Product Processing Technology
MSCGT403 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Fruit and Vegetable Product Processing
Technology
MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้านมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Milk Processing and Milk Product Technology
MSCGT405 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่นระดับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Fermentation and Distillation Technology
MSCGT406 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Cereal Product Technology
MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
3(2-2-5)
Analytical Techniques and Instrumentation in Food
Research
MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร
3(2-2-5)
Food Safety
MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Quality System in Food Industry
MSCGT410 การบริหารจัดการโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Plant Management in Food Industry
MSCGT411 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
Food Products and Innovation Development
MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Food Biotechnology
MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่
3(3-0-6)
Functional Foods
5) กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร (Selected Topics in
Agricultural Technology)
MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
1(1-0-2)
Selected Topics in Agricultural Technology 1
MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Agricultural Technology 2
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MSCGT503 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
Selected Topics in Agricultural Technology 3

3(2-2-5)

นอกจากนี้ สามารถเลือกเรียนรายวิชา จากหลักสูตรอื่นๆ ในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาโทที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือมหาวิทยาลัยฯ อื่นที่มีความร่วมมือกันทาง
วิชาการ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ในแผน ก แบบ ก 2 รวมแล้วไม่เกิน 6 หน่วย
กิตในแผน ข รวมแล้วไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์ (Thesis) จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
นักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ทุกคนต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จานวนไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
MSCGT601 วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-36-0)

3.1.3.4 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) จานวนไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาในแผน ข ทุกคนต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระจานวนไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
3.1.3.5 วิชาเงื่อนไขที่ไม่นับหน่วยกิต
ในกรณีที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบให้ ผ่าน
(Pass) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
3.1.4.1 ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX
CCC หมายถึง อักษรย่อชื่อ ปริญญา/ อักษาย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MM หมายถึง ชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
G
หมายถึง ชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
XX หมายถึง ลาดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทรกด้วยตัวเลข 01-99
1) GEMWLXXX : วิชาภาษาอังกฤษ
2) MBA : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
BA : บริหารธุรกิจ
3) MSC : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
CC : วิชาเรียนรวม
PT
: พืชศาสตร์
GT : เทคโนโลยีการเกษตร
AP : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4) MEN : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)
CC : วิชาเรียนรวม
EE
: วิศวกรรมไฟฟ้า
ME : วิศวกรรมเครื่องกล
5) MAA : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศป.ม.)
AC : ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
3.1.4.2 ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียนC (T – P – E)
C
หมายถึง จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
T
หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
P
หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
E
หมายถึง จานวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
3.1.5.1 แผน ก แบบ ก 2
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
-

MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Agricultural
Technology
MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Agricultural System and Technology
MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
2(2-0-4)
Agricultural Management and Quality
System
MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
2(2-0-4)
Resource Management for Agri-business
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
(กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเงื่อนไขของภาษาอังกฤษ)
หน่วยกิตรวม
10
หมายเหตุ : GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิตในการศึกษา

-

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
Seminar in Agricultural Technology 1
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 1
Elective Courses 1
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 2
Elective Courses 2
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 3
Elective Courses 3
หน่วยกิตรวม

1(0-2-1)

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
-

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

หน่วยกิต

10
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 4
Elective Courses 4
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 5
Elective Courses 5
MSCGT601 วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิตรวม

1(0-2-1)

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
MSCGT005

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

3(0-9-0)

-

หน่วยกิต

10

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGT601 วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
9(0-27-0)
9

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
-
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3.1.5.2 แผน ข
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Agricultural
Technology
MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Agricultural System and Technology
MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
2(2-0-4)
Agricultural Management and Quality System
MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
2(2-0-4)
Resource Management for Agri-business
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
(กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเงื่อนไขของภาษาอังกฤษ)
หน่วยกิตรวม
10
หมายเหตุ : GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิตในการศึกษา

รหัสวิชา
บังคับก่อน
-

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร1
Seminar in Agricultural Technology 1
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 1
Elective Courses 1
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 2
Elective Courses 2
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 3
Elective Courses 3
หน่วยกิตรวม

1(0-2-1)

รหัสวิชา
บังคับก่อน
-

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

หน่วยกิต

10
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
Seminar in Agricultural Technology 2
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 4
Elective Courses 4
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 5
Elective Courses 5
MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 6
Elective Courses 6
MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หน่วยกิตรวม

1(0-2-1)

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
MSCGT005

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

3(T-P-E)

-

3(0-9-0)

-

หน่วยกิต

13

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

รายวิชา

MSCGTxxx วิชาชีพเลือก 7
Elective Courses 7
MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หน่วยกิตรวม

3(T-P-E)

รหัสวิชาบังคับ
ก่อน
-

3(0-9-0)

-

หน่วยกิต

6
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Research Methodology in Agricultural Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24070501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติจรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย เทคนิคการ
วางแผนและการดาเนินงานวิจัย การประยุกต์ใช้สถิติและแผนการทดลองต่าง ๆ
ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผลและการสรุปผลข้อมูลการเขียนโครงการวิจัย
Study and practice on ethics for researchers. Categories of research.
Techniques for planning and conducting research Application of
statistics and experimental designs in research. Data analysis and
statistical package programs. Data interpretation and conclusion.
MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Agricultural System and Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24070502 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญของการเกษตรและแนวทางในการพัฒนา สถานการณ์และวิถี
การผลิตทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทฤษฎีระบบเกษตร
ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อระบบเกษตร การวิเคราะห์เชิงระบบทางการเกษตร การ
พั ฒ นากรอบและเครื่อ งมื อ ช่ว ยแนวคิ ด และช่ว ยการวิเ คราะห์ การใช้ ร ะบบ
สนั บ สนุ น การตัดสิ นใจเพื่อการเกษตร การพัฒ นาการเกษตรแบบยั่งยืนและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เกษตรอัจฉริยะ วิธีการเชิงระบบในการพัฒนาการเกษตร
Study of the important role of agriculture and guidelines for
development. Situation and trend for agricultural production. Climate
change. Theory of agricultural system. Factors affecting agricultural
system. Analysis approaches for agricultural system. Developmental
frame and conceptual tools for analysis. Using supporting systems for
decision making in agriculture. Development of sustainable
agriculture and related technology. Smart farms. Methodology
approaches in agricultural development.
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MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
2(2-0-4)
Agricultural Management and Quality System
รหัสรายวิชาเดิม : 24070503 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษานโยบายและกฎหมายทางการเกษตร ห่วงโซ่อุปสงค์ อุป ทานดุลยภาพ
และการจัดการเกษตร การจัดการผลผลิตการเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร
วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครอบคลุมถึงการตรวจรับรอง การรับรองและการ
ควบคุม ปั จ จั ย การยอมรับเข้าสู่ วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ระบบการจัด
การเกษตรและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ระบบการประกันคุณภาพสาหรับการ
แปรรูปผลผลิตเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
Study of agricultural policies and laws. Demand, supply, equilibrium
and agricultural product management. Agri- business management.
Good agricultural practice ( GAP) covering audition, certificate and
control. Factors affecting GAP acceptance. Related agricultural
management and quality system. Quality assurance systems for
agricultural manufacturing and agroindustry.
MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
2(2-0-4)
Resource Management for Agri-business
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรของธุรกิจเกษตรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ
จัดการการผลิต การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาธุรกิจเกษตร จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Study of administration and resource management for agri- business
such as production, marketing, finance, human resource as well as
government policies related to agri-business. Problems and solutions
for agri-business. Business ethics and corporate social responsibility
MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
1(0-2-1)
Seminar in Agricultural Technology 1
รหัสรายวิชาเดิม : 24079504 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิบัติการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลความรู้ เรียบเรียงวิชาการที่ทันสมัยด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร การเขียนรายงานทางวิชาการและการนาเสนอต่อที่ประชุม
Literature review, comprehensive analysis and academic compilation
of modern agricultural technology. Academic report writing and
presentation.
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MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
1(0-2-1)
Seminar in Agricultural Technology 2
รหัสรายวิชาเดิม : 24079505 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
วิชาบังคับก่อน : MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นและการน าเสนอโครงร่ า งและรายงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในด้านเทคโนโลยีการเกษตร และ ตีพิมพ์
ในบทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ
Practice on thesis proposal and research report writing involved in
thesis or independent study in agricultural technology and journal
publication.
2) หมวดวิชาชีพเลือก
2.1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพืช (Plant Technology)
MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Ecology
รหัสรายวิชาเดิม : 24071501 นิเวศวิทยาเกษตร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาคาร์บอนและพลังงานในระบบนิเวศเกษตร ชุมชนในระบบนิเวศเกษตร
วัฏ จั กรของสารอาหารและการย่อยสลาย ปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ
เกษตร บทบาทในระบบนิเวศ การแข่งขันและการปรับตัวของพืชปลูก การล่า
และการเบียนศัตรูพืช หลักการบริหารศัตรูพืชทางการเกษตร ระบบการปลูกพืช
ผลของระบบนิเวศเกษตรต่อการเมืองและเศรษฐศาสตร์สังคม
Study of carbon and energy in agricultural ecosystems. Communities
in the agricultural ecosystems. Biogeochemical cycle of nutrients and
decomposition. Physical factors in the agricultural ecosystems. Roles
in ecosystems. Competition and adaptation of crops. Predation and
parasitism of pest. Principle in pest management in agriculture.
Cropping systems. Effect of agricultural ecosystems on politics and
socio-economics.
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MSCGT102 เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Production Technology and Quality Control
รหัสรายวิชาเดิม : 24071502 การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กรรมวิ ธี ใ นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ การ
ปรั บ ปรุ งสภาพเมล็ ดพันธุ์ วิธีการเก็บรักษาเมล็ ดพันธุ์ และระบบการควบคุ ม
คุณภาพ กฎหมายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์
Study and practice on process in seed production technology. Seed
processing, seed storage and seed quality control system. Seed laws
and related seed business.
MSCGT103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพการเกษตร
3(2-2-5)
Bio-agricultural Information Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24071503 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพ
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติระบบการจัดการฐานข้อมูลทางชีวภาพเพื่อพยากรณ์ผลผลิต
ทางการเกษตร การออกแบบและการจั ด การฐานข้ อ มู ล ทางชี ว ภาพเพื่ อ
ประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีการเกษตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติในงานผลิต
พืช และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Study of biological database management system for agricultural
production forecasting. Design and biological database management
for application in agricultural technology. Using statistical analysis
software in crop production and other related information
technology.
MSCGT104 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Crop Improvement and Production for Industrial Uses
รหัสรายวิชาเดิม : 24071505 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาเทคนิ ค การผลิ ต และพั ฒ นาสายพั น ธุ์ พื ช เพื่ อ ให้ เ หมาะสมส าหรั บ
อุตสาหกรรมการเกษตรในรูปแบบผลิ ตภัณฑ์ส าหรับการบริโภคสด การผลิ ต
วัตถุดิบเพื่อการแปรรูประดับต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากพืช เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
เกี่ยวข้อง
Study of productive technique and plant line development with suit
for agro- industry in various products for fresh consumption. Raw
materials production for miscellaneous processing and plant- based
products. Modern related technology.
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MSCGT105 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Breeding Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24071506 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึ ก ปฏิบั ติ การใช้ เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ใ นการคั ด เลื อ กสายพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ลักษณะเฉพาะและการผลิตสายพันธุ์ลู กผสม กระบวนการปลู ก
ทดสอบ การทดสอบรุ่นลูก การวิเคราะห์ข้อมูล การปล่อยพันธุ์ใหม่ การรวบรวม
และการเก็บรักษาพันธุ์และสายพันธุ์
Use of modern technology in crop selection. Breeding for specific
traits and hybrid production. Test design, progeny test, data analysis,
new variety release, collection and preservation both varieties and
lines.
MSCGT106 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
Plant Nutrient Management Innovation
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษานวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
การพัฒนาคาแนะนาการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ข้อมูล ดิน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ น และปุ๋ ย ที่ เ หมาะสมในไร่ น า เทคนิ ค ส าหรั บ การให้
คาแนะนาในการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยรายแปลง การทาแปลงทดสอบและ
แปลงสาธิต นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืชที่ทันสมัย
Study of site-specific nutrient management innovation for sustainable
crop production.
Development of efficient fertilizer
recommendation. Soil data utilization. Development of appropriate
on- farm soil- fertilizer technology. Supervising techniques on soil
analysis and site- specific fertilizer utilization. Field testing and
demonstration plots.Modern plant nutrient management innovation.
MSCGT107 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
3(3-0-6)
Soil Management for Food Safety
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงการกาเนิด ชนิดและสมบัติเด่นของดิน การประยุกต์
หลักการจัดการดินเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย การปฏิบัติที่ดีในการจัดการดิน
น้า และปุ๋ยในระบบการผลิตอาหารปลอดภัย งานวิจัยที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้อง
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Study of characteristic genesis, kinds and prominent properties of
soils.Application of soil management principle for food safety. Soil,
water and fertilizer management good practices in plant production
systems for food safety. Modern related research.
MSCGT108 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production Under Stress
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาสภาวะเครียด สรีรวิทยา ผลกระทบ และการปรับตัว อิทธิพลสภาวะเครียด
ที่มีต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต และศักยภาพการผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช ต่อสภาวะแวดล้อมทางชีวนะ และกายภาพที่
ไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลทางสรีรวิทยาของพืช เพื่อการตัดสินใจ การวางแผน
และการจัดการปลูกพืชภายใต้สภาวะเครียด
Study of stress conditions, impact, physiology and adaptation.
Influence of multi-stress on growth, development and yield
potential. Relationships of plant physiological processes under biotic
and abiotic stress. Utilization of plant physiological data for decision,
planning and planting management under stress conditions.
MSCGT109 การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อ
3(2-2-5)
การเกษตร
Pesticide Use and Natural Products for Agriculture
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
Study of pesticide utilization in efficiency and safety. Natural products
for agriculture.
MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Pest Management
รหัสรายวิชาเดิม : 24072506 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัตินิเวศวิทยาเพื่อการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน กลยุทธ์ใน
การบริหารศัตรูพืช เครื่องมือและจริยธรรมในการบริหารศัตรูพืช
Ecology for integrated pest management. Strategies for pest
management. Tools and ethics in pest management.
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MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
Post-Harvest Technology
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางชีวเคมีเกี่ยวกับการแก่ การสุก การเสื่อมสภาพ
ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลผลิตสดจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค คุณภาพและ
มาตรฐานการเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการจัดการศัตรูในโรงเก็บที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว
Factors affecting on product quality after harvesting. Changes in
biochemistry processes related to ripening, deterioration. Harvesting
index. Preparation fresh products from producer sources to
consumers. Quality and storage standard and packaging throughout
pest management in storehouse for prevention of postharvest
damage.
2.2) กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์ (Animal Production)
MSCGT201 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
Peace Studies for Animal Production
รหัสรายวิชาเดิม : 24073501 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการแนวคิดในการสร้ างสันติสุขระหว่างผู้ เลี้ยงสัตว์และสังคมรอบข้าง
ความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ ง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข และการประยุกต์ใช้หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อลดการขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และสังคมรอบข้าง
Study of principles and concepts on conflict management between
the livestock farmers and surrounding communities. The conflict
identifying, conflict status and conflict effects. Participatory
techniques of the stakeholders in conflict management.
MSCGT202 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4)
Communication and Information Technology for Animal
Production
รหัสรายวิชาเดิม : 24073502 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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ศึกษาและฝึกปฏิบัติทฤษฏี หลักการ และแนวคิดด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิ ตสั ตว์
สารสนเทศและฐานข้อมูล การผลิ ตสั ตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน แนว
ทางการพัฒ นาและการประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการผลิ ตสั ตว์ ฝึ ก
ปฏิบัติการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สู่ชุมชน
Theory, principles and concepts of communication and information
technology. Communications and information technology for
supporting animal production. Information and database of animal
production. Technology transfer to community. Development and
application of information technology in animal production.
Counseling and information technology providing practices.
MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Animal Waste Management
รหัสรายวิชาเดิม : 24073504 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบการจัดการของเสี ยภายในฟาร์ม การประยุกต์ใช้ของเสี ยจากสั ตว์
ข้อจากัดและปัญหาการใช้ของเสียจากสัตว์ พัฒนาการของเสียจากแก๊สชีวภาพสู่
มวลชีวภาพ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Study of waste management within farms. Animal waste application.
Limitations and problems of animal waste application. Development
of waste biomass from biogas. Greenhouse gas emissions reduction.
MSCGT204 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
3(1-4-4)
Animal Feed Production in Community
รหัสรายวิชาเดิม : 24073505 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความสาคัญของอาหารต่อการผลิตสัตว์เขตร้อน ผลพลอยได้
ทางการเกษตรหรือทางอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาง่ายในท้องถิ่น
การเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์คุณค่า อาหารสัตว์ ประเมินการย่อยได้
หรือใช้ประโยชน์ นาวัตถุดิบที่เลือกมาคานวณสูตรอาหารสัตว์ ทดลองผสมเป็น
อาหารสั ต ว์ แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพของอาหารสั ต ว์ ที่ ค านวณ ปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไขการผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น การศึกษานอกสถานที่
The importance of feed in tropical animal production. Agricultural or
industrial by- products or local availability feedstuffs. Selection of
local feedstuffs for nutrient analysis, digestibility, evaluation or
bioavailability. Using of local feedstuffs for feed formulation, feed
trials and mixed feed evaluation. Problems and solutions for
production of local feedstuffs. Field trip.
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MSCGT205 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4)
Local Herbs for Animal Production
รหัสรายวิชาเดิม : 24073506 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความหมาย การจัดหมวดหมู่ของสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ตามสาระสาคัญ และสรรพคุณ การสกัด ทดลองผลิตและนาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 1 ชนิด ที่มีในท้องถิ่นไปทดสอบกับสัตว์ สรุปและอภิปรายรายผล
ตลอดจนข้อมูลการยอมรับของชุมชน
Definition, classification of traditional herbs in animal production
according to their active ingredients and medical properties.
Experiment on extraction, production and utilization of local product
for animal production. The results discussion and conclusion
including community acceptance
MSCGT206 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและการใช้ประโยชน์
3(1-4-4)
Ruminant Feed Resources and Utilization
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทรัพยากรอาหารสาหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การปรับปรุงคุณค่า
ทางอาหารของอาหารหยาบคุณภาพต่า การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และ
การถนอมคุณภาพ ทุ่งหญ้าและการจัดการการแทะเล็ม ระบบการให้อาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง งานวิจัยที่ทัน สมัยที่เกี่ยวข้อง
Feed resources for ruminants. Improvement of nutritive values in low
quality roughage. Utilization and preservation of forage crops.
Ruminant feeding system. Pasture and grazing management. Guideline
to increase potentially utilization form ruminant feed resources. Up
to date related research.
MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
3(3-0-6)
Livestock Farm Business Management
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจทางปศุสัตว์การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์ด้านการจัดการเพื่อสร้างกระบวนการตัดสินใจ การจัดการด้าน
ระบบข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์และการทางบประมาณธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์

30
การบริหารจัดการเกี่ยวกับทุน แรงงาน ที่ดินและเครื่องจักร การวิเคราะห์ระบบ
ตลาดตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทางปศุสัตว์
Study of details involved in livestock business problems. Application
of economic principle for management analysis to create the decision
procedure. Informative and data management. Livestock farm
business analysis and budgeting. Administration involved in asset,
labor, real estate and machinery. Marketing system analysis and
factors that affecting on livestock business.
MSCGT208 วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6)
ทางปศุสัตว์
Farmer Culture on Technology Transfers and Livestock
Innovation
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ค่านิยมและโลกทัศน์ของเกษตรกรในสังคม
ชนบท เจตคติของเกษตรกรต่อการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปศุสัตว์
ไปปฏิ บั ติ ห รื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นฟาร์ ม ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Study of the way of life, being, belief, popularity and vision of
agriculturist in the rural society. Their attitude on livestock technology
and innovation acceptance for farm application. Problem and
obstacle that effect on technology and innovation acceptance.
2.3) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture Technology)
MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Freshwater Aquaculture Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24074501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด หลักการ ข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าแบบบู ร ณาการ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ผลกระทบของคุณภาพน้าที่มีต่อผลผลิต ปัจจัยที่มีผลกระทบและ
อุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
Study of freshwater aquaculture technology. Principle, advantages and
disadvantages of each system. Integrated aquaculture. The use of
microorganisms in aquaculture. Impact of water quality on
production. Factors affecting and difficulties in aquaculture. Guidelines
for aquaculture technology development.
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MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
Fisheries Resource Management
รหัสรายวิชาเดิม : 24074502 การจัดการทรัพยากรประมง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษานโยบายและมาตรการที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรประมง ข้อจากัด การ
พัฒนาแบบแผนในการจัดการทรัพยากรประมง ความสาคัญของทรัพยากรประมง
ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมงและแนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม
ของโลกในปัจจุบันและอนาคต หลักการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านประมง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศและกรณีศึกษาต่าง ๆ
Study of policies and measurement in fisheries resources management.
Limitation. Methodology development in fisheries resources
management.The importance of fishery resources. Problems of fishery
resource utilization and solution. World environment in present and
future. Principles of sustainable fishery management and conservation,
policies and related laws both domestic and international. Global trade
and case studies.
MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animal Nutrition
รหัสรายวิชาเดิม : 24074504 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติองค์ประกอบของสารอาหารที่สัตว์น้าต้องการ ระบบการย่อย
และการดูดซึมสารอาหารของสัตว์น้า เมตาโบลิซึมของโภชนะ การผลิตอาหารสัตว์
น้า การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้า การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
วัตถุดิบอาหาร และอาหารสัตว์น้า
Nutrient components required by aquatic animals. Digestive and
nutrient absorption systems. Nutrient metabolism. Aquatic animals feed
production and formulations. Chemical and physical properties analysis
of raw materials for aquatic animal feed.
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MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
3(3-0-6)
Quality Control of Aquatic Animal Production
รหัสรายวิชาเดิม : 24074506 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
Study of the principle of quality control for aquatic production. Quality
assessment for aquatic animal products. Quality control of raw
materials, manufacturing process and products. Standards and
regulations related to aquatic animal products.
MSCGT305 วิศวกรรมประมง
3(3-0-6)
Aquaculture Engineering
รหัสรายวิชาเดิม : 24074507 วิศวกรรมประมง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบและวางผังฟาร์มสัตว์น้า ระบบน้า ระบบกาจัดและ
บ าบั ด ของเสี ย ขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า งฟาร์ ม สั ต ว์ น้ า การใช้ แ ละการบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องมือในฟาร์มสัตว์น้า การนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มสัตว์
น้า
Fishery farm design and layout. Water systems. Systems for waste
elimination and treatment. Step for fishery farm construction. Use and
maintenance of aquatic farm machinery. Application of related
technology in aquatic farms
MSCGT306 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Aquatic Animal Diseases
รหัสรายวิชาเดิม : 24074508 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ส าเหตุ ก ารเกิ ด โรคสั ต ว์ น้ า การวิ นิ จ ฉั ย โรคสั ต ว์ น้ า ระบบ
ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้า และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของสัตว์น้า การรักษาโรค
สั ต ว์ น้ า ยาและสารเคมี ใ นการป้ อ งกั น รั ก ษาโรคสั ต ว์ น้ าการวิ นิ จ ฉั ย โรคด้ ว ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
Cause of aquatic animal diseases, diagnosis, immune system of aquatic
animals and their immune response. Treatment, chemicals and drugs
fordiseases prevention in aquatic animal diseases. Modern technology
for disease diagnosis.
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MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
3(3-0-6)
Aquaculture Biotechnology
รหัสรายวิชาเดิม : 24074509 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์สัตว์น้า การใช้
จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการจาแนก
พันธุ์สัตว์และตรวจวินิจฉัยโรคการปรับปรุงพันธุ์และการดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้
เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
น้า
Study on fundamental knowledge of molecule biology of aquatic
animal cell. Microbial used for enhancing efficiency of aquatic animal
production. Using DNA marker in aquatic animal classification and
disease diagnosis.
Breeding and genetic modification by
biotechnological techniques. Ethics for biotechnology in aquatic animal
production
MSCGT308 พิษวิทยาในน้า
3(3-0-6)
Aquatic Toxicology
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้ พื้น ฐานที่เกี่ยวข้ องกับ พิษวิทยาในแหล่ งน้า ชนิดของสารพิษ และ
ตัวกลางที่ก่อให้เกิดอันตรายในระบบนิเวศทางน้า ผลกระทบที่เป็นอันตรายจาก
สารพิษ และตัวกลางที่มีต่อสัตว์น้า วิธีประเมินผลอันตรายในแหล่งน้า
Study on basic knowledge involved in toxicology in water resource.
Types of toxicants and harmful media in aquatic ecosystem. Hazardous
effects of toxicants and media on aquatic organisms. Methods for
hazard evaluation in water source.
2.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Technology)
MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Food Processing Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075501 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีขั้นสูงของกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารโดย
การใช้ความร้อน ความเย็น การทาแห้ง การใช้สารเคมี การฉายรังสี การใช้เยื่อ
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แผ่น การใช้ความดันยิ่งยวด การห่อหุ้มและการใช้ Hurdle technology เทคนิค
และเครื่องมือการแปรรูปขั้นสูง ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study and practice in advanced technology of food processing and
preservation by thermal, low temperature, dehydration, chemical,
radiation, membrane, super critical pressure, encapsulation and
hurdle technology. Techniques and instruments for advanced food
processing. Literatures review on related research and report.
MSCGT402 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Meat Processing Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075502 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้า
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก
และสัตว์น้าในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ และการเก็บ
รักษา
Study and practice in advanced technology of meat, poultry and
aquatic animal processing covering raw material preparation,
processing, packaging and product preservation.
MSCGT403 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Fruit and Vegetable Processing Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075503 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นสูงด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ และการเก็บรักษา การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากของเหลือ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ธรรมชาติ การลดปริมาณ
น้าตาลในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ การตลาดและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study and practice in advanced processing technology of fruits and
vegetables products regarding to raw materials, product processing,
packing and storage. Control of quality and standard of the products,
storage methods, and utilization of by- product from vegetable and
fruit processing industries. Natural vegetable and fruit products,
reduction of sugar in vegetable and fruit products. Marketing and
trends in product development and review of related researches and
reports.
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MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้านมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Milk Processing and Milk Product Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075504 เทคโนโลยีการแปรรูปน้านมขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ขั้นสูงที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
และจุลชีววิทยาของน้านมและผลิตภัณฑ์นมสุขาภิบาลโรงงานนม การศึกษาแนว
ลึกด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้านม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา การตลาดและแนวโน้มของการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Advanced study and practice in the composition, chemical properties,
physical properties and microbiology of milk and milk products.
Sanitation in milk factory. In-depth study of modern milk processing
and food products from milk. Quality control and standard of milk
products, storage method, marketing and trends in product
development. Review of related researches and reports.
MSCGT405 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่นระดับอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Fermentation and Distillation Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075505 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่นระดับอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับกระบวนการหมัก ปัจจัยในการผลิตอาหารหมัก
ชนิดต่าง ๆ การผลิตอาหารหมักในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม การ
ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ กระบวนการหมักเพื่อผลิต
พลังงานทดแทน หลักการกลั่น และเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ แบบต่าง ๆ ศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study on advanced fermentation technology, concerning on factors
affecting different fermentation types, production of fermented food
in household level and industrial scale. Quality control, storage and
use of fermentation process of the alternative energy production.
Principles of distillation, types of alcohol distillation equipment and
review of related researches and reports.
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MSCGT406 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Cereal Product Technology
รหัสรายวิชาเดิม : 24075506 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชขั้นสูง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบัติด้านเทคโนโลยี ขั้นสู งและสมัยใหม่ด้านการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืช ในกลุ่ม ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเดือย
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ในส่วนของคุณภาพวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ การ
บรรจุ และการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การใช้
ประโยชน์จากของเหลือในอุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืช การตลาดและแนวโน้มของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study and practice in advanced processing technology of cereal food
product i.e. rice, wheat, corn, sorgume, millet, barley and oat. focusing
on quality of raw materials, processing techniques, packaging, storage,
quality control and product standard. The utilization of cereal
industrial waste. Marketing and the trends of product development.
Literatures review on a related research and report.
MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
3(2-2-5)
Analytical Techniques and Instrumentation in Food Research
รหัสรายวิชาเดิม : 24075507 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิธีวิเคราะห์วิจัยทางอาหาร
ทั้งทางด้านกายภาพ และเคมี การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น HPLC, GC-MS
AA SEM DSC X-ray diffractometer และ NIR ศึ ก ษาค้ น คว้ า งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องและรายงานผลการปฏิบัติการ
Advanced study and practice in principle and techniques in food
research and analysis of physical and chemical properties. Using
advance instruments i.e. HPLC, GC-MS, AA, NIR SEM, DSC and XRD.
Literature review on the related research and laboratory report.
MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร
3(2-2-5)
Food Safety
รหัสรายวิชาเดิม : 24075508 ความปลอดภัยในอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่
เกี่ย วข้องกับ อาหาร การจาแนก ชนิดของจุลิ นทรีย์ สารพิษจากจุลิ นทรีย์ การ
ป้องกันและกาจัดจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคในอาหาร การออกแบบโรงงานและการ
ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล หลักการทาความสะอาด
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และการฆ่าเชื้อในโรงงาน สุขาวิทยาส่วนบุคคลในโรงงานอาหาร ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Advanced study and practice in factors affecting growth and survival
of food microorganism. Classification, toxicity, prevention and
eradicate of food born disease from microorganism. Plant design and
equipment installation to meet the food plant sanitation and hygiene
regulations. The principle of cleaning and disinfection in plant.
Personal hygiene in food plant. Literature review on the related
research and report.
MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality System in Food Industry

3(3-0-6)

รหัสรายวิชาเดิม : 24075509 การจัดการการควบคุมและการประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการจัดการระบบการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพอุตสาหกรรม
อาหาร มาตรฐานระบบประกันคุณภาพอาหารระดับประเทศ และระดับสากล
การจัดองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การสร้างผังการควบคุมคุณภาพ การ
ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study on quality management control and assurance in food industry.
National and international standards of food quality assurance.
Organization management for quality assurance. Construction of
quality control flowchart. Statistics for quality control. Literature
review on the related research and report.
MSCGT410 การบริหารจัดการโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Plant Management in Food Industry
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการวางแผน การจัดการ หลักเกณฑ์ และแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยี
พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หลักการบริหารและหน้าที่ที่สาคัญของ
ฝ่ า ยบริ ห าร การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ และการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง
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Study on planning, management, rules and concepts of energy
technology management for food industry. The principles and
functions of administration. Practical control and appropriate
technology selection for food industry. Energy management in food
industry. Energy conservation and energy safe. Alternative energy and
related technology.
MSCGT411 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
Food Products and Innovation Development
รหัสรายวิชาเดิม : 24075511 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความต้องการ
และพฤติกรรมผู้บริโภค บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดสูตร
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study and practice in the process of food product development.
Demand and consumer behavior. The market role on the product
development. Concepts of product creation. Product shelf- life
testing.Statistics for food product development. Literature review on
a related research and report.
MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Food Biotechnology
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง ครอบคลุมถึงอณู
ชีววิทยา พันธุวิศวกรรม เอ็นไซม์ตรึงรูป นาโนเทคโนโลยี และการควบคุมทฤษฏี
และแนวคิดเกี่ย วกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูงที่ทันสมัย แนวโน้มที่
เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร
Study and practice in advanced food biotechnology concerning on
molecular biology, genetic engineering, enzyme immobilization,
nanotechnology, and regulations. Theory and concepts of current
advanced biotechnology trends as they relate to food safety and
security issues.
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MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่พิเศษ
3(3-0-6)
Functional Foods
รหัสรายวิชาเดิม : 24075513 อาหารเสริมสุขภาพ
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาบทบาทของวัตถุดิบทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารเฉพาะหน้าที่เช่น
สมุนไพร ผักพื้นบ้าน เป็นต้น อาหารเฉพาะหน้าที่ชนิดต่างๆ เช่น อาหารเสริม
สารอาหาร (fortified food) อาหารบาบัดโรค (pharmaceutical food) อาหาร
ชี ว จิ ต (neutraceutical food) และอาหารเพื่ อ ความงาม (beauty food)
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารเฉพาะหน้าที่ การวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารเฉพาะหน้าที่ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ (bioactive compound) เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับอาหารเฉพาะหน้าที่ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงาน
Study on the role of agricultural raw materials for functional food e.g.
herbs, local vegetables, various functional food such as fortified food,
pharmaceutical food, neutraceutical food and beauty food.Standards
and laws related to functional food. Food quality analysis for
functional food and bioactive compounds. Technology relating to
functional food. Literature review on the related research and report.
2.5) กลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก เฉพาะทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร (Selected Topics in
Agricultural Technology)
MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
1(1-0-2)
Selected Topics in Agricultural Technology 1
รหัสรายวิชาเดิม : 24079506 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีเกษตรที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า15 ชั่วโมง
Selected and interested topics of modern knowleage and advance
agricultural technology. Topics are subjected to change each semester
through study period is not less than 15 hours.
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MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Agricultural Technology 2
รหัสรายวิชาเดิม : 24079507 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
วิชาบังคับก่อน : MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
หัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีเกษตรที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
หั ว ข้อเปลี่ ย นแปลงไปในแต่ล ะภาคการศึ กษาโดยมีเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่า 30
ชั่วโมง
Selected and interested topics of advance knowleage and modern
agricultural technology. Topics are subjected to change each semester
through study period is not less than 30 hours.
MSCGT503 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
3(2-2-5)
Selected Topics in Agricultural Technology 3
รหัสรายวิชาเดิม : 24079508 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
วิชาบังคับก่อน : MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 และ
MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติ ทาการทดลองในหัวข้อหรือเรื่องที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยี
เกษตรที่ เ ป็ น ความรู้ ห รื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ หั ว ข้ อ เปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
Study and conducting the experiment in specific topics of interest
related to agricultural technology which is new knowledge or
technology. Topics are subjected to change each semester.
3) วิทยานิพนธ์ (Thesis)
MSCGT601 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
รหัสรายวิชาเดิม: 24079599 วิทยานิพนธ์
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ทาการทดลองในหัวข้อวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรในสาขาที่ศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ แปลผลและวิจารณ์ผล สังเคราะห์และจัดทา
รายงานเชิงวิทยาศาสตร์
Conducting the experiment of academic topic in agricultural
technology. Compilation and systematic data analysis. Interpretation
and discussion, synthesis and writing of scientific report.
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4) การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
รหัสรายวิชาเดิม: 24079598 การค้นคว้าอิสระ
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ทาการทดลองหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
การเกษตรในสาขาที่ศึกษาโดยมีกระบวนการวิจัยและการเขียนรายงานส่งเป็น
รูปเล่ม
Conducting the experiment or data compilation of specific problem
in agricultural technology following scientific research methodology.
Writing scientific report.
5) วิชาเงื่อนไขที่ไม่นับหน่วยกิต
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
รหัสรายวิชาเดิม : 13031501 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเพื่อสรุป
ความวิเคราะห์บทความทางวิชาการ การเขียนและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
Integrate English Language for academic purpose at graduate level;
intensive in reading, summarizing, analysis of academic articles, writing
and presentation of academic work.

72
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
1

2

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายวัชรพงศ์ ศรีแสง
352010041xxxx

นายยุทธนา เขาสุเมรุ
36405004xxxx

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

วท.ด. (วิทยาศาสตร์เชิง
คานวณ)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เชิง
คานวณ)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์)
วท.บ. (ปฐพีและอนุรักษ์
ศาสตร์)

ปีที่สาเร็จ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
การศึกษา
2552 อาจารย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538
2535

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
วิชาที่สอน :
- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
ผลงานทางวิชาการ :
- วั ช รพงศ์ ศรี แ สง. 2555. WolframAlpha
เพื่ อ การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ แล ะ
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ, นิตยสาร สสวท ปี
ที่ 40 ฉบับที่ 178 กรกฎาคม – สิงหาคม 2555
น. 40 – 41.
ผลงานวิจัย :
- Srisang, W. 2014. Interactive Forest
Fires Maps with Statistics for Local
Managements in Northern Thailand.
International Conference on Advanced
ComputationalTechnologies & Creative
Media (ICACTCM’2014) Aug. 14-15, 2014
Pattaya, Thailand.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาที่สอน :
- การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
- นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

3

นายสันติ ช่างเจรจา
364090014xxxx

วท.ม.(พืชสวน)
ทษ.บ. (พืชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2540
2536

4

นางสาวธัญลักษณ์ บัวผัน
363020035XXXX

Ph.D.(Tea science)

Hunan Agricultural
University,R.P. China
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2560

วท.ม. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร)

2548
2540

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
- การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
ผลงานวิจัย :
- ชิติ ศรีตนทิพย์ สั นติ ช่างเจรจา ยุทธนา
เขาสุเมรุ และรัตนชัย พรมเทพอานวย. 2558.
ผลของสารเคมีต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อนของ
ล าไย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้ า 33 (1)
(พิเศษ), น. 630-633.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาที่สอน :
- ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
- การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
ผลงานวิจัย :
- สันติ ช่างเจรจา ชิติ ศรีตนทิพย์ ยุทธนา เขา
สุ เ มรุ และรุ่ ง นภา ช่ า งเจรจา. 2555. การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบช่ว งการ
พัฒนาดอกและผลของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย.
วารสารเกษตรนเรศวร. 14(2), น. 175-180.
อาจารย์
วิชาที่สอน :
- ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยทางอาหาร
ผลงานวิจัย :

74

ลาดับ

5

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายอรุณ โสตถิกุล
352010130xxxx

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

วท.บ. (จุลชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

วท.ด. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2551
2530
2524

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
- Jitjaroen, W., Buaphun, T. and
Lachinee Panjai. 2017. Microbial Strains
as a Key Role Played on Aroma Profiles
of Mao-Berry Fruit Wine. International
Journal of Food Engineering, 1(3). Pp. 6772
- วั น เพ็ ญ จิ ต รเจริ ญ ลั ด ดาวั ล ย์ ปาปิ น ธั ญ
ลักษณ์ บัวผัน และลชินี ปานใจ. 2559. ผลของ
สายพันธุ์ต่อสารให้กลิ่นระเหยในเนื้อและน้าเม่า.
การประชุ ม วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตร
ศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. น.
110.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาที่สอน :
- การบูรณาการการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
ผลงานวิจัย :
- วาสนา ประทุม อรุณ โสตถิกุล และสัญชัย
พันธะโชติ. 2559. ผลของการใช้วัสดุ ปลูกจาก
ปุ๋ยหมักที่มีต่อต้นทุน ผลผลิต และคุณภาพของ
แตงเทศในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน. รายงานการ
ประชุมการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริม สร้าง

ลาดับ
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7

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นางสาวมาลี ตั้งระเบียบ
340990084xxxx

นายเสกสรร วงศ์ศิริ
35101004 xxxx

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Dr.agr. Microbial
Control
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

Bonn University
ประเทศเยอรมนี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549

วท.ด. (เทคโนโลยีทาง
อาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีทาง
อาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2538

2536
2529

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
เศรษฐกิจทั่วประเทศ สานักงาน คณะกรรมการ
วิจัยแห่ งชาติ. วันที่ 17-21 สิ งหาคม 2559 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเซน
เวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพฯ. น. 141-147.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาที่สอน :
- การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
- การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อการ เกษตร
ผลงานวิจัย :
- มาลี ตั้งระเบียบ. 2555. การใช้เชื้อราควบคุม
แมลงวันผลไม้. ว.กีฏและสัตววิทยาปีที่ 30 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, น. 56-60.
อาจารย์
วิชาที่สอน :
- การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
- สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
ผลงานวิจัย :
- Wongsiri, S. , Ohshima, T. and
Duangmal, K.
2015.
Chemical
Composition, Amino Acid Profile and
Antioxidant Activities of Germinated
Mung Bean ( Vigna radiata) . Journal of

76
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8

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญ Ph.D. (Animal Science)
รัตน์
363010049xxxx
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สถาบัน

Massey University, New
Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2556
2545
2540

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
Food Processing and Preservation, 39 (6),
pp. 1956-1964p.
วิชาที่สอน :
- การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
- สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
ผลงานวิชาการ :
- ปิ ย มาสฐ์ ตั ณ ฑ์ เ จริ ญ รั ต น์ . 2557. ปั จ จั ย ที่
ควรพิ จ ารณาในการใช้ ไ ขมั น ประกอบสู ต ร
อาหารไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย, 1 (3) : 7-16.
ผลงานวิจัย :
- Ravindrana, V. , Tancharoenrat, P. ,.
Zaefariana, F. and Ravindran, G. 2016.
Fats in Poultry Nutrition: Digestive
Physiology and Factors Influencing their
Utilization. Animal Feed Science and
Technology, 213, pp. 1-21.

ลาดับ
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ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

นายไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล
356010111xxxx

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

วท.ด. (วิทยาการหลังการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บเกี่ยว)
M.S. (Seed Technology) University of the
Philippines Los Baños,
Phillipines
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
ทษ.บ. (พืชศาสตร์)
แม่โจ้

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2552
2537

2526

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
- Tancharoenrat, P. , Ravindran V. and
Ravindran, G. 2015. Influence of Cereal
Type and Fat Source on the Performance
and Fat Utilisation of Broiler Starters.
Animal Production Science, 55, pp. 7479.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาที่สอน :
- ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
ผลงานทางวิชาการ :
- ไกรสี ห์ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล . (254 4). เอกสาร
ประกอบการสอนวิ ช าวิ ท ยาการเมล็ ด พั น ธุ์ ,
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ผลงานวิจัย :
- Boontham N. , S. Dumronggittigule and
K. Pisithkul. 2016. System and
Mechanism
Development
by
Participation of Community nearby Mae
Moh Power Plant in Water Supply
Provision for Agriculture and
Consumption. Journal of Community

78

ลาดับ

ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วิชาที่สอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย
Development and Life Quality, Vol. 4 (1),
pp. 60-74.
- Pisithkul K. , N. Keawduongdee and K.
Yana. 2014. Study on Some Physicochemical Characteristics of Purple Nonglutinous Rice after Steaming.
Agricultural Science Journal, Vol. 45:3/1
(Suppl.), pp. 145-148.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อ ก าหนดในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งเป็ น หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารเกษตรในกลุ่ ม วิ ช า
เทคโนโลยีพืช การผลิตสัตว์เพื่อชุมชน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหรืออุตสาหกรรมอาหารโดยทา
โครงการละ 1 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการ
ทางานวิจัยประโยชน์ที่จะได้รับจากการทางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถดาเนินงาน โดยเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร และงานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
5.3.2 แผน ข ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.3.1 แผน ก แบบ ก 2 จานวน 12 หน่วยกิต
5.3.2 แผน ข จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และการจั ด สอบการน าเสนอที่ มี
คณะกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 คน
แผน ก แบบ ก 2 ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก่อนการนาเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
แผน ข ต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้และการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความรู้
มีการเสนอโครงงานหรือแผนงานที่ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ใหม่
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
แบ่งหน้าที่ในการดาเนินงาน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนรวมในการ
นาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีความเคารพในสิทธิผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนผลกระทบต่อสังคมและตนเอง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจั ดการปั ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิช าการหรือวิช าชีพโดย
คานึงถึงความรู้สึ กของผู้ อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียง
พอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลัก ฐานและ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงามให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อ
ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้นซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
2.1.1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณ ธรรมจริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต
2.1.1.2 มี วิ นั ย ขยั น อดทน ตรงต่ อ เวลาและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
2.1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อน
โดยสามารถวางแผนจัดลาดับความสาคัญได้
2.1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
2.1.1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการ
เข้าเรียน สม่าเสมอและตรงเวลา มีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการ
เป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทา
การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตนเองนอกจากนี้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ ง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึงการสร้างให้
มีความตระหนักในสิ่งแวดล้อมและส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ทาดีทาประโยชน์แก่ส่วนรวมเสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.3.1 ประเมิ น จากการรั บ ผิ ด ชอบในงานการส่ ง งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสร้างประโยชน์แก่สังคม
2.1.3.3 ไม่ทุจริตในการสอบและคัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน
2.1.3.4 ประเมินจากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีเหตุผลในการวินิจฉัย
ปัญหา
2.2. ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีความรู้ และความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หาสาระหลั ก ของสาขาวิ ช าตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพมี
ความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนว
หน้ามีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจั ยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมของระดับ ชาติและนานาชาติที่อาจมีผ ลกระทบต่อสาขาวิช าชีพรวมทั้งเหตุผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
2.2.1.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
2.2.1.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
2.2.1.4 มี ค วามรู้ แ ละตระหนั ก ในระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์
ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
2.2.3.1 การทดสอบย่อย
2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.2.3.4 ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
2.2.3.5 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิ มพ์ทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการ
ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
2.3.1.1 มีทักษะในการนาความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
2.3.1.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.3 กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.1.4 การอภิปรายกลุ่ม
2.3.1.5 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
2.4.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้
ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง
2.4.1.3 สามารถประเมิ น ตนเองได้ ร วมทั้ ง วางแผนในการปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
2.4.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ ตามสามารถทางานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ ไ ขข้ อ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
2.4.1.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ โดยที่นักศึกษาเมื่อจบต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมา
ก่ อ นคนที่ ม าจากสถาบั น อื่ น ๆและคนที่ จ ะมาเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ คนที่ จ ะมาอยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชาหรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้
2.4.2.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
2.4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.2.5 มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่า งๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ห รือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.1.1 มีทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้ าสรุปและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.1.2 สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.1.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุก ต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2.5.1.4 สามารถใช้ ภ าษาไทยและต่ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร และใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง แล้ ว น าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสมเรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิน จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ท ฤษฏี การเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องโดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรมจริยธรรม
3.1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
3.1.2 มีวินัยขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถ
วางแผนจัดลาดับความสาคัญได้
3.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
3.1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
3.2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่าง
ลึกซึ้ง
3.2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3.2.4 มีความรู้ และตระหนั กในระเบีย บข้ อบัง คับที่ ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้ อ มของระดับชาติ แ ละ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีทักษะในการนาความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นระบบ
3.3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ
3.4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
3.4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง
3.4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้
3.4.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม
3.4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.2 สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
3.5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม
3.5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
3.
4.ทักษะความสัมพันธ์
5.ทักษะการ
ทักษะ ระหว่างบุคคลและความ
วิเคราะห์
ทาง
รับผิดชอบ
เชิงตัวเลขและการ
ปัญญา
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ชื่อวิชา
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ลาดับ
รหัส
หมวดวิชาบังคับ
1 MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
2 MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
3 MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
4 MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
5 MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
6 MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
หมวดวิชาชีพเลือก
1 MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
2 MSCGT102 เทคโนโลยี การผลิ ตและการควบคุ ม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
3

   
























      

















     

   

   
     
     

  

    

  




  
  







               
               

























    

  


MSCGT103 เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางชี ว ภาพ
                    
การเกษตร
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รายวิชา

ลาดับ
รหัส
ชื่อวิชา
4 MSCGT104 การพั ฒ นาพั น ธุ์ แ ละผลิ ต พื ช เพื่ อ
อุตสาหกรรม
5 MSCGT105 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
6 MSCGT106 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
7 MSCGT107 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร
8 MSCGT108 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด
9 MSCGT109 การใช้ส ารป้ องกันกาจัดศัตรูพืชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
10 MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
11 MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
12 MSCGT201 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
13 MSCGT202 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการผลิตสัตว์
14 MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
15 MSCGT204 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
16 MSCGT205 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2.ความรู้

3.
4.ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ ระหว่างบุคคลและความ
ทาง
รับผิดชอบ
ปัญญา

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1

2

3

4

5

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

               

 

   
          
             


    
 
 

             



    

             



    

  

        

  
        
             
   
        


    

  
  
  

  
  
  

    




     
    
    
    

 





   
    
   


  








รายวิชา

ลาดับ
รหัส
ชื่อวิชา
17 MSCGT206 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและ
การใช้ประโยชน์
18 MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
19 MSCGT208 วั ฒ นธรรมของเกษตรกรกั บ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
ปศุสัตว์
20 MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดขั้น
สูง
21 MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
22 MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
23 MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
24 MSCGT305 วิศวกรรมประมง
25 MSCGT306 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
26 MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
27 MSCGT308 พิษวิทยาในน้า
28 MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
29 MSCGT402 เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เนื้อสัตว์ขั้นสูง

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2.ความรู้

3.
4.ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ ระหว่างบุคคลและความ
ทาง
รับผิดชอบ
ปัญญา

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1

2

3

4

5

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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รายวิชา

ลาดับ
รหัส
ชื่อวิชา
30 MSCGT403 เทคโนโลยี ก ารแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ผั ก
และผลไม้ขั้นสูง
31 MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้านม
ขั้นสูง
32 MSCGT405 เทคโนโลยี ก ารหมั ก และการกลั่ น
ระดับอุตสาหกรรม
33 MSCGT406 เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธัญพืชขั้นสูง
34 MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมื อที่
ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
35 MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร
36 MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
37 MSCGT410 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ร ง ง า น ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร
38 MSCGT411 นวัตกรรมและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร
39 MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2.ความรู้

3.
4.ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ ระหว่างบุคคลและความ
ทาง
รับผิดชอบ
ปัญญา

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1

4

5

        



 

 

            



 



            



 



            



 



            



 



  

2

3

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

        
     
             

        

     



    




               

    

               

    

รายวิชา

ลาดับ
รหัส
ชื่อวิชา
40 MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่
41 MSCGT501 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเกษตร 1
42 MSCGT502 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเกษตร 2
43 MSCGT503 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเกษตร 3
วิทยานิพนธ์
1 MSCGT601 วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
1 MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเงื่อนไขที่ไม่นับหน่วยกิต
1 GEMWL101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2.ความรู้

3.
4.ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะ ระหว่างบุคคลและความ
ทาง
รับผิดชอบ
ปัญญา

2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1


 
 
 



   
   
   




































5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการ
ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

2

3

4

5
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทาเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้
ระดับคะแนน (Grade)
ก หรือ A
ข+หรือ B+
ข หรือ B
ค+หรือ C+
ค หรือ C
ง+หรือ D+
ง หรือ D
ต หรือ F
ถ หรือ W
ม.ส. หรือ I
พ.จ. หรือ S
ม.จ. หรือ U
ม.น. หรือ Au
ก.ส. หรือ Ip

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สิ้นสุด
(In Progress)

1.2 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาตามคุณสมบัติ หมวด 3 ข้อ 2.2 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึก ษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป
ตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน
ผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประ
เมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
เช่น ปีที่1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา ที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ม าประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนโครงงานที่สามารถพัฒนาต่ อยอด
และนาไปใช้ประโยชน์ (ข) จานวนสิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในแผน ก แบบ ก
2 จะสาเร็จการศึกษา ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑแที่
กาหนดโดยในกระบวนวิชาบังคับจะต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 2.50 (C+) และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 ต้องสอบผ่านการเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธแ โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธแ
หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิท ยานิ พนธแ ต้องได้ รั บการตี พิมพแ หรื ออย่ างน้อยได้รั บการยอมรั บให้ ตีพิม พแในวารสาร
ระดับ ชาติ หรื อระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพตามประการคณะกรรมการอุดมศึก ษา เรื่อง หลั กเกณฑแการ
พิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานวิช าการ หรือน าเสนอต่อ ที่ประชุมวิ ช าการโดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณแ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพแในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceeding)
2. แผน ข
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในแผน ข จะ
สาเร็จการศึกษา โดยต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑแที่
กาหนดโดยในกระบวนวิชาบังคับจะต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 2.50 (C+) และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00 ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ ( Comprehensive
Examination) พร้อมทั้งเสนอและสอบผ่านปากเปล่าการค้นคว้าอิ สระโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่งตั้งและต้องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้ส นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิส ระหรือส่ว นหนึ่งของ
รายงานค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
นักศึกษาในทุกแผนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบันคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูน โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรม
การวัดและการประเมินผล อบรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และการประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมบริก ารวิช าการแก่ชุ มชนที่เ กี่ยวข้ องกั บการพั ฒ นา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ ทาผลงานทางวิช าการสายตรงในสาขาวิช าที่เ กี่ย วข้ อ ง
โดยตรงกับเทคโนโลยีการเกษตร
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยร่วมกับนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.7 ส่งเสริมให้มีการทางานและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในการ
วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

96
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานหลักสูตรพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่ อ
พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรโดยคานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้
1.1 มีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
รับทราบ
1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
1.4 มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
การผลิ ตบั ณฑิต หรื อการจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมีความรู้ในวิช าการและวิชาชีพ
มีคุณลั กษณะตามหลั กสู ตรที่กาหนด บั ณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความสาคัญในหัวข้อต่อไปนี้
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2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในการหาคุณภาพบั ณฑิตจะพิจ ารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ใช้แบบสอบถามกับผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาโทที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคนอกเวลา ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรั บนักศึกษา โดยใช้ร ะบบการรับนั กศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้
3.3.1 การรับสมัครนักศึกษามีการดาเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงการนักศึกษาโควตาประเภท
ต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
3.3.2 คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ มีการดาเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบี ย นในรูป แบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย กาหนดวิธีการ และ
รูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 สอบข้อเขียนซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกข้อสอบลักษณะต่าง ๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัครเพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบซึ่งครอบคลุมเนื้อหารายวิชาทั้งวิชาศึกษาทั่วไปวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพ
เฉพาะสาขา
3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3.3.2.3 สอบสัมภาษณ์
3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
3.2.2 การเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษ (ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ค ะแนน TOEIC ต่ ากว่ า เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด)
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3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา
และบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
3.4.1 มีการสารวจจานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ
3.4.2 มีการดาเนินการสารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
3.4.3 มีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรณีรับอาจารย์ใหม่
การรั บ อาจารย์ ป ระจ าหลักสู ตรใหม่นั้น คณะจะกาหนดขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ไว้และ
กาหนดให้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการประชุมภายในหลักสูตรเพื่อสารวจความต้องการและคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่
โดยพิจารณาจากความขาดแคลน ความต้องการของหลักสูตรที่เปิดสอน สัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ตลอดจนความจาเป็นอื่น ๆเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการขออัตรากาลังจากคณะและมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนขออัตรากาลังจากคณะและมหาวิทยาลัยทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
3. คณะและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
4. หากได้ รั บ อนุ มั ติ อั ต ราก าลั ง กองบริ ห ารทรั พ ยากรของเขตพื้ น ที่ หรื อ กองการเจ้ า หน้ า ที่
สานักงานอธิการบดี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ใช้ กรณีที่เป็นการใช้เงินผลประโยชน์ของพื้นที่จะดาเนินการ
กองบริหารทรัพยากรของเขตพื้นที่) จะดาเนินการประสานกับหน่วยงานที่ขออัตรากาลัง เพื่อกาหนดวันรับ
สมัคร วันสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาดาเนินการ เพื่อรับสมัคร ออก
ข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เป็นต้น
5. เปิ ด รั บ สมั ค ร จะด าเนิ น การอย่ า งเปิ ด เผย เช่ น แจ้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง สื่ อ ต่ า ง ๆ หรื อ
หน่วยงานทางการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเป็นต้น
6. ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กและพิ จ ารณาคั ด เลื อ กโดยพิ จ ารณาจากผลการสอบข้ อ เขี ย น
การสัมภาษณ์ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร จากนั้น
แผนกบุคลากรจะนาผลการพิจารณาคัดเลือก เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกาศผลการคัดเลือกและกาหนดวัน
รายงานตัว ทาสัญญา
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7. เมื่ออาจารย์ใหม่มารายงานตัว กองบริหารทรัพยากรของเขตพื้นที่ หรือกองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดีส่งตัวอาจารย์ใหม่ให้มารายงานตัวต่อหลักสูตร สาขา และ/คณะ เพื่อมอบหมายงาน และ
ในการนี้สาขา และ/คณะจะมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง คอยให้คาแนะนาต่าง ๆ
8. มีการประเมินอาจารย์ใหม่ ตามกาหนดระยะเวลา 3 และ 6 เดือน (ระยะทดลองงาน) หาก
อาจารย์ใหม่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็จะไม่ได้รับการบรรจุหรือทาสัญญาจ้างต่อ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. หลักสูตรจะดาเนินการประชุมและตรวจสอบกาหนดจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2. หากมีอาจารย์ภายในที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรทางหลักสูตรจะดาเนินการเพื่อขอแต่งตั้งจากคณะต่อไป
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์
1. หลักสูตรได้วางแผนและร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและขอบข่าย
ที่จะพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการได้พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการให้
2. หลั กสู ตรมีการวางแผนด้านอัตรากาลั งด้านอาจารย์ผู้ ส อนให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะจัดทากรอบอัตรากาลั ง อย่างไรก็ตามอัต รา
ทดแทนทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบและจัดสรรโดยคณะและมหาวิทยาลัย
3. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจนโดย
มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพื้นที่ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มีการยกย่ องผลงานของอาจารย์ที่ประสบความส าเร็จโดยการเผยแพร่ต่ อสาธารณะเพื่ อ
เสริ มสร้ างขวัญและก าลั ง ใจในการปฏิ บัติง านและผลั ก ดันให้ ห ลั กสู ตรได้ รับ การยอมรับ และมีชื่ อเสี ย งใน
ระดับชาติและสากล
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยอาศัยกลไกร่วมกับสาขาวิชา คณะและกองบริหารทรัพยากรโดย
สารวจและให้คณาจารย์จัดทาแผนพัฒนาตนเองในทางวิชาการ โดยแต่ละสาขาวิชาจัดเตรียมงบประมาณ
สาหรับอาจารย์ให้ พัฒนาตนเองอย่างน้ อยปีล ะ 1 ครั้ง ในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การฝังตัวในสถาน
ประกอบการ การร่วมประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละ 60 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละ80 ของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ร้อยละ 40 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตร
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- จานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- การคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีการลาออก
หรือโอนย้าย
- ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรมีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้ าน
ต่าง ๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
สาระของรายวิชาในหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตร การพิจารณา
ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายในและภายนอก โดยมี ก ารรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะทั้ ง จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สาระรายวิชาในหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การวางระบบผู้สอน หลักสูตรเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาในทางตรง หาก
รายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนอาจมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะรายวิชา
5.2.2 การกากับกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง
ๆ ทั้งวิชาแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ต้องผ่านการ
เป็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบชองการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การ
ดาเนินการเน้นให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กาหนด
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.3.2 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
5.3.3 มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 3, มคอ.
5 และ มคอ.7)
5.3.4 มีการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จั ด ท าผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่
ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ในแบบรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรื อทรั พยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้ องสมุด หนังสื อ ตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดาเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมีกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจั ดซื้อตารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 ห้องเรียนมีดังนี้
การเปิดการเรียนการสอนในสามเขตพื้นที่ได้แก่ พิษณุโลก ลาปาง และน่าน ซึ่งมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานของการจัดการเรียน
6.2.2 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพืช
6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์
6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร
อุปกรณ์การสอน ประกอบด้วยครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ล าปาง พิษณุโลก น่าน และสถาบั นวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.2.3 แปลงปฏิบัติการวิจัยและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขต
พื้นที่พิษณุโลก ลาปางและน่าน มีความพร้อมในแปลงปฏิบัติการวิจัยและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์สาหรับการ
เรียนการสอนและการทาวิทยานิพนธ์
6.2.4 ครุภัณฑ์ มีดังนี้
ลาดับ
ชื่อครุภัณฑ์
จานวน
1
เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี่ - แมสสเปคโตรมิทรี
1
2
เครื่องลิควิดโครโมโตรกราฟฟี่ -แมสสเปคโตรมิทรี
1
3
เครื่องกวนแบบให้ความร้อน
3
4
กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมปาวด์
10
5
กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereomicroscope
10
6
กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ฉายภาพขึ้นจอ (ชุด) ขั้นสูง
1
7
เครื่อง near infrared (NIR) (เครื่อง)
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อครุภัณฑ์
เครื่อง real time ultra sound (เครื่อง)
เครื่องกรองแบคทีเรียพร้อมปั๊มสุญญากาศ
เครื่องกัมมันตภาพรังสี (RIA) (เครื่อง)
เครื่องเขย่าแนวนอน (orbital shaker)
เครื่องเขย่าผสมสาร
เครื่องเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส (gel electrophoresis)
เครื่องชั่งสัตว์ใหญ่ (เครื่อง)
เครื่องตรวจการตั้งท้องสุกร (เครื่อง)
เครื่องตรวจการอุ้มท้องโค (เครื่อง)
เครื่องตรวจสัด และหาช่วงเหมาะสม (เครื่อง)
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม (gel documentation)
เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave)
เครื่องบรรจุน้านมอัตโนมัติ (เครื่อง)
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (เครื่อง)
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องผลิตน้าบริสุทธิ์
เครื่องผสมอาหารสัตว์ (เครื่อง)
เครื่องพ่นน้าแรงสูง (เครื่อง)
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ real-time
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (polymerase chain reaction)
เครื่องรีดนมอัตโนมัติ (เครื่อง)
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) (เครื่อง)
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส (pH meter)
เครื่องวัดความหนาไขมันสันหลังสุกร (เครื่อง)
เครื่องวัดสีเนื้อสัตว์ (เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์ UV-VIS spectrophotometer
เครื่องวิเคราะห์ไขมันคุณภาพสูง (เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้านม (เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนคุณภาพสูง (เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์พลังงาน (เครื่อง)
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (atomic absorption) (เครื่อง)
เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้ง (เครื่อง)
เครื่องอัดฟางชนิดล้อลาก (เครื่อง)
เครื่องอ่านไมโครอิไลซ่า (เครื่อง)

จานวน
1
1
1
5
5
4
4
2
2
2
1
2
6
3
3
2
4
4
4
2
2
3
8
5
1
1
4
4
2
8
2
3
3
2
2
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43

ชื่อครุภัณฑ์
จานวน
ชุดเคลื่อนย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า (trans blot semi dry
1
electrophoresis transfer cell)
44
ชุดดูดสารละลายอัตโนมัติแบบผสมสารในตัว (ชุด)
1
45
ชุดตรวจคุณภาพไข่ (ชุด)
1
46
ชุดปฏิบัติการน้านม (ชุด)
3
47
ชุดปฏิบัติการผสมเทียม (ชุด)
3
48
ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (ชุด)
3
49
ชุดผ่าตัดและผ่าซาก (ชุด)
2
50
ชุดพาสเจอร์ไรส์น้านม (ชุด)
2
1
51
ตู้แช่เยือกแข็ง -80 ซ
52
ตู้เขี่ยเชื้อ
8
53
ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิต่า
2
54
ตู้อบลมร้อน
10
55
รั้วไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ชุด)
3
6.2.5 ห้องสมุด
ใช้ห อสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีห นังสื อ ตาราเรียน
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2.5.1 หนังสือและตาราเรียนภาษาไทย
67,453 เล่ม
6.2.5.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
2,496 เล่ม
6.2.5.3 หนังสือและตาราเรียนภาษาอังกฤษ
16,919 เล่ม
6.2.5.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ
18,303 เล่ม
6.2.5.5 วิจัย
822 เล่ม
6.2.5.6 วิทยานิพนธ์
251 เล่ม
6.2.5.7 วารสาร
205 เล่ม
6.2.5.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
9,285 เล่ม
6.2.5.9 Electronic resources
1,127 เล่ม
6.2.5.10 SET Corner
67
เล่ม
6.2.5.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น
4,187 เล่ม
6.2.5.12 วารสารเย็บเล่ม
36
เล่ม
6.2.5.13 วารสารบอกรับ
81
เล่ม
6.2.5.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เล่ม
6.2.5.15 E-book (IG Library)
18
เล่ม
6.2.5.16 E-book (E-Library)
4,078 เล่ม
6.2.5.17 E-Project
206 เล่ม
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6.2.6 ฐานข้อมูล
6.2.6.1 ACM Digital Library
6.2.6.2 H.W Wilson
6.2.6.3 IEEE/IET Electronic Library (IEL)
6.2.6.4 ProQuest Dissertation & Theses Global
6.2.6.5 Web of Science
6.2.6.6 Springer Link – Journal
6.2.6.7 American Chemical Society Journal (ACS)
6.2.6.8 Academic Search Complete
6.2.6.9 ABI/INFORM Complete
6.2.6.10 Computers & Applied Sciences Complete
6.2.6.11 Education Research Complete
6.2.6.12 Emerald Management (EM92)
6.2.6.13 Science Direct
6.2.6.14 Communication & Mass Media Complete
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ดาเนินการประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น สานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความพึงพอใจและนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรและจัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุและครุภัณฑ์อย่า งเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key performance indicator)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่
1
2
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม  
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่ส อดคล้ องกับมาตรฐาน  
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิช า และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และ 6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด  
ใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ  
เรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง  
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ยบั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
3
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1

(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ก.พ.กาหนด
(15) ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน


ปีที่
2



ปีที่
3
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หมวดที่ 8
การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินผลประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินผลกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินผลกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินผลไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงร่วมกับผู้บริหารระดับสาขาและคณะ โดยกาหนดให้ผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินผลทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินผลทักษะดังกล่าวสามารถทาโดย
1.2.1 การประเมินผลโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของอาจารย์ทั้งหลักสูตรประเมินผลโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ว่าจ้าง
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภาพใน Internal Quality Audit (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินผลและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินผลจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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เหตุผลและความจาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง
รายนามคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
- คณะกรรมการดาเนินงาน
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนาว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2550
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ประวัติและผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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เหตุผลและความจาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ในสภาวการณ์ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตบุคลากรเป็น ไปอย่างมีคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560) ครั้งนี้ เพื่อให้รายวิชาที่เรียนเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันเหตุการณ์ การปรับเปลี่ยนหลักสูตร มีการเพิ่มและลด
บางรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา นอกจากนี้ยังปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาในบางวิชาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
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เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร และมีความสามารถในการ
วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีศักยภาพในการสร้าง
และบูรณาการองค์ความรู้และมีคุณธรรม เพื่อพัฒนา
วิ ช าชี พ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ประเทศ
สังคมและตนเอง
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ ความชานาญทางเทคโนโลยีการเกษตร
2. มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย สามารถนามา
พัฒนาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการสร้างและจัดการองค์ความรู้
และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ให้ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
4.มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปรัชญา
ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ตที่ มี ค ว า มเ ชี่ ย ว ช า ญด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร มีความสามารถในการวิจัย
และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สังคมและตนเอง
วัตถุประสงค์
1. มี ค วามรู้ ความสามารถและทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถทางการวิจั ย และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

111
ภาคผนวก ค
รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้จัดทาขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและการแข่งขันของโลกปัจจุบันมี
การพัฒนาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมใหม่ ๆ เข้า มามีบ ทบาทในชีวิต ประจาวัน และเทคโนโลยีก ารผลิ ต
อย่างต่อเนื่องดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการในงานด้านการเกษตร
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเน้น ให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวางแผนการผลิตที่ปลอดภัย
คิดเป็นทาเป็น และสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานของประเทศที่จะต้องพัฒนาทางด้านการเกษตรเพื่อให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอสาหรั บการ
บริโภคภายในประเทศ การส่งออกและสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และการเปิดการค้าเสรี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รหัส
1. มีความรู้ ความสามารถ
MSCGT004
และทักษะในการประกอบ
MSCGT101
อาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร MSCGT102
MSCGT103
MSCGT104
MSCGT105
MSCGT106
MSCGT108
MSCGT109
MSCGT110
MSCGT111
MSCGT202
MSCGT204
MSCGT205
MSCGT206
MSCGT207
MSCGT301

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
นิเวศวิทยาเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพการเกษตร
ก า ร พั ฒ น า พั น ธุ์ แ ล ะ ผ ลิ ต พื ช เ พื่ อ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด
การใช้ ส ารป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช แล ะ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
การสื่ อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การผลิตสัตว์
การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและการใช้
ประโยชน์
การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดขั้นสูง

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
MSCGT302
MSCGT303
MSCGT304
MSCGT305
MSCGT306
MSCGT307
MSCGT308
MSCGT401
MSCGT402
MSCGT403
MSCGT404
MSCGT405
MSCGT406
MSCGT410

MSCGT411
MSCGT412
MSCGT413
2 มีความรู้ความสามารถ
MSCGT001
ทางการวิจัยและการประยุกต์ MSCGT002
ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีการ
MSCGT003
เกษตรในการจัดการและแก้ไข MSCGT201
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
MSCGT208
MSCGT407
MSCGT501
MSCGT502
MSCGT503
MSCGT601
MSCGT602

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
การจัดการทรัพยากรประมง
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
วิศวกรรมประมง
โรคสัตว์น้าขั้นสูง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
พิษวิทยาในน้า
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ขั้น
สูง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
ขั้นสูง
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้านมขั้นสูง
เทคโนโลยี ก ารหมั ก และการกลั่ น ระดั บ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญ พืช ขั้น
สูง
การบริห ารจัดการโรงงานในอุตสาหกรรม
อาหาร
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
อาหารเชิงหน้าที่
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ
สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางปศุสัตว์
เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยทางอาหาร
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร 3
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
12(0-36-0)
6(0-18-0)
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รหัส
MSCGT107
MSCGT109
MSCGT203
MSCGT304
MSCGT408
MSCGT409

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
การจัดการดินเพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร
การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์
การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
ความปลอดภัยในอาหาร
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาชีพเลือก
3. วิทยานิพนธ์
รวม
แผน ข
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาชีพเลือก
3. การค้นคว้าอิสระ

เกณฑ์ขั้นต่า
ของ สกอ.
(หน่วยกิต)

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2555
(หน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)

12
36

11
15
12
38

12
15
12
39

11
21
6
38

12
21
6
39

30-33
3-6
36

115
ภาคผนวก จ
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 38 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาบังคับ
24070501

ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

24070502
24070503

ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
การจัดการเกษตรและระบบ
คุณภาพ
-

24079504
24079505

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2

หมวดวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพืช (Plant Technology)
24071501 นิเวศวิทยาเกษตร
24071502 การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์
24071503 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพ
24071504
24071505
24071506
24072501
24072502
24072503
24072504
24072505
24072506

การจัดการอินทรียวัตถุในดิน
การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่อ
อุตสาหกรรม
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
นิเวศวิทยาของศัตรูพืช
การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพชื
อย่างปลอดภัย
โรควิทยาของแมลง
การจัดการศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่
การเกษตร
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน

หน่วยกิต

39

หมวดวิชาบังคับ
4(3-2-7) MSCGT001 ระเบียบวิธีวิจยั ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6) MSCGT002 ระบบเกษตรและเทคโนโลยี
2(2-0-4) MSCGT003 การจัดการเกษตรและระบบคุณภาพ

3(2-2-5)

MSCGT004 การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจ
เกษตร
1(0-2-1) MSCGT005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
1(0-2-1) MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2

2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)

1(0-2-1)
1(0-2-1)

หมวดวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพืช (Plant Technology)
3(3-0-6) MSCGT101 นิเวศวิทยาเกษตร
3(3-0-6) MSCGT102 เทคโนโลยีการผลิตและการควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5) MSCGT103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีวภาพ
การเกษตร
3(3-0-6)
3(3-0-6) MSCGT104 การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่อ
อุตสาหกรรม
3(2-2-5) MSCGT105 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5) MSCGT109 การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเกษตร
3(2-2-5) MSCGT110 การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม
24072507
24072508
24072509

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
การป้องกันกาจัดโรคพืชโดยชีววิธี
เทคนิควิธีวิจัยทางการจัดการ
ศัตรูพืช
-

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

หลักสูตรปรับปรุง

หน่วยกิต

-

MSCGT106 นวัตกรรมการจัดการธาตุอาหารพืช 3(3-0-6)
MSCGT107 การจัดการดินเพื่อความปลอดภัย
3(3-0-6)
ของอาหาร
MSCGT108 สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะ
3(3-0-6)
เครียด
MSCGT111 เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เพื่อชุมชน
กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เพื่อชุมชน
(Animal Production for Community)
(Animal Production for Community)
24073501 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
3(3-0-6) MSCGT201 สันติศึกษาเพื่อการผลิตสัตว์
3(3-0-6)
24073502 การสื่อสารและเทคโนโลยี
MSCGT202 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสน
3(1-4-4)
3(1-4-4)
สารสนเทศเพื่อการผลิตสัตว์
เทศเพื่อการผลิตสัตว์
24073504
24073505
24073506

การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์ 3(3-0-6) MSCGT203 การจัดการของเสียจากสัตว์ประยุกต์ 3(3-0-6)
การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
3(1-4-4) MSCGT204 การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชน
3(1-4-4)
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4) MSCGT205 สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการผลิตสัตว์
3(1-4-4)
MSCGT206 ทรัพยากรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องและ
3(1-4-4)
การใช้ประโยชน์
MSCGT207 การจัดการธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์
3 (3-0-6)
MSCGT208 วัฒนธรรมของเกษตรกรกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
ทางปศุสัตว์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า(Aquaculture
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า(Aquaculture
Technology)
Technology)
24074501 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าขั้นสูง
3(3-0-6) MSCGT301 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
3(3-0-6)
ขั้นสูง
24074502 การจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6) MSCGT302 การจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
24074503 การวางแผนโครงการเพาะเลีย้ งสัตว์ 3(3-0-6)
น้า
24074504 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-2-5) MSCGT303 โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(2-2-5)
24074505 น้าและกาลังการผลิตทางชีวภาพใน 3(2-2-5)
บ่อปลา
24074506
24074507

การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
วิศวกรรมประมง

3(3-0-6) MSCGT304 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์น้า
3(3-0-6) MSCGT305 วิศวกรรมประมง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง
หน่วยกิต
24074508 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
3(2-2-5) MSCGT306 โรคสัตว์น้าขั้นสูง
24074509 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
3(3-0-6) MSCGT307 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
MSCGT308 พิษวิทยาในน้า
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Industry Technology)
(Food Industry Technology)
24075501 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง 3(2-2-5) MSCGT401 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
24075502 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์สัตว์ 3(2-2-5) MSCGT402 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปีก และสัตว์น้า
เนื้อสัตว์ขั้นสูง
24075503 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 3(2-2-5) MSCGT403 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผกั
ขั้นสูง
และผลไม้
24075504 เทคโนโลยีการแปรรูปน้านมขั้นสูง
3(2-2-5) MSCGT404 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้านมขั้นสูง
24075505 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น
3(2-2-5) MSCGT405 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น
ระดับอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

24075506

เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืชขั้นสูง

3(2-2-5)

24075507

เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยทางอาหาร

3(2-2-5) MSCGT406 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ธัญพืชขั้นสู
3(2-2-5) MSCGT407 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยทางอาหาร

24075508

ความปลอดภัยในอาหารและ
สุขาภิบาลโรงงานอาหาร

3(2-2-5) MSCGT408 ความปลอดภัยในอาหาร

3(2-2-5)

24075509

การจัดการการควบคุมและการ
ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร
การบริหารจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารเสริมสุขภาพ

3(3-0-6) MSCGT409 ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร

3(3-0-6)

3(3-0-6) MSCGT410 การบริหารจัดการโรงงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5) MSCGT411 นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
3(3-0-6)
MSCGT412 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารขั้นสูง
3(3-0-6) MSCGT413 อาหารเชิงหน้าที่

3(3-0-6)

24075510
24075511
24075512
24075513

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร (Selected
(Selected Topics in Agricultural Technology)
Topics in Agricultural Technology)
24079506 เรื่องเฉพาะทาง
1(1-0-2) MSCGT414 เรื่องเฉพาะทาง
1(1-0-2)
เทคโนโลยีการเกษตร 1
เทคโนโลยีการเกษตร 1
24079507 เรื่องเฉพาะทาง
2(2-0-4) MSCGT415 เรื่องเฉพาะทาง
2(2-0-4)
เทคโนโลยีการเกษตร 2
เทคโนโลยีการเกษตร 2
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หลักสูตรปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
24079508 เรื่องเฉพาะทาง
3(2-2-5) MSCGT416 เรื่องเฉพาะทาง
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตร 3
เทคโนโลยีการเกษตร 3
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
24079599 วิทยานิพนธ์
12(0-36- MSCGT601 วิทยานิพนธ์
12(0-360)
0)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
24079598 การค้นคว้าอิสระ
6(0-18- MSCGT602 การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
0)

119
ภาคผนวก ฉ
รายนามคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
1.1 รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ
1.2 อ.ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา
1.3 ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล
1.4 ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา
1.5 ผศ.ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย์
1.6 ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขา
1.7 ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
2.1 ด้านวิชาการ
1) รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2) รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
อาจารย์ประจาภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ด้านผู้ใช้บัณฑิต
1) นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2) นายณัฎฐพล มั่นกันนาน
ผู้ประกอบการธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอิสระ
3) นายสานนท์ น้อยชื่น
นักวิชาการประมง
สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
4) นายคงภพ อาพลศักดิ์
ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
2.3 ด้านวิชาชีพ
นายชนินทร์ ทรงเมฆ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู้ด จากัด
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวาด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ซ
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา /
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ฌ
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

ลาดับที่ 1

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
----------------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ-สกุล
นายสุรพล ใจวงศ์ษา
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก University of WisconsinPh.D.
Cellular and
Madison ,USA
Molecular Biology
5.2 ปริญญาโท
5.3 ปริญญาตรี University of WisconsinB.S.
Bacteriology
Madison ,USA
University of WisconsinB.S.
Genetics
Madison ,USA

พ.ศ.
2550
2545
2545

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)
Kriangsak, L., Sirithunya, K., Inslud, N. and Chaiwongsar, S. 2017. The Study of Low Molecular
Weight Organic Acids Secretion from Native Rice Varieties Varieties. Proceeding of
the 2nd KU SRC Annual Conference: Innovation and Creativity for Thailand 4. 0.
August 31 – September 1, 2017. Kasetsart University, Sriracha Campus. pp. 45-52.
Sirithunya, K. , Maungma, P. , Chaiwongsar, S. and Punyawaew, K. 2015. Molecular Markers
Associated with the Trait of Northern Corn Leaf Blight Resistance. The 37th National
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Corn and Sorghum Research Conference. August 5- 7, 2015. The Greenery Resort
Khao Yai, Pak Chong, Nakhon Ratchasima. pp. 25-29.
Kumpanalaisatit, M., Sirithunya, K., Lertsilpmongkol, P., Insalud, N., MoonKum, S.,Boonmee,
N., Ruangdej, P. and Chaiwongsar, S. 2015. The Study of Genetic Diversity of Highland
Rice Varieties by Seed Morphology. Proceedings of the 12th National Seed
Conference. June 9-11, 2015. pp. 202 – 205.
Duongbia, N. , Pekkoh. , Chaiwongsar. , S. and Chaiklangmaung, S. 2014. Lipid Extraction of
Wet Microalgae by Acidic Hydrolysis for Bio- oil Production. The 4th TIChe
International Conference. Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living".
December 18-19, 2014. Chiang Mai, Thailand. pp.12-16.
6.2 บทความ
Boonma, S., Chaiklangmuang, S., Chaiwongsar, S., Pekkoh, J., Pumas, C., Ungsethaphand, T.
& Peerapornpisal, Y. 2015. Enhanced Carbon Dioxide Fixation and Bio-oil Production
of a Microalgal Consortium. CLEAN–Soil, Air, Water, 43 (5), pp. 761-766.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
- ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 ชื่อวิชา
ชีวเคมีทางการเกษตร
 ชื่อวิชา
สรีรวิทยาพืช
7.1.2 ระดับปริญญาโท 2 ปี
 ชื่อวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
 ชื่อวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
ไม่มี

ลงชื่อ...............................................................เจ้าของประวัติ
(ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

ลาดับที่ 2

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
----------------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ-สกุล
นางสาวจิรภา พงษ์จันตา
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับ
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.
เกษตรเขตร้อน
เอก
5.2 ปริญญาโท Universiti Putra Malaysia ,
M.Sc.
Nutrition &
Malaysia
Community Health
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คศ.บ.
โภชนาการและอนามัย
ชุมชน

พ.ศ.
2551
2540
2534

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)
นภาพร ดีสนาม กิติวรา ตาหนิ้ว สายสุนีย์ กาวีอ้าย และ จิรภา พงษ์จันตา. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่
เสริมแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต่าเส้นใยสูง. ใน รายงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.วันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่. หน้า 647-653.
ปั ศนี ย์ มาเยอ, จิ น ตนา สมวงค์ทวีชัย , อุบลรัตน์ พรหมฟัง และจิรภา พงษ์จันตา .2559.การพัฒ นาสู ต ร
ผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่าเส้นใยสูง . ใน รายงานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่
12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ. วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559. หน้า 290-298.
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นิภาภรณ์ บัวไหล นฤมล วังกาวี สาวิตร มีจุ้ย และ จิรภา พงษ์จันตา 2558. ผลของสายพันธุ์ข้าวสาลีและ
เวลาการปลู กที่มีต่อคุณภาพน้ าคั้นต้นกล้ าข้าวสาลี ; ใน รายงานการประชุมสั มมนาวิช าการข้า ว
กลุ่มนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 8 ประจาปี 2558 วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558. หน้า
258-270.
จิรภา พงษ์จันตา นิอร โฉมศรี สาวิตร มีจุ้ย และ ชุติมา เลิศลักษมี. 2557. อิทธิพลของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ที่มีต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และค่าดัชนีน้าตาลของแป้งข้าวดัดแปรโครงสร้างทางโมเลกุลและ
กายภาพ. ใน รายงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ, หน้า 81-85.
6.2 บทความ
กานดาวดี โนชัย และ จิรภา พงษ์จันตา.2556. ผลของสายพันธุ์มะเขือเทศและวิธีการสกัดไลโคปินต่อ สมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของมะเขือเทศผง”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 36(4): หน้า 409 – 421.
พริ้มเพรา ตะมะพุฒ อัจฉราลัย คาฟู และ จิรภา พงษ์จันตา. 2555. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้า
สับปะรดแช่อิ่มแห้ง วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ฉบับพิเศษ) 35(1): หน้า 75 – 91.
Jirapa Pongjanta Ni- orn Chomsri and Sawit Mechoui. 2016. Correlation of pasting
behaviors with total phenolic compounds and starch digestibility of indigenous rice
grown in upper Northern Thailand. Functional Foods in Health and Disease; 6( 3) :
pp.133-143.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
- ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 25 ปี
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีชนมอบ
 ชื่อวิชา โภชนาการ
 ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
 ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษ
 ชื่อวิชา สัมมนา
7.1.2 ระดับปริญญาโท 9 ปี
 ชื่อวิชา เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
 ชื่อวิชา สัมมนา 1
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีธัญพืชขั้นสูง
 ชื่อวิชา อาหารสุขภาพ
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 ชื่อวิชา นวัตกรรมอาหาร
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1. กานดาวดี โนชัย. 2557. กรรมวิธีการผลิตไลโคปินสดจากมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองเพื่อใช้
เสริมในเส้นบะหมี่แห้ง.
7.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1. มนต์ น ริ น ทร์ เรื อ งจิ ต ต์ . 2558. ผลของ Indole-3-acetic acid จากน้ าหมั ก ของ
Methylobacteriumredioteren Mred5- 9 ที่ มี ต่ อ ก า ร เ จ ริ ญ แ ล ะ ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง เ ห็ ด น า ง ร ม
(Pleurotusostreatus (Jacq.ex Fr.) Kummer).
2. พรพนา จินาวงค์. 2556. การสกัดสายพันธุ์แท้ของฟักทองเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง.

ลงชื่อ.................................................เจ้าของประวัติ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จิรภา พงษ์จันตา)
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ลาดับที่ 3

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
----------------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ – สกุล
ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชา
5.1 ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์นาโนและ

พ.ศ.
2560

เทคโนโลยีนาโน
5.2 ปริญญาโท
5.3 ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีววิทยา

2544
2538

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
Sassa- deepaeng, T. , Okonogi, S. , Chaisri, W. and Pikulkaew, S. 2015. Encapsulation and
Characterization of nanosized chrysin in poloxamer block copolymer micelle.
International Graduate Research Conference ( iGRC) 2 0 1 5 , December 1 1 , 2 0 1 5 . The
Empress Hotel Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand. pp. 31.
Sassa- deepaeng, T. , Okonogi, S. and Pikulkaew, S. 2013. Utilization of dibenzylfluorescein as
fluorometric substrate for aromatase inhibitor screening in Nile tilapia microsome. The 2nd
Annual International Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand: From
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Preclinical Research to Clinical Application. November 28-30, 2013. Holiday Inn, Chiang
Mai, Thailand. pp. 39.
Sassa-deepaeng, T., Pikulkaew, S. and Okonogi, S. 2012. Biological activities and GC/MS
analysis of Eclipta alba extracts. RGJ seminar series LXXXIX, Molecular
mechanisms and technology developments in biomedical researches. August
31st , 2012. Kantary Hills Hotel, Chiang Mai, Thailand. pp. 9.
Sassa-deepaeng, T., Khamphira, T., Yodthong, W. and Wanapichit. V. 2017. Antibacterial
and antioxidant composition of Eclipta prostrata. Proceeding book 4th CRCI &
2nd ISHMNB Conference 2017: Innovation for Social Engagement Environment
and Enterprise: 3E, 26-27 July 2017, Chiang Mai Grand View Hotel, Chiang Mai,
Thailand. pp. 664-671.
สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว กรรณิการ์ คาอุด ธิดารัตน์ แก้วต๋า ธนากร คาภิระ วชิร ยอดทอง และ ทนงศักดิ์ สัสดี
แพง. 2560. การทาให้เกิดสีส้มเข้มและเพิ่มอัตราการรอดกุ้งเครย์ฟิชไบรท์ออเร้นท์โดยเสริมผง
พริกหยวกสีแดง. 4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017 “Innovation for Social Engagement
Environment and Enterprise: 3E” 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่. หน้า 92.
ทนงศักดิ์ สัสดีแพง ธนากร คาภิระ วชิร ยอดทอง และ วิทยา วนาภิชิต. 2560. ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
แก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและคุณสมบัติต้านอนุมูล
อิสระของกะเม็ง. 4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017 “Innovation for Social Engagement
Environment and Enterprise: 3E” 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่. หน้า 93.
อานาจ ผัดวัง ปณิธิ แสนจิตร อรพรรณ จันทร์งาม และ ทนงศักดิ์ สัสดีแพง. 2560. การพัฒนาเครื่องตก
ผลึกน้าตาลสับปะรด” 4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017 “Innovation for Social
Engagement Environment and Enterprise: 3E” 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม
2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, (น. 94). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. หน้า 94.
6.2 บทความ
Sassa-deepaeng, T., Pikulkaew, S. and Okonogi, S., (2016) “Development of chrysin loaded
poloxamer micelles and toxicity evaluation in fish embryos” Drug Discov Ther. 10(3):
150-5.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ไม่มี

170191

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี……4…….ปี
 ชีวเคมีทั่วไป
 ชีวเคมี 1
 ชีวเคมี 2
 ชีวเคมีทางการเกษตร
 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
 เคมีอินทรีย์
7.1.2 ระดับปริญญาโท 2 ปี
 ชื่อวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1
 ชื่อวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี
(ลงชื่อ) .........................................................เจ้าของประวั ติ
(ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง)
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ลาดับที่ 4

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1.อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2.ชื่อ-สกุล
นางสาวนิอร โฉมศรี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก Giessen University, Germany
Dr. Agr.
Food Science and
Technology
5.2 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร
5.3 ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
ทษ.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แม่โจ้
อาหาร

พ.ศ.
2551
2541
2536

6.ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)
- ไม่มี
6.2 บทความ
สุทธิพร นันติ ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน นิอร โฉมศรี สมคิด ดีจริง และปิยะนุช เนียมทรัพย์. 2560.
คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมพรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สกัดจากหัว
หอมแขกและรากชิโครี่. วารสารเกษตร. 33 (2): น. 277-290.
นิอร โฉมศรี สุพจนี อินทรโมฬี และอัมฤทธิ์ สีกล่อม 2558. ผลของระยะสุกแก่ของผลสั บปะรด
รูปแบบการตัดแต่ง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพสับปะรดนางแลตัดแต่งพร้อม
บริโภค. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33 (ฉบับพิเศษ 1): น. 417-424.
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นิอร โฉมศรี ณัฐวุฒิ คาป๊อก และสุพจนี อินทรโมฬี. 2558. การเสริมน้าสับปะรดเพื่อเป็นสับสเตรท
ร่วมในการหมักน้าส้มสายชูแอปริคอต. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33 (ฉบับพิเศษ 1): น.
105-111.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
นิอร โฉมศรี. 2559. สับปะรดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (Ready-to-eat fresh-cut pineapple). ศิลป
การพิมพ์. ลาปาง. 80 น. (A bilingual book, Thai-English)
นิอร โฉมศรี. 2555. จุลชีววิทยาอาหาร. บริษัทเชียงใหม่ปรินท์ติ้ง จากัด. เชียงใหม่. 170 น.
ผลงาน/รางวัล/อนุสิทธิบัตร
อนุ สิ ทธิบั ตร “การผลิ ตโปรตีน ชีว ภาพจากปลายข้าวในถั งเพาะเลี้ ยงเซลล์ ยีส ต์ ” เลขที่ค าขอ
1503001730 วันที่รับคาขอ 9 ตุลาคม 2558. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร: สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต่าเส้นใยอาหารสูง” เลขที่คาขอ 1503001731
วันที่รับคาขอ 9 ตุลาคม 2558. ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตร: สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี ..15.....ปี
 จุลชีววิทยาอาหาร
 เทคโนโลยีหมักดอง
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 ปัญหาพิเศษสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 สัมมนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 วิศวกรรมการหมัก
 สัมมนาสาขาวิศวกรรมอาหาร
 ปริญญานิพนธ์ด้านวิศวกรรมอาหาร
7.1.2 ระดับปริญญาโท ..2.....ปี
 เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร
 เทคโนโลยีการหมักและการกลั่น
 วิทยานิพนธ์
 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
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7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
พ.ศ.
ระดับ
หน้าที่
ชื่อเรื่อง
2553-2555 ปริญญาโท
ที่ปรึกษา
การผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม น้ าสั บ ปะรดผสมโปรตี น ถั่ ว เหลื อ ง
ไฮโดรไลเสท
2551-2554 ปริญญาโท
ที่ปรึกษา
ผลของระดับความสุกแก่ ค่ากิจกรรมโบรมิเลน และสาย
พันธุ์ยีสต์ต่อคุณภาพไวน์สับปะรด
2554
ปริญญาโท
กรรมการและ การผลิตเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองโดยใช้โบรมิเลนและโปรติ
เลขานุการ
เอสจาก Bacillus subtilis
2553
ปริญญาโท
กรรมการ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Collectotrichum
capsiciและ Fusarium oxysporumของสารสกัดจาก
พลูคาว (Houttuynia cordata) และสาบเสือ
(Eupatorium odoratum)
2553
ปริญญาโท
กรรมการ
ผลของสารสกั ด จากพื ช ในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
Collectotrichum sp.
2552
ปริญญาโท
ประธานกรรมการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอร์เบทจากมะเกี๋ยง
2559
ปริญญาโท
ประธานกรรมการ คุณสมบัติพรีไบโอติกของผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมฟรุกโตโอลิ
โกแซคคาไรด์

ลงชื่อ...............................................เจ้าของประวัติ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร โฉมศรี)
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ลาดับที่ 5

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ – สกุล
นายสุนทร วิทยาคุณ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก
Mississippi State
Ph.D.
Nutrition
University, USA

พ.ศ.
2542

5.2 ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

2536

5.3 ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

2533

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
Suntorn Wittayakun. 2016. Manipulation of Ruminal Fermentation and Methane
Mitigation by Feeding Management: Strategic Success Keys for Smallholder
Dairy Farm with Environmentally Friendly (Keynote speaker). In Proceeding the
Third Animal Production International Seminar (3rd APIS) and The Third ASEAN
Regional Conference on Animal Production (3rd ARCAP). October 19-21, 2016.
Royal Orchid Garden Hotel and Condominiums, Batu city, East Java Province,
Indonesia. pp. 88-93.
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6.2 บทความ
Wittayakun, S. , W. Chainetr, W. Innaree, P. Pranamornkith. 2016. Influence of
Amylopectin and Nitrogen Supplementation on Digestibility and Ruminal
Fermentation of Dairy Heifers Based on Diets with High Ratio of Pineapple Waste
Silage to Pangola Grass Hay. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 10,
pp. 353 – 357.
Wittayakun, S. , W. Chainetr, W. Innaree, P. Pranamornkith. 2016. Influence of
Amylopectin and Nitrogen Supplementation on Digestibility and Ruminal
Fermentation of Dairy Heifers Based on Diets with High Ratio of Pineapple Waste
Silage to Pangola Grass Hay. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 10 :
pp. 353–357.
Wittayakun, S. , S. Innaree, W. Innaree and W. Chainetr. 2015. Supplement of Sodium
Bicarbonate, Calcium Carbonate and Rice straw in Lactating Dairy Cows Fed
Pineapple Peel as Main Roughage. Slovak J. Anim. Sci., 48 (2), pp. 71-78.
Wittayakun, S., S. Innaree, W. Chainetr and W. Innaree. 2015. Influence of Dietary Fiber
and Sodium Bicarbonate on Digestibility, Rumen Fermentation, Blood
Metabolites and Performance of Dairy Cows Fed Pineapple Peel- Concentrate
Mixed Diets. Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol.
20 (3), pp. 8-18.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
สุนทร วิทยาคุณ. 2551. โภชนศาสตร์และการให้อาหารม้า. ISBN 978-974-8224-98-5 จิตวัฒนาการ
พิมพ์, ลาปาง 158 น.
สุนทร วิทยาคุณ. 2548. โภชนศาสตร์สัตว์. ISBN 974-416-931-1 จิตวัฒนาการพิมพ์, ลาปาง. 208 น.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 การผลิตสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร
 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
 การจับบังคับสัตว์
 การผสมเทียมสัตว์
 สัมมนาสัตวศาสตร์
 ปัญหาพิเศษ
7.1.2. ระดับปริญญาตรี 2 ปี
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
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 สรีรวิทยาการให้น้านม
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ไม่มี

(ลงชือ่ ) .........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ)
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ลาดับที่ 6

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ – สกุล
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก
5.2 ปริญญาโท
5.3 ปริญญาตรี

Justus-Liebig-University Giessen,
Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

Dr. agr.
วท.ม.
ทษ.บ.

Food Science and
Technology
เทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร

พ.ศ.
2554
2543
2536

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (5 ปี ย้อนหลัง)
Srisamatthakarn, P., Chanrittisen, T., and Kidchai, N. 2013. Effects of processing on antioxidant
properties of the Gymnema inodorum (Lour.) Decne. health drink. In Proceedings of
AFHW 2013 International Symposium on Agri-Foods for Health and Wealth, August 58, 2013, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. pp. 303-310
6.2 บทความ
วันไณ เอา จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2559. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทอง
ให้มีผลผลิต คุณภาพ และน้ามันในเมล็ดสูง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3(3):
หน้า 52-59.
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ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ และเศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์. 2559. ผลของชิ้นส่วนและ
สภาวะการสกัดต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะแขว่ ห น้า
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3(3): หน้า 31-38.
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ปาริชาติ ณ น่าน และศิริพร ทองภู. 2559. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมทีี่มี
คุ ณ ภาพดี แ ละมี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง จากผั ก เชี ย งดา. วารสารพื ช ศาสตร์ ส งขลานคริ น ทร์
(ฉบับพิเศษ) 3(3): หน้า 39-47.
วันไณ เอา จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของฟักทองให้
มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33(1): หน้า 150-154.
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ จานุลักษณ์ ขนบดี และพัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ. 2558. เปรียบเทียบคุณภาพทาง
เคมี - กายภาพ และคุ ณ สมบั ติ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของฟั ก ทองพั น ธุ์ พื้ น เมื อ ง พั น ธุ์ โ อโตะ และ
พันธุ์ทางการค้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33(1): หน้า 504-512.
วันไณ เอา จานุลักษณ์ ขนบดี และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของฟักทองให้
มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33(1): หน้า 150-154.
Srisamatthakarn, P, and Rauhut, D. 2015. Effect of different nutrient addition on the
formation of acetaldehyde, hydrogen sulphide and desirable aromatic compounds
by two Saccharomyces yeast strains in white wine. King Mongkut’s Agricultural
Journal. 33 (1) Special Issue: pp. 494-503.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
- ไม่มี
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 24 ปี
 ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 1 และ 2
 ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีผักและผลไม้
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีหมักดอง
 ชื่อวิชา การออกแบบโรงงานอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 ชื่อวิชา ระบบประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 ชื่อวิชา วิศวกรรมอาหาร 1 และ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 ชื่อวิชา วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 ชื่อวิชา ปริญญานิพนธ์ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
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7.1.2 ระดับปริญญาโท 6 ปี
 ชื่อวิชา อาหารสุขภาพ
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง
 ชื่อวิชา เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
 ชื่อวิชา การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
 ชื่อวิชา การจัดการ การควบคุม และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรเพื่อธุรกิจเกษตร
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
1. วัณไณ เอา. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพและน้ามันใน
เมล็ดสูง
ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ
(ดร. ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

ลาดับที่ 7

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ – สกุล
นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ
3. ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก University of Bonn, Germany
Dr.Ing.
5.2 ปริญญาโท University of the Philippines,
M.Sc.
Food Science
Los Banos, Philippines
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ.
2550
2534
2528

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย
วันเพ็ญ จิตรเจริญ จันจิรา คาปวง และรุ่งเรืองรัตน์ แผ่นทอง. 2559. ศักยภาพของสายพันธุ์ยีส ต์และ
ปริมาณไนโตรเจนที่ย่อยได้ต่อคุณภาพการหมักของไวน์ลิ้นจี่. การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย
ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559. หน้า 95.
วันเพ็ญ จิตรเจริญ นราทิพย์ คิดคร่อง และวิรัญญา กันทวงศ์. 2559. สารให้ความคงตัวที่เหมาะสมต่อ
คุ ณ ภาพของไวน์ ลิ้ น จี่ . การประชุ ม วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ครั้ ง ที่ 54 , 2-5
กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 111.
วันเพ็ญ จิตรเจริญ ลัดดาวัลย์ ปาปิน ธัญลักษณ์ บัวผัน และลชินี ปานใจ. 2559. ผลของสายพันธุ์ต่อสารให้
กลิ่นระเหยในเนื้อและน้าเม่า. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2-5
กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 110.
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6.2 บทความ
Jitjaroen, W. , Buaphun, T. and Panjai, L. 2 0 1 7 . Microbial Strains as a Key Role Played on
Aroma Profiles of Mao- Berry Fruit Wine. International Journal of Food Engineering.
1(3). pp. 67-72.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
วันเพ็ญ จิตรเจริญ. 2556. หลั กการวิเคราะห์และคานวณผลิตภัณฑ์นม : ฉบับปรับปรุง. ศูนย์การพิมพ์และ
ตาราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. 153 น. ISBN: 978 974 625 6214
วันเพ็ญ จิตรเจริญ. 2556. คู่มือไวน์เมกเกอร์. บริษัทเชียงใหม่พรินท์ติ้ง. 287 น. ISBN: 978 974 616 335
013 8
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 29 ปี
 เคมีอาหาร 1
 เคมีอาหาร 2
 เทคโนโลยีน้านมและผลิตภัณฑ์
 เทคโนโลยีการผลิตไวน์
 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
 การแปรรูปอาหาร 2
 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
7.1.2 ระดับปริญญาโท 7 ปี
 วิชาเทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางอาหาร
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 ระดับปริญญาโท 2 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ลงชื่อ) .........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ)
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ลาดับที่ 8

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ – สกุล
นายชิติ ศรีตนทิพย์
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด.
5.2 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ทษ.บ.

สาขาวิชา

พ.ศ.

พืชสวน
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์

2558
2539
2536

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (5 ปี ย้อนหลัง)
ชิติ ศรีตนทิพย์ และ ประดับพร แซ่สง. 2558. ระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการงอกของเมล็ดมะแขว่ หน้า
ใน การประชุมวิชาการนักศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง. วันที่ 3
มีนาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง. ลาปาง. หน้า 178-181.
6.2 บทความ (5 ปี ย้อนหลัง)
บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Chiti Sritontip, Sunti Changjeraja, Yuttana Khaosumain Direk Tongaram and Thananon
Boonket. 2016. Influence of pruning on flowering, yield and fruit quality of longan.
RMUTP Research Journal. 10(2) : pp. 94-103.
Jaroenkit T. S. Ussahatanonta, S. , Thamjumrat and C. Sritontip. 2014. Determination of
longan ( Dimocarpus longan ‘Daw’) baseline temperature in Thailand. Acta Hort.
(ISHS) 1029: pp. 163-168.
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Sritontip, C., T. Jaroenkit, P. Manochai and C. Sangchyoswat. 2014. The impact of climate
changes on yield of longan production in northern Thailand. Acta Hort. (ISHS) 1029:
pp.155-162.
Sritontip, C., B. Wilairad, W. Wirunrat, T Jaroenkit and P. Manochai. 2014. Photosynthetic
characteristics and development of longan leaf. Acta Hort. (ISHS) 1024: pp.235-240.
Sritontip, C. , Y. Khaosumain, and S. Changjeraja. 2014. Different nitrogen concentrations
affecting chlorophyll and dry matter distribution in sand-cultured longan trees. Acta
Hort. (ISHS) 1024: pp.227-233.
Jaroenkit T. , S. Ussahatanonta, S. Thamjumrat and C. Sritontip. 2014. Determination of
longan (Dimocarpus longan ‘Daw’) baseline temperature in Thailand. . Acta Hort.
(ISHS) 1029: pp.163-168.
Sritontip, C., T. Jaroenkit, P. Manochai and C. Sangchyoswat. 2014. The impact of climate
changes on yield of longan production in northern Thailand. Acta Hort. ( ISHS)
1029:pp.155-162.
Sritontip, C., B. Wilairad, W. Wirunrat, T. Jaroenkit and P. Manochai. 2014. Photosynthetic
characteristics and development of longan leaf. Acta Hort. (ISHS) 1024: pp.235-240.
Sritontip, C. , Y. Khaosumain and S. Changjeraja. 2014. Different nitrogen concentrations
affecting chlorophyll and dry matter distribution in sand-cultured longan trees. Acta
Hort. (ISHS) 1024: pp.227-233.
Chiti Sritontip Sunti Changjeraja, Yuttana Kaosumain, Parinyawadee Sritontip and
Panupong Pengrin. 2013. Relationship of fruit quality with plant morphology and
fruit chemical compositions in ‘Patavia’ pineapple. RMUTP Research Journal.
Special Issues: ISSN1906-0432. pp.184-189.
Sritontip, C. , P. Tiyayon, K. Sringam, S. Pantachod, D. Naphrom, S. Ruamrungsri, and P.
Sruamsiri. 2 0 1 3. Influence of water regimes and potassium chlorate on floral
induction, leaf photosynthesis and leaf water potential in longan. Journal of
Agricultural Science. 5(6): pp.211-220.
Khaosumain, Y., C. Sritontip and S. Changjeraja. 2013. Effects of nitrogen on growth, leaf
nutrient concentration, flowering and fruit quality in off- season longan. Acta Hort.
984: pp.271-274.
Sritontip, C. , Y. , Khaosumain and S. Changjeraja. 2013 . Influence of fruit load on water
consumption, leaf photosynthesis and plant nutrient contents of longan trees
grown in sand culture. Acta Hort. (ISHS) 984: pp.151-156.
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บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ชิติ ศรีตนทิพย์ และณัฐะยาน์ ธะวิใส. 2559. ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อผลผลิต
ส่ ว นที่บ ริ โ ภคได้ ปริ มาณธาตุอาหารในใบและในดินและฤทธิ์การต้านอนุมูล อิส ระในผั กเชีย งดา.
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3 (3): หน้า 50-56.
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ชิติ ศรีตนทิพย์ และจาลอง ปินชัย. 2559. ผลของปุ๋ยมูลหมูต่อผลผลิตส่วนที่บริโภค
ได้ ปริมาณธาตุอาหารในใบและในดินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา. วารสารพืชศาสตร์
สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3 (3): หน้า 43-49.
วิ เ ชี ย ร ผลแสง สั ญ ชั ย พั น ธโชติ และ ชิ ติ ศรี ต นทิ พ ย์ . 2559. ผลของการพ่ น ดิ น ขาวเคโอลี น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของแตงเทศ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 3 (3):
หน้า 60-66.
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา สัญชัย พันธโชติ ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์และปรียาพร วิภาหะ. 2559. ผล
ของวิธีกลและสารเคมีต่อการงอกของเมล็ดมะแขว่น (Zanthoxylum limon-elle Alston). วารสาร
พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 3 (1): หน้า 9-12.
พิทักษ์ พุทธวรชัย นภา ขันสุภา ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และชิติ ศรีตนทิพย์. 2558. ความเข้มข้นของโคลซิซิ
นต่อการเจริญเติบโตของยอดและการเปลี่ยนแปลงสันฐานวิทยาของปากใบในผักเชียงดา. วารสาร
เกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 33 (1): หน้า 623-629.
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และชิติ ศรีตนทิพย์. 2558. ผลของการขาดน้าต่อการเติบโตของตายอด ส่วนที่บริโภค
ได้ และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33 (1):
หน้า 623-629.
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ชิติ ศรีตนทิพย์ และมยุรี โมงปันแก้ว. 2558. ผลของปุ๋ยมูลไก่ต่ออัตราการเติ บโต
ผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ ปริมาณธาตุอาหารในใบและในดินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา.
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33 (1): หน้า 614-622.
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ชิติ ศรีตนทิพย์ และทิพย์วรรณ ทูเดอะ. 2558. ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดต่อ
อัตราการเติบโต ผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ปริมาณธาตุอาหารในใบและในดิน และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระในผักเชียงดา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33 (1): หน้า 606-613.
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ และรัตนชัย พรมเทพอานวย. 2558. ผลของสารเคมีต่อ
การยับยั้งการแตกใบอ่อนของลาไย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33 (1): หน้า 630633.
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ และธนานนธ์ บุญเขตร์. 2557. การพัฒนาสูตรสารละลาย
ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนของผักขึ้นฉ่าย. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร (ฉบับพิเศษ) 45
(3): หน้า 223-228.
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ พาวิน มะโนชัย และ ธีรนุช เจริญกิจ. 2557. ผลของการ
ตัดแต่งกิ่งต่อการแตกยอดและการออกดอกนอกฤดูของลาไย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(ฉบับพิเศษ)
45 (3): หน้า 475-478.
เสรี เลาเทาะ ชิติ ศรีตนทิพย์ และ ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ . 2557. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์
สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระกับค่าดัชนีความเขียวในผลผลิตของผักเชียงดา
ภายใต้อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน . วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): หน้า 795-801.
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ชิติ ศรีตนทิพย์, ธีรนุช เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย, สันติ ช่างเจรจาและ ยุทธนาเขาสุเมร. 2557. ผลของการตัด
แต่งกิ่งและสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของลาไยพันธุ์ดอ. วารสาร
แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 40(3): หน้า 260-264.
กิตติศักดิ์ วันก๋าแก้ว นภา ขันสุภา ชิติ ศรีตนทิพย์ และปริญญาวดี ศรีตนทิพย์. 2557. อิทธิพลของระดับ
ไนโตรเจนที่ต่างกันต่ออัตราการใช้น้า การเจริญเติบโต และผลผลิตส่วนที่บริโภคได้ของผักเชียงดา
ในไลซิมิเตอร์. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 31(2): หน้า 41-51.
ภานุพงษ์ เป็งริน สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และ ชิติ ศรีตนทิพย์. 2557.
ผลของโพแทสเซียมต่อการออกดอก คุณภาพของผลผลิตและการเกิดเนื้อหนึ่งของสั บปะรดพั นธุ์
ปัตตาเวีย. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 31(2): หน้า 33-40.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ นายวิเชียร ผลแสง ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ พิทักษ์
พุทธวรชัย และ สุนันท์ เลสัก. 2560. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต่า. เอกสารฝึกอบรม โครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่า. โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านใหม่นาแขม
ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง แหล่งทุนโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
15 หน้า
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ สัญชัย พันธโชติ ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และสุนันท์ เล
สัก. 2559. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต่า. สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชหน้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ดอยสะเก็ด. เชียงใหม่. 33 หน้า
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ สัญชัย พันธโชติ พิทักษ์ พุทธวรชัย ปริญญาวดี ศรีตน
ทิพย์ สุนันท์ เลสัก และนิวัติ เชียงปิว. 2559. เอกสารฝึกอบรม โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่า. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านใหม่นาแขม ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง แหล่งทุนโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 33 หน้า
ชิติ ศรีตนทิพย์. 2559. แนวทางการใช้น้าหมักชีวภาพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต้นทุนต่า. เกษตรธรรมชาติ.
19(4): หน้า 4-10.
ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา ยุทธนา เขาสุเมรุ พิทักษ์ พุทธวรชัย สัญชัย พันธโชติ วิรัติ อาพันธุ์ ปริญญา
วดี ศรีตนทิพย์และสุนันท์ เลสัก. 2558. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่า. โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านใหม่นาแขม
ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง แหล่งทุนโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 33
หน้า
สันติ ช่างเจรจา ชิติ ศรีตนทิพย์ ยุทธนา เขาสุเมรุ รุ่งนภา ช่างเจรจาและพงษ์ยุทธ นวลบุญรือง. 2558.
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลตระกูลส้มในถังควบคุม. ศิลปการพิมพ์. ลาปาง. 41 หน้า
จิราภา พงษ์จันตา และ ชิติ ศรีตนทิพย์. 2558. มะแขว่น : พฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ และการใช้ใน
อาหาร. ศิลปการพิมพ์. ลาปาง. 47 หน้า
ชิติ ศรีตนทิพย์. 2556. การผลิตลาไยนอกฤดู. พิมพ์ครั้งที่ 2. ศิลปะการพิมพ์. ลาปาง 124 หน้า
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 19 ปี
 ชื่อวิชา ไม้ผลเมืองร้อน
 ชื่อวิชา การจัดการสวนไม้ผล
 ชื่อวิชา การขยายพันธุ์พืช
 ชื่อวิชา การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 ชื่อวิชา สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 ชื่อวิชา ไม้ผลเศรษฐกิจ
 ชื่อวิชา สารทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืช
7.1.2 ระดับปริญญาโท 7 ปี
 ชื่อวิชา เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช
 ชื่อวิชา การจัดการอินทรีย์วัตถุในดิน
 ชื่อวิชา ธาตุอาหารพืชและการใช้ปุ๋ย
 ชื่อวิชา การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
 ชื่อวิชา การบูรณาการการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
 ชื่อวิชา การจัดการดิน น้า และธาตุอาหารพืช
 ชื่อวิชา การผลิตพืชในระบบควบคุม
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 ระดับปริญญาโท 3 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ า นนา และเป็ น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ สาขาพื ช ศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ลงชื่อ) .. ........................................เจ้าของประวัติ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

ลาดับที่ 9

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ-สกุล
นายอภิชาติ ชิดบุรี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด.
พืชสวน
5.2 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
เกษตรศาสตร์
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ทษ.บ.
พืชศาสตร์
6.ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี)
ศิรภัสสร บัวเทศ, นารีลักษณ์ นาแก้ว, อภิชาติ ชิดบุรี และ ศิริพรรณ สารินทร์. 2557. ผลของ
สารประกอบช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ที่ ผ ลิ ต จากแบคที เ รี ย กลุ่ ม Pink Pigmented
Facultative Methylotrophs ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระย่อม (Rauvolfia serpentina
(L.) Benth. ex Kurz). ใน รายงานการประชุ ม วิ ช าการ “นเรศวรวิ จั ย ” ครั้ ง ที่ 10 :
เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน. วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557. หน้า 150-157.
ศิริพร ศาสตร์อานวย, นารีลักษณ์ นาแก้ว, อภิชาติ ชิดบุรี และ ศิริพรรณ สารินทร์. 2557. ผล
ของสารประกอบช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ที่ ผ ลิ ต จากแบคที เ รี ย กลุ่ ม Pink Pigmented
Facultative Methylotrophs ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชียงดา (Gymnena inodorum
(Lour.) Decae.) ใน รายงานการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย
สร้างความรู้สู่อาเซียน. วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557. หน้า 978-987.
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6.2 บทความ
บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Thanawut Prombunchachai, Nareeluk Nakaew, Aphichat Chidburee and Siripun Sarin.
2017. Effect of Methylobacterium radiotolerans ED5- 9 with Capability of
Producing Indole- 3- Acetic Acid ( IAA) and 1- Aminocyclopropane- 1Carboxylic Acid Deaminase on the Growth and Development of Murdannia
loriformis (Hassk.) Rolla Rao & Kammathy under In Vitro Condition. Naresuan
University Journal: Science and Technology, (25)2: pp. 21-31.
บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ
อภิชาติ ชิดบุรี, พิทักษ์ พุทธวรชัย และ ศิริพรรณ สารินทร์. 2559. ผลของความเข้มข้นของ IAA ใน
น้าหมักจากแบคทีเรียต่อการเจริญและพัฒนาของการเพาะเลี้ยงแคลลัสเชียงดา. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3(3): หน้า 21-25.
เพีย งพิมพ์ ชิดบุ รี , ศิริ พรรณ สารินทร์, ปัทม์ ปราณอมรกิจ และอภิช าติ ชิดบุรี. 2559. ผลของ
ความเข้มข้นของ IAA ในน้าหมักจากMethylobacterium radiotolerans ED5-9 ต่อการ
เจริญของเส้นใยเห็ดหูหนู. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ฉบับพิเศษ) 3(3): หน้า 1520.
อภิช าติ ชิดบุ รี , ธนวุฒิ พรหมบัญชาชั ย, นารีลั กษณ์ นาแก้ว และ ศิริพรรณ สารินทร์. 2558.
ประสิทธิผลของน้าหมักจาก Methylobacterium radiolerans กลุ่มแยก ED5-9 ต่อการ
เพาะเลี้ยงแคลลัสของหญ้าปักกิ่ง. วารสารนเรศวรพะเยา 8(2) : หน้า 93-95.
อภิชาติ ชิดบุรี, พิทักษ์ พุทธวรชัย และ ศิริพรรณ สารินทร์. 2558. ผลของความเข้มข้น IAA จากน้า
หมักร่วมกับสภาพเลี้ยงที่แตกต่างกันต่อการเจริญและพัฒนาเชียงดาในสภาพปลอดเชื้อ.
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. (ฉบับพิเศษ) 33 (1) : หน้า 42-46.
เพียงพิพม์ ชิดบุรี, ศิริพรรณ สารินทร์ และอภิชาติ ชิดบุรี. 2558. ผลของความเข้มข้น IAA จากน้า
หมัก Methylobacterium radiolerans กลุ่มแยก ED5-9 ต่อการเพาะเลี้ยงแคลลัสเชียง
ดา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. (ฉบับพิเศษ) 33 (1) : หน้า 37-41.
ดารณี วิ ภ าพนม และอภิ ช าติ ชิ ด บุ รี . 2558. ผลของสั ด ส่ ว นแสงสี น้ าเงิ น /สี แ ดง/สี ข าวหลอด
ไดโอดเปล่งแสงร่วมกับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารหลักที่มีต่อการเจริญและ
พั ฒ นาของยู ค าลิ ป ตั ส ลู ก ผสมในสภาพปลอดเชื้อ . แก่ น เกษตร (ฉบั บ พิ เ ศษ). 48 (1) :
หน้า 280-286.
มนต์รินทร์ เรืองจิตต์, พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง, เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, ศิริพรรณ
สารินทร์ และอภิชาติ ชิดบุรี. 2558. ผลของน้าหมักจากแบคทีเรีย Methylobacterium
radiolerans ED5- 9 ที่ ผ ลิ ต Indole- 3- acetic acid ( IAA) ต่ อ ผ ล ผ ลิ ต เ ห็ ด น า ง ร ม
(Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kummer. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 48 (1) : หน้า
944-948.
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อภิ ช าติ ชิ ด บุ รี , อนนท์ น าอิ น , กริ ช แสนสุ ภ า และธี ร วั ฒ น์ กลายเพศ. 2557.ผลของหลอด
ไดโอดเปล่งแสงร่วมกันสีน้าเงิน/สีแดง/สีขาวที่มีต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อยูคาลิปตัสใน
สภาพปลอดเชื้อ. วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 42 (3) : หน้า 399-414.
ศิริพรรณ สารินทร์, ธนวุฒิ พรมบัญชาชัย, นารีลักษณ์ นาแก้ว และอภิชาติ ชิดบุรี. 2556. การคัด
แยกแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methyletrophs (PPFMs) ที่สามารถ
ผลิต Indole Acetic Acid จากหญ้าปักกิ่ง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(2) : หน้า 1424.
อภิชาติ ชิดบุรี และ วิชาดา จาคาคง. 2556. ผลของอัตราส่วนแซนแทนกัมกับผงวุ้นในอาหารเลี้ยง
ต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อยูคาลิปตัส. ว.วิทย.กษ. (ฉบับพิเศษ) 45(3): หน้า 603-607.
เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, วรัญญา ธาราเวชรักษ์, อภิชาติ ชิดบุรี และลมัย ปั่นตา. 2556. การรวบรวมข้อมูล
กล้วยไม้ที่เป็นเอกลักษณะท้องถิ่นของลาปาง. ว.วิทย.กษ. (ฉบับพิเศษ) 45(3): หน้า 293296.
สุมิตรา อานาจผูก และอภิชาติ ชิดบุรี. 2556. การเพาะเลี้ยงแคลลัสของผักเชีงดา. ว.วิทย.กษ. (ฉบับ
พิเศษ) 45(3): หน้า 177-182.
อภิชาติ ชิดบุรี และคณะ. 2556. การจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการการผลิตพุทราเศรษฐี
อาเภอลอง จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 6(2) (พ.ย.-ธ.ค.) : หน้า 3143.
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ
อภิชาติ ชิดบุรี, พิทักษ์ พุทธวรชัย และพงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง. 2556. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เบื้องต้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เอกสาร
ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี. 60 หน้า.
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (20 ปี)
 ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 ชื่อวิชา พันธุศาสตร์
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา (3 ปี)
 ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
7.1.2 ระดับปริญญาโท 8 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (8 ปี)
 ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีเกษตร
 ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
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มหาวิทยาลัยพะเยา (1 ปี)
 ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 ดารณี วิภาพนม. 2558. ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสงและสารประกอบที่ช่ว ย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในน้าหมักจาก Methylovaterium raditolerans
ED5-9 ที่มีผ ลต่อการเจริ ญ และพัฒ นาของเนื้ อเยื่ อยู คาลิ ป ตัส ลู กผสมในสภาพ
ปลอดเชื้อ
 มนต์นริทรน์ เรืองจิตต์. 2559. ผลของ Indole-3-acetic acid (IAA) จากน้าหมัก
ของ Methylovaterium raditolerans ED5-9 ต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ด
นางรม (Pleurolus ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kummer)
7.2.2 เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย. 2557. ศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่ ม Pink-Pigmented
Facultative Methylotrophs (PPFMs) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของหญ้าปักกิ่งใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กิตติพงษ์ ปุณณานนท์. 2559. ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารเร่งการเจริญของ
พืชจาแอคติโนแบคทีเรียต่อการเจริญของข้าวโพด.
 เปรมบุรี มโนเชี่ยวพินิจ. 2559. ผลของการเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชจาก
แบคทีเรี ย ในวัส ดุปลู กต่อการเจริญของยอดกุห ลาบหนูที่ ได้จากการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ.
 สุ ภั ท รา ค าหม่ อ ง. 2559. ผลของการห่ อ หุ้ ม ชิ้ น เนื้ อ เยื่ อ ด้ ว ยแอลจิ เ นตที่ มี
สารส่งเสริมการเจริญของพืชจากแบคทีเรียเพื่อการขยายพันธุ์แบบเมล็ดพืชเทียม
ปลอดเชื้อ.
 ศิริ พร ศาสตร์อานวย. 2557.ผลของสารประกอบช่วยส่งเสริมการเจริญที่ผลิต
จ า ก แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม pink pigmented facultativemethylotrophs ต่ อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.).
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 ศิรภัสสร บัวเทศ. 2557. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรีย
กลุ่ ม pink pigmented facultative methylotrophs ต่ อ การเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืชสมุนไพรระย่อม.
7.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 ดารณี วิภาพนม. 2558. ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสงและสารประกอบที่ช่ว ย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในน้าหมักจาก Methylovaterium raditolerans
ED5-9 ที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อยูคาลิปตัส ลูกผสมในสภาพ
ปลอดเชื้อ
 มนต์นริทรน์ เรืองจิตต์. 2559. ผลของ Indole-3-acetic acid (IAA) จากน้าหมัก
ของ Methylovaterium raditolerans ED5-9 ต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ด
นางรม (Pleurolus ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kummer)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย. 2559. ศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่ ม Pink-Pigmented
Facultative Methylotrophs (PPFMs) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของหญ้าปักกิ่งใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ศิรภัสสร บัวเทศ. 2559 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรีย
กลุ่ ม pink pigmented facultative methylotrophs ต่ อ การเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืชสมุนไพรระย่อม.
 ศิริ พร ศาสตร์อานวย. 2559.ผลของสารประกอบช่วยส่งเสริมการเจริญที่ผลิต
จ า ก แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม pink pigmented facultativemethylotrophs ต่ อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์
 วรรณสิริ ตัณฑ์ประศาสน์. 2559. ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อคุณภาพดอก
ของกุหลาบ
 วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์. 2559. ผลของระดับแคลเซียมและโบรอนต่อการเจริญเติบโต
ของว่านสีทิศ.
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 กนกวรรณ ปัญจะมา. 2556. ผลของกรดจิบเบอเรลลิก และเบนซิลอะดีนินร่วมกับ
การบ่มหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของแซนเดอร์โซเนีย.
 วันเพ็ญ โลหะเจริญ. 2556. การวิเคราะห์ใบเพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหาร
ของพริกหวานที่ปลูกแบบไร้ดิหน้า
 นฤมล นายโรง. 2556. การขยายพันธุ์พลูคาวในสภาพปลอดเชื้อ.
 เอกวิทย์ โฉมที. 2556. ผลของอัตราปุ๋ย ระยะปลู ก และขนาดหั ว พันธุ์ต่อการ
เจริญเติบโตและคุณภาพช่อดอกของหงส์เหิน
 วันวิสา กันยากอง. 2555. ผลของวัสดุปลูกและอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของแซ
เดอร์โซเนีย.
มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท คณะเกษตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 นิตยา สุขวรรณา. 2559. การส่งถ่ายยีน Chalcones/Stilbene synthase like
gene (CHS/STS) เข้าสู่แคลลัสหนอนตายหยากโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม

ลงชื่อ..................................................................เจ้าของประวัติ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

ลาดับที่ 10

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-----------------------------------------------------------------1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. ชื่อ-สกุล
นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี
3. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
5.1 ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด.
พืชไร่-นา
5.2 ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.
เกษตรศาสตร์
5.3 ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.
เกษตรศาสตร์

พ.ศ.
2539
2528
2523

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
จานุลักษณ์ ขนบดี และพัชรดา ทองลา. 2557. การประเมินสมรรถนะการผสมของแตงกวา7 สายพันธุ์. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 : วันที่
23 – 25 กรกฎาคม 2557. หน้า 489 -494.
6.2 บทความ
บทความในวารสารการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pawinee Innark, Thanchanok Ratanachan, Chanulak Khanobdee, Sompid Samipak Chatchawan
Jantasuriyarat. 2014. Downy mildew resistanct/ susceptible cucumber germplasm
(Cucumis sativus L.) genetic diversity assessment using ISSR markers. Crop Protection.
60 : pp.56 – 61.
Chatchawan Jantasuriyarat, Pawinee Innark, Thanchanok Ratanachan; Chanulak Khanobdee,
Sompid Samipak. 2013. Evaluation of genetic diversity among downy mildew
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resistant/ susceptible cucumber germplasm ( Cucumis sativus L. ) using ISSR marker.
Scientia Horticulturae. 162 : pp.278 – 284.
Chanulak Khanobdee. 2013. Plant growth, broad mite resistance and crop yield of registered
Karen type chili varieties. RMUTP Research Journal Special Issue : ISSN 1906- 0432.
pp.167 – 176.
ผลงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ บทความทางวิชาการ
จานุ ลั กษณ์ ขนบดี วัน ไณ เอา และ ภัทราภรณ์ ศรีส มรรถการ. 2559. การพัฒ นาพันธุ์ลู กผสมเดี่ยวของ
ฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน้ามันในเมล็ดสูง . วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์(ฉบับพิเศษ)
3(3) : หน้า 52-59.
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ จานุลักษณ์ ขนบดี และ พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ. 2558. เปรียบเทียบคุณภาพ
ทางเคมี-กายภาพและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของฟักทองพันธุ์พื้ นเมือง พันธุ์โอโตะ และพันธุ์
การค้า. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. (ฉบับพิเศษ) 3(1) : หน้า 504 – 512.
วันไณ เอา จานุลักษณ์ ขนบดี และ ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ. 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมของฟักทอง
ให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. (ฉบับพิเศษ) 3(1) : หน้า 150 – 154.
จานุลักษณ์ ขนบดี พัชรดา ทองลา และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ. 2558. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความ
ต้านทานโรคราน้าค้างของแตงกวา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 33(1) : หน้า 155 –
161.
วราภา มหากาญจนกุล อรรณพ ทัศนอุดม ยศยา ทุริสุทธิ์ จานุลักษณ์ ขนบดี งามจิตร โล่วิทูร และชิดชม ฮิรา
งะ. 2557. พริกชี้ฟ้าแห้งอนามัยยกระดับการผลิตพริกคุณภาพปลอดภัย. วารสารเคหการเกษตร 38
(9): หน้า 183–185.
จานุลักษณ์ ขนบดี อาทิตย์ อุดมโยธิน และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ. 2557. การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาเจอร์กิ้น
ให้ ต้ า นทานต่ อ โรคราน้ าค้ า งและแสดงดอกเพศเมี ย สู ง . แก่ น เกษตร (ฉบั บ พิ เ ศษ) 42(3) :
หน้า 846 – 851.
จานุลักษณ์ ขนบดี กนกกาญจน์ รักษาศักดิ์ และ สาวิตร มีจุ้ย. 2557. เสถียรภาพผลผลิตของพันธุ์พริกกระเหรี่
ยงพันธุ์คีรีราษฎร์. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ) 42(3): หน้า 725 – 729.
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน และ จานุลักษณ์ ขนบดี. 2557. ผลของคลอรีนและพันธุ์พริกกะเหรี่ยงต่ออายุการเก็บผล
สด.ว. วิทย. กษ. (ฉบับพิเศษ) 45 (3): หน้า 261-266
จานุลักษณ์ ขนบดี. 2557. พันธุ์รับรองพริกกะเหรี่ยง. ว. วิทย. กษ. 45 (3) (พิเศษ) : หน้า 197-200.
อรรณพ ทัศนอุดม วราภา มหากาญจนกุล ยศยา ทุริสุทธิ์ จานุลักษณ์ ขนบดี งามจิตร โล่วิทูร และ ชิดชม ฮิรา
งะ. 2556. การลดสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกชี้ฟ้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) 44:(3): หน้า 295–298.
อาทิตย์ อุดมโยธิน จานุลักษณ์ ขนบดี และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ. 2556. การทดสอบสมรรถนะการผสมของ
เจอร์กหิ้ น้า วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ) : หน้า 56 – 62.
สุพิศา ทองลา จานุลักษณ์ ขนบดี และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ. 2556. อัตราทางพันธุกรรม สหสัมพันธ์และแพท
โคแอฟฟิเซี่ยนท์ของโรคราน้าค้าง ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในแตงกวา. วารสารวิชาการและ
วิจัย มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ) : หน้า 417 – 421.
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กนกกาญจน์ รักษาศักดิ์ พรนิภา เลิศศิลป์มงคล สาวิตร มีจุ้ย และ จานุลักษณ์ ขนบดี. 2556. การทดสอบ
ผลผลิตของพริกกะเหรี่ยง 8 พันธุ์ที่ปลูกใน 2 ระบบ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครฉบับ
พิเศษ : หน้า 36 – 41.
Chanulak Khanobdee Piyavadee Charoenwattana and Sompid Samipak. 2016. Evaluation
of downy mildew resistance in the cucumber inbred lines. RMUTSB Acad. J. 4(1) :
pp.75-82.
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ
จานุลักษณ์ ขนบดี สาวิตร มีจุ้ย และ จินันทนา จอมดวง. 2560. คู่มือการปลูกพริกกะเหรี่ยงแบบปลอดภัย.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ศิลปะการพิมพ์. ลาปาง. 42 หน้า.
จานุลักษณ์ ขนบดี สาวิตร มีจุ้ย และ จินันทนา จอมดวง. 2559. คู่มือการปลูกพริกกะเหรี่ยงแบบ ป ล อ ด ภั ย .
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ศิลปะการพิมพ์. ลาปาง. 30 หน้า
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ
7.1 ประสบการณ์การสอน
7.1.1 ระดับปริญญาตรี 31 ปี
 ชื่อวิชา พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
 ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์ผัก
 ชื่อวิชา ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตผัก
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
 ชื่อวิชา วางแผนการทดลองทางการเกษตร
 ชื่อวิชา สัมมนา
 ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษ
7.1.2 ระดับปริญญาโท 10 ปี
 ชื่อวิชา การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
 ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ประชากรสาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
 ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ปริมาณสาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
 ชื่อวิชา สถิติสาหรับการวิจยั พืชศาสตร์
 ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร์ 1
 ชื่อวิชา การพัฒนาพันธุ์และผลิตพืชเพื่ออุตสาหกรรม
 ชื่อวิชา การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 ชื่อวิชา สถิติศาสตร์สาหรับการวิจัยทางพืช
 ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
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 ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์
7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7.2.1 ระดับปริญญาโท 10 ปี
1. วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 10 เรื่อง
ธนิยา เอกธรรมมงคล. 2555. การสร้างประชากรพื้นฐาน สกัดสายพันธุ์แท้ และคัดเลือกแตงกวาสองประชากร
ให้ต้านทานต่อโรคราน้าค้าง.
ชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล. 2555. การรวบรวมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ และศึกษาเสถียรภาพการให้ผลผลิตของพริก
พื้นเมืองจังหวัดตาก
พรนภา ทิวาลัย. 2556. การสร้างประชากรพื้นฐานและสกัดสายพันธุ์แท้ของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคไวรัส
พรพนา จินาวงค์. 2556. การประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพในการบริโภค
จิรานันท์ ไชยวรรณ์. 2556. การสร้างประชากรและสายพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้าค้าง
อาทิตย์ อุดมโยธิหน้า 2557. การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาเจอร์กิ้นให้ต้านทานต่อโรคราน้าค้าง
กนกกาญจน์ รักษาศักดิ์. 2557. การประเมินศักยภาพการผลิตพันธุ์พริกกะเหรี่ยง 8 พันธุ์ ภายใต้สภาพการ
ปลูกที่แตกต่างกัน
พัชรดา ทองลา. 2558. การถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราน้าค้างและสมรรถนะการผสม
ของแตงกวา
Mr. Ahmad Hadi. 2015. Improvement of Long Hybrid Cucumber ( Cucumis sativus L. ) for
Resistance to Downy Mildew (Pseudoperonospora cubensis)
Mr. Oor Wannai . 2558. การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวของฟักทองให้มีผลผลิต คุณภาพ และน้ามันในเมล็ด
สูง
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.1 เอกชัย อินชนบท. 2556. การประเมินลักษณะปรากฏและพันธุกรรมสายพันธุ์บวบเหลี่ยมต่อโรคใบ
ไหม้เถาแตกยางไหล.
2.2 ทนงศักดิ์ บุญวงศ์. 2556. ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะและความเชื่อมโยงของเครื่องหมายโมเลกุลแบบ
เอสเอสอาร์กับความต้านทานโรคราสนิมในถั่วฝักยาว.
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก จานวน 2 คน
ชรัยย์รัชฎ์ บวรวัฒนะ. 2555. การชักนาการกลายพันธุ์ของอัญชันโดยไอออนบีมพลังงานต่า.
ปริฉัตร พละพึง. 2556. การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์แตงกวาด้วยวิธี ดับเบิลแฮพลอย์เพื่อให้ต้านทาน
ต่อเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา.
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4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุ ชีร า ธานี คา. 2554. การศึกษาลั กษณะทางสั ณฐานวิท ยาการเกิดโรคกับ พืช อาศัยและความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุโรคราน้าค้างของแตงกวาในภาคเหนือของประเทศไทย
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
นงลั ก ษณ์ ไมล์ ห รื อ . 2557. Genetic diversity of small erect-fruited chili for parental line
selection aming to produce F1 hybrid

(ลงชื่อ)........................................เจ้าของประวัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี)

