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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะ/สาขา   คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
ภาษาอังกฤษ   Master of Science Program in Horticulture 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน) 
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)   วท.ม. (พืชสวน) 
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science (Horticulture) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  M.Sc. (Horticulture) 

 
3. วิชาเอก  

พืชสวน 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1   ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มี 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชสวน พ.ศ. 2555   
 6.2 เริ่มเปดสอน ตั้งแตภาคการศึกษาต้น ปการศึกษา 2560 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม 2560 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม

ครั้งที ่17/2560 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 6.5 ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ 
 6.6 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 

 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
 ** กรณีหลักสูตรในก ากับองคกรสภาวิชาชีพหรือองคกรอ่ืน โปรดระบุขอ 6.7 และ 6.8 ** 
 6.7 องคกรสภาวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 
 6.8 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากองค

กรสภาวิชาชีพหรือองคกรอ่ืนแลว ครั้งที่ เมื่อวันที่ 
 6.9 ปดหลักสูตรนี้ ตั้งแตปการศึกษา - เปนตนไป 
 ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรใหม 
 สถานภาพเปดสอน : ภาคการศึกษาต้น  ปการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 

2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
หลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพในลักษณะงานที่ครอบคลุม

สายงานเกษตรศาสตร์และชีววิทยา การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในพืช การผลิตพืชสวนในสภาพควบคุม การจัดการธาตุอาหารพืชสวน การ
ผลิตและการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และพืชสวนเพ่ือสภาพแวดล้อม เป็น
ต้น รวมทั้งสายงานหลักทางด้านการเกษตร เช่น 

(1) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(2) นักวิจัย นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ทางด้านพืชสวน  
(3) ผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น 
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9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
ที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

1 นางสุชีลา  เตชะวงค์เสถียร 3-4499-00158-19-0 ศาสตราจารย ์  D.Agr. (Plant Breeding) 
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2 นายสงัคม  เตชะวงค์เสถียร 3-1012-01229-31-0 รองศาสตราจารย ์  Ph.D. (Agricultural Science) 
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

3 นายภาณุพล หงษ์ภักด ี 3-7701-00601-18-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  วท.ด. (พืชสวน) 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

4 นางสุมนา นีระ 3-4099-99528-11-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biotechnology) 
 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท าใหเกิดการคาและลงทุนใน
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหการแขงขันดานการ
ผลิต การคาและการสงออก ของสินคาในภาคการเกษตรในลักษณะเชิงรุก และเนนทั้งปริมาณและ
คุณภาพของผลิตผลเปนหลัก สงผลใหวิถีการเกษตรแบบพ่ึงตนเองและแรงงานในครอบครัวเขา สู
การเกษตรแผนใหม ที่ใชเครื่องจักรกลและ เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใหปจจัยการผลิตมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น เกษตรกรตองพ่ึงพาปจจัยการผลิตเกือบทั้งหมด จากตางประเทศ เกิดการการปลูกพืช เชิงเดี่ยว
ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเปนหลัก มีการผลิตที่เนนความตองการ ของผูบริโภคทั้งรูปลักษณ รสชาติ และ
สีสัน เปนตน สงผลใหธุรกิจในภาคการเกษตรและอาหารเติบโตแบบกาวกระโดด    เนื่องดวยหลาย
ประเทศไมสามารถปลูกพืชอาหารได เนื่องดวยขอจ ากัดของพ้ืนที่ เกิดภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ และฤดู
การเพาะปลูกเปลี่ยน รวมทั้งแนวโนมของ ประชากรโลกทีเพ่ิมข้ึนในแตละวัน ซึ่งตองการ อาหารในการ
ด ารงชีพ สินคาในภาคการเกษตรจึงถือเปนขุมทรัพยอันมีคาอีกอยางในปจจุบัน พืชสวนถือเปนพืช
ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมไมผล พืชผัก และไมดอกไมประดับ  มีการสงออกจ าหนาย
ในตางประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ จึงเปนที่ตองการขอผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ การผลิตพืชสวนปจจุบันและอนาคต จึงจ าเปนอยางยิ่งที่ตองใชเทคโนโลยีในการ
จัดการ ตั้งแตระดับสวนจนกระทั้งผูบริโภค ซึ่งการตลาดของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่อยูภายใตการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้น และภัยธรรมชาติถี่ขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ท าใหมีการแขงขันทางการคาทั้งภายใน และระหวาง ประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีทุกดานเพ่ือสนองตอความสุขสบาย ท าใหมีการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย และ
การมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะผูสูงอายุและการที่ผูคนเขามาใช ชีวิต อาศัยอยูอยางหนาแน
นในเมืองเพ่ิมขึ้น ท าใหความตองการอาหารมีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพดีตอสุขภาพ 
มีความปลอดภัยและถูกผลิตภายใตระบบการผลิตและแปรรูปที่ยั่งยืนแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การ
ที่ ประเทศไทยจะมีความสามารถอยูรอดไดภายใตสภาพการแขงขันและภาวะความแปรปรวนของสิ่ง
แวดลอม ที่เพ่ิมข้ึนนั้น จะข้ึนอยูกับความสามารถดานภูมิปญญาของคนไทยที่ไดรับการพัฒนาแลว จึงมี
จ าเปนอยางยิ่งที่จะตอง ท าการพัฒนา คนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ตามท่ีได
มีระบุไวแลวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติในฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และจะตอง
กลาวถึงอยางตอเนื่องในฉบับตอๆ ไป 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การปรับเปลี่ยนวิธีการด ารงชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมจากชนบทสูสังคมเมือง สงผลกระ

ทบตอวัฒนธรรม ทาง การเกษตร ที่ในอดีตที่เนนการปลูกพืชเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน หรือชุมชน มี
การใชประโยชนรวมกัน เชน ผัก สวนครัว สวนปาชุมชน และธนาคารพันธุพืช เปนตน จึงเปนการสราง
ความมั่นคงดานอาหารของวัฒนธรรม ทางการ เกษตร มีการใชแรงงานทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติ 
และชุมชน ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลตางๆ ในลักษณะราย ยอย หรือตามฤดูกาล มีความหลากหลาย
ของผลิต เนนพ่ึงพาและใชทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ปจจุบันมีความแตก ตางจากอดีตอยางยิ่ง
เนื่องด วยสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ การเคลื่อนย ายแรงงานทางการเกษตรสู
ภาคอุตสาหกรรม จากการปลูกหลังบานเปนแปลงใหญ ใชเทคโนโลยีตางๆ ที่เปนประโยชนเพ่ือให
ผลผลิตมีทั้งคุณภาพ และปริมาณตามความตองการของผูบริโภค เนนความสะดวก รับประทาน อาหาร
นอกบาน มีแนวโนมเปนครอบครัว ขนาดเล็กและเนนการซื้ออาหารแทนการเพาะปลูก ประกอบกับ    
ปญหา การขาดแคลนแรงงาน และคาแรงงานที่สูงขึ้น จึงท าใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก
จากพืชหลายชนิด เปนพืชเชิงเดี่ยว มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเหมาะสม สงผลกระทบตอ     
ปญหาทางสภาพภูมิอากาศโลก ที่เปลี่ยนแปลงทั้งอุณภูมิที่สูงขึ้น ภัยภิบัติทางธรรมชาติ ท าใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิต การใชสารสนเทศเพ่ือ สนับสนุนการผลิต การปลูกพีชในโรงเรือนที่สามารถควบคุม 
และจัดการไดอยางสม่ าเสมอ ดวยจ านวนของ ประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น แนวโนมการใชเครื่องจักรกล
ในทั้งสวนผัก ผลไม และไมดอกไมประดับตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชน เครื่องหยอดเมล็ด แผนชิป เครื่อง    
ทุนแรง จากผลกระทบจากการ เคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรมและบริการเกษตรกรใชขอมูลทาง
วิชาการเพ่ือสนับสนุน สงผลใหอาหารเกิดปญหาการขาดแคลน แรงงานหนุมสาวในภาคการเกษตร มา
ยาวนานหลายสิบป และมีแนวโนมตอไปในอนาคต ประกอบกับจ านวนของประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานกลับคงท่ี หรือลดลง อีกท้ังพฤติกรรมของคนในสังคมทีเ่คยเนนการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนกับภายนอก ท าใหเกิดความไมมั่นคงทางดานอาหารในระดับครัวเรือน จากวิทยาการดาน  
ตางๆ ที่เจริญกาวหนา จึงมีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ ในการอ านวยความสะดวกในภาค
การเกษตรมากขึ้น เชน เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง อิเล็กทรอนิค และสารสนเทศตางๆ เพ่ือชวยลด   
ปญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ีคุณภาพ   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา ในโลกปจจุบัน ที่กาว 

เขาสูศตวรรษที่ 21 เปนสังคมแหงการเรียนรู สื่อสาร และเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว   
ดวยเทคโนโลยี สารสนเทศ และ บริการที่ทันสมัย สอดคล องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงสูสังคมเมืองที่หนาแนน มีความหลากหลาย และซับซอนทางวัฒนธรรม และมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพ่ือใหรองรับ และกาวทันการสังคม
ประกอบกับการเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนา หลักสูตรและการ จัด
การศึกษา ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพในการแขงขันกับ
นานาประเทศ และสามารถด ารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการ
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรมหรือไทยแลนด 4.0 ดังนั้น จึงมีความส าคัญ    
อยางยิ่งที่จ าเปนตอง  พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวนในเชิงรุก  ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาว จ าเปน    
ตองใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดวยกระบวนการวิจัยในการสรางสรรค
ผลงาน การแกไขปญหาทางวิชาการ การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต การจัดการและการพัฒนาพืช
สวน แต่ละดานใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ประกอบกับเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางดานพืชสวนที่มีศักยภาพสูงทางวิชาการ การคนควาวิจัย มีทักษะการท างาน การวางแผนบูรณา  
การองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้งใหบริการทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการ
พัฒนาเนื้อหาทางวิชาการใหทันสมัย มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมาตรฐานสากล โดยปรับปรุง เนื้อหา
บางสวนจากหลักสูตรเดิมใหกระชับ ยุบรวมเนื้อหา บางวิชาเพ่ือความเหมาะสม และเพ่ิมเติมรายวิชา
ใหทันสมัย ตามปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดลอม และศรษฐกิจ  อีกทั้งได 
สรางองคความรูใหมผานการผลิตบุคลากรทางดานพืชสวน และมีอัตลักษณของมหาบัณฑิตที่พรอม
ท างานบนพ้ืนฐานการวิจัย   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   พันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งครอบคลุมการบุกเบิก แสวงหา และถายทอดศิลปะวิทยาการ

ในดานตาง ๆ ที่เปน ประโยชนตอสังคมอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกนถือ เปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
น าของประเทศที่มีอัตลักษณและ คุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีความเปนเลิศทางวิชาการ เปน  
แหลงเรียนรูและผลิตบัณฑิตในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความรูความสามารถ และมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่ กอปรดวยวิทยา 
จริยา และ ปญญา   
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาพืชสวน การจัดการศึกษา
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการบุคคลทางด้านพืชสวน ให้มี
ความสามารถประยุกต์ และบูรณาความรู้ทางการเกษตรระดับสูง และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่าง
อิสระ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีภาวะผู้น าตลอดจนมีจิตส านึกในความเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาพืช
สวน  

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัต ิดังนี้ 

(1) มีความรู้เชิงลึกในหลักวิชาการศึกษาสาขาวิชาพืชสวน และสามารถประยุกต์ในการ
ประกอบวิชาชีพขั้นสูง หรือการวิจัยเพื่อไขปัญหา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(2) มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ และวิชาชีพพืช
สวนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
วิชาการข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร 
และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความสนใจใฝ่รู้ในด้านการเกษตรและสามารถพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
(5) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้น า 
(6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี 

รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. ด้านการเรียนการสอน 1. พัฒนาเนื้อหารายวิชาเดิมให
ทันสมัย และเปดรายวิชาเลือก
ใหม  
2. ส งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการ เรียนรูในแตละรายวิชาที่
เนนใชวิจัย เปนฐาน (Research 
based learning)  
3. สนับสนุนการใช  เทคนิคการ
และนวัตกรรมดานการ เรียนการ
สอนในรายวิชาตางๆ  
4. ป รั บ ก ร ะบว นก า รกา ร ให
ค าปรึกษา วิทยานิพนธ การท า
วิจัยอยางมีมาตรฐาน 

1. มคอ.3, 4 และเอกสารประกอบ 
การสอนจ านวนรายวิชาเลือกเปดใหม  
 
2.จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนเนนใชวิจัยเปนฐาน (Research 
base learning)  
3.จ านวนรายวิ ช าที่ มี  การใช e-
learning ในการสอน  
4.จ านวนนักศึกษาที่น าเสนอราย งาน
ความกาวหนาการท าวิทยานิพนธ แต
ละภาคการศึกษารายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ปจจุบันตอศิษยเกา และผูใชบัณฑิต  
ตอหลักสูตร  
5. รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
6. รายวิชาที่มี การเรียนการสอนดวย
วิ จั ย เ ป นฐ าน  ผล ง านนั กศึ กษ า 
เอกสารเผยแพร  และบทความทาง
วิชาการ  
7. จ านวนนักศึกษาที่ไดรับทุนไปแลก 
เปลี่ยนต างประเทศ หรือเข าร วม 
โครงการที่ ใช ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

2 .  ด านพัฒนานั กศึกษา    
ทางดานวิจัย 

1. ส ง เสริ มการถ ายทอดทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงาน การ
พัฒนา ความรู และเครือขายทาง
วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณเข าร วม  ประชุม
วิชาการ น า เสนอผลงานของ
นักศึกษาอยางนอยคนละ1 ครั้ง 
เชน งานประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติ 
2. สงเสริมการใชภาษา อังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารการอาน และ
การฟง 
3. สงเสริมใหนักศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา  บรรณ
ทางการวิจัยและวิชาการ  

1. รายงานความพึงพอใจของนัก 
ศึกษาที่เขารวมโครงการ  

2. จ านวนนักศึกษาและโครงการ 
สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ 
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ  

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ได เผยแพร
น า เสนอและตีพิ มพ ใน  วารสาร 
วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ  

4. จ านวนรางวัลการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 



                                                                                               มคอ. 2 

8 

 

4. ส งเสริมการเขียน abstract 
ของ ผลงานวิจัยที่จะน าเสนอหรือ
ตีพิมพ เผยแพร 

3. ดานการพัฒนาอาจารย 1.ก าหนดใหอาจารยใหม่เขาอบรม 
อาจารยใหมเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน  การวั ดและประ เมินผล
รวมถึงงานวิจัย  
2.มอบหมายภาระงานสอนของ 
อาจารยผูสอนตรงตาม คุณวุฒิ 
ความช านาญ ผลงาน วิจัย และ
หรือประสบการณ  
3.สนับสนุนและสงเสริมอาจารย
ให ท างานวิจัยและให  บริการ
วิชาการแกสังคม  
4. ส ง เส ริ มและสนั บสนุ น ให
อาจารยเพิ่มพูน ความรูจากการ
อบรม สั มมนา  และ  ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. จ านวนอาจารย ใหม ได รับการ     
อบรมในแตละป  
2. รายงานความพึงพอใจของผู ใช
บัณฑิตความพึงพอใจ ของอาจารย   
ตอการสนับสนุนการ พัฒนาวิชาการ
ของหนวยงาน  
3. จ านวนโครงการวิจัยและโครงการ 
บริการวิชาการแกสังคม  
4. จ านวนผลงานตีพิมพทั้งในและตาง
ประเทศ  
5. จ านวนอาจารยที่เขารวมประชุม 
อบรมและสัมมนา  
6. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของ อาจารยตอการสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ 

4. ดานการพัฒนาหลักสูตร 1. ประชุมอาจารยผู รับผิดชอบ
หลัก สูตร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
2. จัดท ารายงานการประเมินหลัก 
สูตรตามรอบป (SAR หรือ มคอ.
7)  
3. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 

1. จ านวนครั้ ง ในการประชุมของ 
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะ กรรมการบริหารหลักสูตร  
2. ร าย ง านผลการประ เมิ นของ
นักศึกษา ปจจุบัน ศิษยเกา และผูใช
บัณฑิต  
3. รายงานการประเมินหลักสูตรตาม 
รอบป (SAR หรือ มคอ.7)  
4. หลักสูตรมีมาตรฐานและผานการ 
รับรองมาตรฐาน 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก 4) 
1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก 4) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น             เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย          เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาภาคพิเศษ     เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21 (ภาคผนวก 4) หรือเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ปรับปรุงใหม่ และมีคุณสมบัติอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในสาขา
ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ปี  

(2)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

(3)  หากคุณสมบัติในข้อ (1) และ (2) ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านพืชสวน ขาดความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานวิชาด้านพืชผัก 

ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ และการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและสื่อสารในทางวิชาการ  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 

จัดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน และการ
สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาขาวิชาพืชสวนและมหาวิทยาลัย 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ปีที่ 1 12 12 12 12 12 
ปีที่ 2 - 12 12 12 12 

รวม 12 24 24 24 24 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 12 12 12 12 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
 2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
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 2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทน และวัสด ุ 230,000 461,000 461,000 461,000 461,000 
งบครุภัณฑ ์ 168,000 330,000 330,000 330,000 330,000 
งบด าเนนิการ (พฒันาการ
เรียน การสอน พัฒนา
นักศึกษา ฯลฯ) 

202,000 409,000 409,000 409,000 409,000 

รวมรายจ่าย 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 100,000 บาท/หลักสูตร  

    2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ (ภาคผนวก 5) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 (ภาคผนวก 6) 
หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่จะปรับปรุงใหม่ 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1      ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2      ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 38 

1) หมวดวิชาบังคับ   
ก. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 2 - 

ข. หมวดวิชาบังคับ นับหน่วยกิต - 8 

2) หมวดวิชาเลือก - 18 
3) วิทยานิพนธ์ 38 12 

รวม 38 38 
          

 3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

(1) หมวดวิชาบังคับ               
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นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดย
ไม่ได้นับหน่วยกิต  

AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture I  
AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture II  

          (2) วิชาวิทยานิพนธ์                 
AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต 
 Thesis  

3.1.3.2  แผน ก แบบ ก 2          
(1) หมวดวิชาบังคับ                    8  หน่วยกิต 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  จ านวน 8 หน่วยกิต  
**AG 137 401  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูงของการผลิตพืชสวน 3(2-3-5) 
 Advanced Environmental Physiology of 

Horticultural Crop Production                                       
 

  AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture I  
  AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture II  
  AG 147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ 3(2-3-5) 
 Research Methods in Plant Science  

 
(2)  หมวดวิชาเลือก                    18 หน่วยกิต 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

**AG 137 402 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3(3-0-6) 
 Postharvest Physiology of Horticultural Crops  
  AG 137 403 ธาตุอาหารส าหรับพืชสวน 3(2-3-5) 
 Nutrition of Horticultural Crops  
*AG 137 404  สรีรวิทยาไม้ดอก 3(3-0-6) 
 Physiology of Flower  
*AG 137 405 สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน 3(3-0-6) 
 Advanced Plant Growth Regulators in 

Horticulture  
 

  AG 137 501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(3-0-6) 
 Horticultural Crop Breeding  
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  AG 137 502 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความต้านทานต่อสภาพ
ความเครียดที่มาจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

3(2-3-5) 

 Horticultural Crop Improvement for Resistance 
to Biotic and Abiotic Stress 

 

  AG 137 503 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 1(0-3-1) 
 Horticultural Corp Breeding Techniques     
**AG 137 601 เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการผลิต

และปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
3(2-3-5) 

 Biotechnology and Molecular Biology for 
Horticultural Crop Production and Breeding 

 

**AG 137 701 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวนและการ
ควบคุมคุณภาพ 

3(3-0-6) 

 Physiology of Horticultural Seed and 
Propagules and Quality Control 

 

  AG 137 894 ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 3(0-9-5) 
 Special Problems in Horticulture  
*AG 147 100 การเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มทันสมัย 3(3-0-6) 
 Precision Agriculture and Smart Farming  
  AG 147 305 พันธุศาสตร์ปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Quantitative Genetics and Advanced Crop  

Improvement 
 

 
(3) วิชาวิทยานิพนธ์  
    AG 137 899 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  
หมายเหตุ    *  หมายถึง รายวิชาใหม่ 

** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
ระบบรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ อ้างอิงการใช้
ระบบรหัสวิชา ตามข้อก าหนดของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2083/2559) ดังนี้  

ตัวอักษร       AG   หมายถึง อักษรย่อ คณะเกษตรศาสตร์ 
ตัวเลข          13   หมายถึง รหัสสาขาวิชาพืชสวน 
ตัวเลข   14   หมายถึง รหัสสาขาวิชาพืชไร่ 
ตัวเลขหลักที ่  3    หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา คือ เลข 7 และ 8  
ตัวเลขหลักท่ี   4    หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้รายวิชา 

เลข   0    หมายถึง หมวดวิชาพืชสวนทั่วไป 
เลข   1    หมายถึง หมวดวิชาผัก 
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เลข   2    หมายถึง หมวดวิชาไม้ผล 
เลข   3    หมายถึง หมวดวิชาไม้ดอกไม้ประดับ 

      เลข   4    หมายถึง หมวดวิชาสรีรวิทยาและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
      เลข   5    หมายถึง หมวดวิชาปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
      เลข   6    หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชวีภาพพืชสวน 
      เลข   7    หมายถึง หมวดวิชาเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
      เลข   8    หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  

      เลข   9    หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

 ตัวเลขหลักท่ี  5-6  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาแต่ละหมวด 
 

3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
  หน่วยกิต 
**AG 137 401  สรีรวทิยาส่ิงแวดลอ้มขั้นสูงของ

การผลิตพืชสวน 
- 3(2-3-5) 

 Advanced Environmental 
Physiology of Horticultural 
Crop Production                                       

  

AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture I (ไม่นบัหน่วยกิต)  
AG 137 899 วทิยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
xxx xxx วชิาเลือก   
         Elective Course  - 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

9 13 
10 13 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 
2 

  หน่วยกิต 
AG 147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ - 3(2-3-5) 
 Research Methods in Plant 

Science 
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AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 10 - 
 Thesis   
AG 137 899 วิทยานิพนธ์ - 3 
 Thesis   
xxx xxx วิชาเลือก - 6 
 Elective Course    
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

10 12 
19 25 

 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

  หน่วยกิต 
AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 10 - 

 Thesis   
  AG 137 899 วิทยานิพนธ์ - 6 

 Thesis   
 xxx xxx วิชาเลือก - 6 

 ElectiveCourse   
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

10 12 
29 37 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
  หน่วยกิต 
 AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2) 1(1-0-2) 
 Seminar in Horticulture II (ไม่นับหน่วยกิต)  
AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
AG 137 899 วิทยานิพนธ์ - 3 
 Thesis   
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

9 4 
 38 38 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
**AG 137 401   สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน           3(2-3-5)  
        Advanced Environmental Physiology of Horticultural Crop     
      Production 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

   อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ร่วมของสภาพแวดล้อมต่อสรีรวิทยา ชีวเคมี และการผลิต
พืชสวน การตอบสนองและกลไกลควบคุม การจัดการวัสดุปลูก น้ า ธาตุอาหาร ความชื้น แสง และ
อุณหภูมิ เพ่ือการผลิตพืชสวน การผลิตพืชสวนด้วยระบบการควบคุม และการประยุกตใ์ช้ 

Influence and interaction of environment on physiological, 
biochemical and horticultural crop production, responses and control mechanism, 
management of growing media, water, plant nutrients, humidity, light, and 
temperature for horticultural production, horticultural crop production under control 
system and the application. 

 
**AG 137 402  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน             3(3-0-6)  
   Postharvest Physiology of Horticultural Crop 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว อิทธิพลของปัจจัยก่อน
การเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการเผาผลาญของผลผลิต กระบวนการ
เผาผลาญทุติยภูมิขององค์ประกอบภายในผลผลิต และสภาพเครียด การเก็บรักษา ภาชนะบรรจุ และ
การประยุกต์ในเชิงพาณิชย์ 

 Postharvest quality changes of horticultural crop product, pre- and 
postharvest factors, metabolic processes of product, secondary metabolic processes of 
yield components, stresses, atmosphere storage, packaging, and application of 
postharvest physiology for commercial aspects 

 
AG 137 403 ธาตุอาหารส าหรับพืชสวน                 3(2-3-5) 
  Nutrition of Horticultural Crops 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชกับการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลิตพืช
สวน การจ าแนกธาตุอาหารพืช กระบวนการดูดธาตุอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืช  การประเมินภาวะธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ปัญหามลภาวะกับการใช้
ปุ๋ย การจัดการและเทคนิคพิเศษทางธาตุอาหารส าหรับพืชสวนที่ส าคัญ 

Relation of plant nutrients and growth, yield quantity and quality of 
horticultural crops, classification of nutrient, factors affecting nutrient availability, 
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evaluation of plant nutrient status, fertilizer and fertilizer use efficiency, pollution caused 
by fertilizer, management and technique for nutrient application to horticultural crops 

 
*AG 137 404  สรีรวิทยาไม้ดอก                     3(3-0-6) 
     Physiology of Flower 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญของสรีรวิทยาไม้ดอก  องค์ประกอบของดอกไม้และหน้าที่ สารสีและ
กระบวนการเกิดสี กลิ่นและการสร้างกลิ่น ธาตุอาหารพืช และสารชีวเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต 
กระบวนการเกิดดอก การพักตัว และการพ้นการพักตัว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยา วัฎจักร การเจริญเติบโต สรีรวิทยาของไม้ดอกระดับโมเลกุล สรีรวิทยาของไม้ดอก
เศรษฐกิจบางชนิด 

Importance of physiology flower, floral components and  its function, 
pigment and coloring floral scent and it synthesis, plant nutrition and biochemical 
substance for growth, flowering  process, dormancy and dormancy release, 
environmental factors  for physiological changes, plant cycle, Molecular  physiology of  
flower, physiology of some economic flower 

 
*AG 137 405 สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน          3(3-0-6) 
     Advanced Plant Growth Regulators in Horticulture  
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
     บทน าและการแยกประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช เทคนิคทางชีวโมเลกุล
กับฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช กลไกและการออกฤทธิ์ของออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทธิลีน สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดอ่ืนๆ สารชะลอการเจริญเติบโต เทคนิคการตรวจวัด
ปริมาณฮอร์โมนในพืช บทบาทการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางพืชสวน 

Introduction and plant growth regulators (PGRS) classification, 
biomolecular techniques in plant hormones, PGRs, mechanism and function of auxins, 
cytokinins, gibberellins, ethylene, other PGRs, plant growth retardant, the role of PGRs 
application in horticultural crops 
 
 AG 137 501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน                    3(2-3-5) 
     Horticultural  Crop  Breeding 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิธีการปรับปรุงพันธุ์มาตรฐานส าหรับพืชสวน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน การจัดการพันธุ์พืชสวนและการคุ้มครอง และสิทธิบัตรพันธุ์พืช 
     Conventional breeding for horticultural crops, the use of biotechnology 
for horticultural crops, horticultural management and protection, patented plant 
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AG 137 502  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความต้านทานต่อสภาพความเครียด   3(2-3-5) 

ที่มาจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
Horticultural Crop Improvement for Resistance to  
Biotic and Abiotic stress 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างพืช โรคและแมลง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

ของพืชกับสิ่งแวดล้อม กลไกของสภาวะความเครียดจากสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีต่อพืชอาศัย และ
การตอบสนองของพืชอาศัยที่มีต่อสภาวะความเครียดดังกล่าว เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์เพื่อต้านทานต่อ
โรค แมลงศัตรูพืช และสภาพแวดล้อม และการจัดการพืชพันธุ์ต้านทาน 
    Relationship between plant genetics, diseases, insects and 
environmental stress; mechanism of biotic and abiotic stresses on host plants and 
responses of host plants to those stresses; techniques of crop improvement for 
resistance to diseases, insects and environmental stress; and management of crop 
resistant variety   

 
AG 137 503  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน               1(0-3-1) 

Horticultural Crop Breeding Techniques 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
การวางแผนปรับปรุงพันธุ์ และเทคนิคในการผสมพันธุ์ การคัดเลือก และการทดสอบ

พันธุ์พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ผล และพืชสวนอุตสาหกรรมที่ส าคัญบางชนิด การฝึกหัดปฏิบัติงานใน
ระบบของการปรับปรุงพันธุ์แต่ละชนิดพืชสวนในแปลงทดลอง 

อั ง ก ฤ ษ  :  Planning in breeding program, techniques in  hybridisation, 
selection, varietal trials of vegetable crops, fruit  crops, flower plants, ornamental plants 
and some commercial of  industrial horticultural crops, field practices in breeding 
program  of commercial horticultural crops. 

 
AG 137 601 เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการผลิตและ    3(2-3-5) 

ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Biotechnology and Molecular Biology for  
Horticultural Crop Production and Breeding 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลในการผลิตและ

ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน การผลิตต้นพันธุ์พืชสวนและการผลิตสารทุติยภูมิในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการแก้ไขปัญหาการการแท้ง การผลิตพืชสายพันธุ์แท้โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืช การผลิตลูกผสมจากเซลล์ต้นพืช การผลิตลูกผสมโดยการผสม



                                                                                               มคอ. 2 

18 

 

พันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ พันธุวิศวกรรม และการใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพ่ือการผลิตและ
ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

Meaning and importance of biotechnology and molecular biology for 
horticultural crop production and improvement, micropropagation of horticultural crops 
and in vitro secondary metabolite production, biotechnology for overcoming embryo 
abortion, homozygous diploid plant production, mutation induction in plants, and 
somatic hybridization, in vitro zygotic hybrid production, genetic engineering and 
molecular biology for horticultural crop production and breeding 
 

**AG 137 701  สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวนและ       3(3-0-6) 
การควบคุมคุณภาพ 
Physiology of Horticultural Seed and Propagules  
and Quality Control   

     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
     สรีรวิทยาของการงอก การพักตัว การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์
พืชสวน การควบคุมคุณภาพและการเสื่อมสภาพระหว่างการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์และส่ วน
ขยายพันธุ์พืชสวน ลักษณะและมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมระหว่าง
กระบวนการผลิตต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวน การจัดการเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
ส่วนขยายพันธุ์พืชสวน 
    Physiology of germination, dormancy, deterioration of  horticultural seed 
and propagules, quality and deterioration controlling during storage period of 
horticultural seed and propagules, characteristics and seed quality standard, influence 
of environmental conditions during production process on quality of horticultural seed 
and propagules, management for quality controll of horticultural propagules 
 
AG 137 891  สัมมนาทางพืชสวน 1                  1(1-0-2) 
    Seminar in Horticulture I 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การเขียนและการน าเสนอสัมมนาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย เรื่องทางพืชสวนที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เพ่ือด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

Writing and presentation of scientific papers cited on horticultural 
research which related to the research thesis for proposal developing 
 
AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2                  1(1-0-2) 
    Seminar in Horticulture II 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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การเขียนและการน าเสนอสัมมนาจากผลงานวิจัยบางส่วนของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษา
ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษ หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยบางส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการคัดกรอง 

Writing and presentation of some parts of the research thesis in English, 
or publication of some thesis results in academy journal, which has peer review 
 
AG 137 894  ปัญหาพิเศษทางพืชสวน                 3(0-9-4) 
      Special Problems in Horticulture 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
การตรวจเอกสารงานวิจัยทางด้านพืชสวน การวางแผนการทดลอง  การทดลองและ

วิจัยทางพืชสวนในห้องปฏิบัติการ และหรือในแปลงทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และ
การน าเสนอรายงานทางวิชาการ 

Literature review of scientific papers in a horticultural topic, experimental 
design, research on horticultural topic in the laboratory and/or in the field, data analysis, 
report writing and presentation 

 
AG 137 898 วิทยานิพนธ์                        38 (0-0-0) 

 Thesis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
การตรวจเอกสารงานวิจัยจากวารสารทางวิชาการด้านพืชสวน  การเขียนและน าเสนอ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานวิจัย การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย การเขียน
รายงานและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

Literature review of scientific papers, writing and presentation of thesis 
proposal, conducting research on horticulture, presentation of progress report and 
writing research article and full thesis. 

 
AG 137 899 วิทยานิพนธ์                       12 (0-0-0)   

 Thesis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
การตรวจเอกสารงานวิจัยจากวารสารทางวิชาการด้านพืชสวน  การเขียนและน าเสนอ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานวิจัย การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย การเขียน
รายงานและวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

Literature review of scientific papers, writing and presentation of thesis 
proposal, conducting research on horticulture, presentation of progress report and 
writing research article and full thesis. 
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AG 147 001  วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์                 3(2-3-5) 
       Research Methods in Plant Science 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
        แผนการทดลองแบบต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ การวางแผน
และการท างานวิจัย การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล 
และการรายงานการทดลอง 
 Experimental designs in plant science research, planning and conducting 
experiments, application of computer in processing, analysis, interpretation and 
presentation of research. 
 
AG 147 305 พันธุศาสตร์ปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์พืชข้ันสูง        3(3-0-6) 
 Quantitative Genetics and Advance Crop Improvement 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
 ชนิดของการแสดงออกของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืช ความสามารถในการถ่ายทอด

ลักษณะ ผลเสียจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ที่มีเลือดใกล้ชิดกัน และความดีเด่นของลูกผสม การสร้าง
และการประเมินคุณค่าของสายพันธุ์พ่อแม่ การท านายลักษณะของลูกผสม  วิธีการและปัญหาในการ
ทดสอบความสามารถในการรวมตัวของสายพันธุ์ ปัจจัยที่จ ากัดประสิทธิภาพในการคัดเลือกและ
ทดสอบสายพันธุ์ ปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสายพันธุ์ และการ
ใช้ความรู้ทางสถิติช่วยในการปรับปรุงลักษณะเชิงปริมาณของพืช 

 Type of gene action in plant breeding, heritability, inbreeding depression 
and heterosis, development and evaluation of parental materials, prediction of hybrid 
performance, procedures and problems in testing for general and specific combining 
ability, factors limiting efficiency of selection and testing, and genotype x environment 
interaction and developmental homeostasis, use of statistical method to facilitate 
improvements in quantitative traits of cultivated plants. 

 
*AG 147 100 การเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มทันสมัย            3(3-0-6) 
      Precision Agriculture and Smart Farming 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ

แบบจ าลองการผลิตพืชในการผลิตทางการเกษตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ าตามความ
ต้องการของพืช เทคนิคการประเมินผลผลิตพืช การจัดการฟาร์มแบบทันสมัย เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือให้ได้ผลผลิต คุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนอย่าง
ยั่งยืน 

 Application of new technologies such as geographic information system 
crop simulation and modeling in agriculture production, fertilizer application based on 
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soil analysis, water application based on crop requirement, crop yield estimation 
techniques, modern farm managements and appropriate technologies available or 
relevant to Thailand and ASEAN countries in order to achieve sustainable yield, yield 
quality and return 
 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสุชีลา  เตชะวงค์เสถียร 3-4499-00158-19-0 ศาสตราจารย ์ D.Agr. (Plant Breeding) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

2 นายสงัคม  เตชะวงค์
เสถียร 

3-1012-01229-31-0 รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Agricultural 
Science) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

3 นายภานุพล  หงษ์ภักดี 3-7701-00601-18-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (พืชสวน) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

4 นายสุภทัร์  อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

3-1020-02720-14-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Physiology) 
ปร.ด. (พืชไร)่ 
วท.ม. (เกษตรศาสร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

5 นางสุมนา  นีระ 3-4099-99528-11-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Biotechnology) 
วท.ม. (เกษตรศาสร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

6 นายชานนท์ ลาภจิตร 3-3203-00873-87-7 อาจารย ์ Ph.D. (Horticulture) 
วท.ม. (พืชสวน) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

7 นายดนุพล เกษไธสง 1-3109-00014-52-6 อาจารย ์ ปร.ด. (พืชสวน) 
วท.ม. (พืชสวน) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

8 นางสาวร าไพ นามพลิา 1-4099-00160-68-6 อาจารย ์ Ph.D. (Horticulture) 
M.S.  (Horticulture) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายกมล เลิศรัตน ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D (Plant Breeding and 

Plant Genetics) 
ข้าราชการบ านาญ 

2 นางล าไย โกวิทยากร รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Seed Technology) ข้าราชการบ านาญ 

3 นางสาววไิลลักษณ ์ชินะ
จิตร 

อาจารย ์ Dr.Agr. (Biotechnology) ข้าราชการบ านาญ 

4 นางเพียงเพ็ญ ศรวัต นักวิชาการ Ph.D. (Plant Science) ข้าราชการบ านาญ 

5 นายอ านวย ค าตื้อ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Plant Breeding) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าการวิจัยวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสาขาวิชาพืชสวน ให้มีการด าเนินการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา การน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ในสาขาวิชา วางแผนการ
ทดลอง ด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย และการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้เชิงลึกในหลักวิชาการศึกษาสาขาวิชาพืชสวน และสามารถประยุกตใ์นการ
ประกอบวิชาชีพขั้นสูง หรือการวิจัยเพื่อไขปัญหา หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

(2) มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิชาชีพพืช
สวนในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
วิชาการข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร 
และการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความสนใจใฝ่รู้ในด้านการเกษตรและสามารถพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 
(5) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้น า 
(6) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ด ี

รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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5.3  ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป 
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีที่ 1 เป็นต้นไป 

5.4  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก 1  จ านวน  38 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  12 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาพืชสวน เช่น การ

เลือกหัวข้อเรื่องในการท าวิจัย ชี้ประเด็นและโจทย์วิจัยที่ก าลังเป็นที่สนใจของสังคม ผู้ประกอบการ 
และภาครัฐ การแนะน าแหล่งข้อมูล การเสนอแผนการท าวิทยานิพนธ์ การก าหนดเวลาเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามระยะเวลา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
กระบวนการประเมินผลงานการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มีการประเมินเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน 
การประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ การรายงานผล และประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก 4)  

 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  คุณลักษณะพิเศษ    กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

มีความรู้ความสามารถในการ
ท างานวิจัย เพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ แก้ไขปัญหา 
และมีผลงานตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- หลักสูตรมีปรัชญาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็น
ฐาน (Research based learning; RBL) ซึ่งการเรียนรู้จะ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

- กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องการเขียนเค้าโครง และการเตรียม
ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- ศึกษาและท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จากต่างประเทศ ในกรณีได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุน 

- เป็นนักศึกษาช่วยสอน หรือนักศึกษาช่วยวิจัย ภายใต้
โครงการวิจัย กลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 

- อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนนักศึกษา
ช่วยสอน และทุนนักศึกษาช่วยวิจัยเพ่ือเชิญชวนนักศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเข้าร่วมและ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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  คุณลักษณะพิเศษ    กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
- เชิญวิทยากรในกิจกรรมของสาขาวิชา โครงการวิจัย หรือ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  
-  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสายงานด้านพืชสวน 

มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษา
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้
และสื่อสาร 

- ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ สอดแทรกตาม
รายวิชาต่างๆ 

- การน าเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา และเนื้อหาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- การเข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

- เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอสัมมนาระดับนานาชาติต่างๆ 
- เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มเพ่ือนนักศึกษาต่างประเทศ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 
(2) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และวัฒนธรรม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือตอบ

ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ 
(2) บรรยายและสอดแทรกตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมในการขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดหรือตัวอย่างของนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และท าประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสอดแทรกถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงปฏิบัติในสังคม 

(3) ป้อนค าถามสู่ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
(4) อภิปรายน าเสนอตัวอย่างการใช้หลักการทางวิชาการในการเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลโดยหลีกเลี่ยง และน าเสนอตัวอย่างของการอ้างอิงผลงานอย่างไม่
ถูกต้อง การไม่อ้างอิงและการคัดลอก ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืน 

(5) อาจารย์ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย 
เรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา   การ
เคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสต่างๆ เช่น ความ
อุตสาหะพากเพียรของผู้เรียน การเคารพต่อผลงานและความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติและมี
สัมมาคารวะต่อผู้อ่ืน การแต่งกายท่ีเหมาะสมและถูกกาละเทศะ 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบ และการมีวินัยต่อการเรียนและการท างาน
วิทยานิพนธ์ เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
และมีการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

(3) ประเมินจากงาน หรือรายงานการทดลองที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ไม่มีอคติ ไม่มีการคัดลอกผลงาน 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาพืชสวนเป็นอย่างดี 
และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรอืการปฏิบัติงานในวิชาทางพืชสวนได้ 

(2) สามารถท าการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาทางพืชสวนได้ โดยการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาพืชสวนและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพด้านนี้ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การสอนแบบ
บรรยาย แบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา แบบที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ หรือแบบบูรณาการ เป็นต้น 

(2) การฝึกปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ การท าวิจัย การศึกษาดูงาน และท าวิทยานิพนธ์  
(3) การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาทางพืชสวนแห่งชาติ การประชุมวิชาการของ

สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช การประชุมวิทยาการทางเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ  การประชุม
วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชุมวิชาการอ่ืนๆ เป็นต้น 

(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ
ผลงานบางส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ 
การสอบความรอบรู้ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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(2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการทางพืชสวน เช่น การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ  การประชุมวิชาการที่สมาคม
ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชเป็นผู้จัด และการประชุมวิชาการเกษตร เป็นต้น 

 (3) จ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการและที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่เป็นที่ยอมรับ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการและการวิจัยด้านพืชสวน และหรือ
สาขาที่เก่ียวข้องเพ่ือมาประยุกต์และพัฒนาการท าวิทยานิพนธ์ 

(2) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
พืชสวน และพัฒนาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆ โดยบูรณการเข้ากับความรู้เดิมได้ 

(3) สามารถด าเนินโครงการวิจัยทางวิชาการด้านพืชสวนได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุป
ที่สมบูรณ์เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การใช้เทคนิคกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐาน กรณีศึกษา และแบบผสม เป็นต้น 

(2) ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 (3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การปรึกษา การสัมมนา การท ารายงาน การท า
วิจัย และท าวิทยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอรายงานใน

รายวิชาต่างๆ ปัญหาพิเศษ การสอบประมวลความรอบรู้ การท าวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น พร้อมกับ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

(2) สามารถท างานเป็นทีม ปรับตัวในการท างานร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ใน
ทุกสถานภาพ วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การบรรยายพิเศษเสริมควบคู่ไปกับการสอนด้านวิชาการ 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาท างาน รายงาน และน าเสนอผลงานงานเป็นกลุ่ม รวมทั้ง

การเปลี่ยนกลุ่มท างานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาจะได้ฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่าง
หลากหลาย โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนที่ใกล้ชิดโดยก าหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนใน
การท างานกลุ่มอย่างชัดเจน 

(3) จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาคนอ่ืนๆ อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอ วิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน รายบุคคลและ
แบบกลุ่ม อภิปราย และตอบข้อซักถามของผู้เรียนอื่นในต่างกลุ่ม 

(5) มอบหมายงานของกลุ่มให้ศึกษา ค้นคว้า ก าหนดแนวทาง และด าเนินการ
เพ่ือที่จะตอบโจทย์วิจัย 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมน าเสนอวิทยานิพนธ์ในระดับ
ต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นโดยแสดงเหตุและผล และการรับฟังความ
คิดเห็นผู้เรียนหรือบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบงาน 
รายงาน และการน าเสนอรายงานกลุ่มหรือรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

(3) นักศึกษาประเมินตนเอง สมาชิกในกลุ่ม และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วยแบบฟอร์มที่
ก าหนด ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ 

(4) ประเมินจากการรายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ 
(5) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกท้ังในและนอกห้องเรียน 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีทักษะการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งค าถาม การเขียน การ

แปลความและเรียบเรียงในการจัดท ารายงาน และการน าเสนองานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สอนการค านวณต่างๆ ตามที่มีเนื้อหาประกอบในหัวข้อสอนหรือสอนโดยเน้น
เนื้อหาที่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านสถิติ หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

(2) ใช้ Power point หรือสื่ออ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามท าความ
เข้าใจ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง ใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ประกอบการสอนในชั้นเรียน 

(3) การแนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูล รวมทั้งบรรยายพร้อมสาธิตการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ ฐานข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก 

(4) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยจากการค้นคว้าทางเวบไซท์ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 

(5) การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้สืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องในหัวข้อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การ
น าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และอภิปรายซักถาม 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะชน 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารและ
น าเสนอข้อมูล 

(2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่น การเขียนรายงาน และการ
น าเสนองานผู้เรียนใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดได้ถูกต้อง รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอ 

(3) ประเมินทักษะในการคัดกรอง วิเคราะห์ตัวเลข การแปลงตัวเลขให้ง่ายต่อการ
น าเสนอ 

(4) ประเมินการน าเสนอในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สอบความรอบรู้ และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum mapping) (ภาคผนวก 1) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก 4) 

 
2. กระบวนการทวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา (course learning outcomes) 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในระดับรายวิชา ดังนี้ 

(1) รวบรวมผลการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

(2) ทบทวนและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอนร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอน โดย
สาขาวิชาด าเนินการประชุมสรุปเกรด และปรึกษาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงการทบทวน
เนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือ
ผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ โดยจะใช้ข้อเสนอแนะ
ทั้งจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษามาประเมินผล และจัดท ารายงานการเรียน
การสอน (มคอ.5) ซึ่งเป็นการรายงานสะท้อนผลการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 

(3) ปรับปรุงประมวลแผนการสอน (มคอ.3) ตามผลการทบทวน และเม่ือจัดการเรียน
การสอนแล้วเสร็จในแต่ละภาคการศึกษาก็จะด าเนินการเช่นเดิมเป็นวงจรต่อไป 

(4) น า มคอ.5 มาจัดท าการจัดท า มคอ.7 และรายงานการประเมินตนเอง  

(5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา โดยด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนภายในระยะเวลาที่ช่วงเวลาที่ใช้หลักสูตร 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes) 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรประเมินจาก 

(1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ 

3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก 4) และเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แหล่งทุน 

3.2.1  การตีพิมพ์บทความเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 
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     (1) แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
ได้มาจากการท าวิทยานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย จ านวน 1 เรื่อง และ
นักศึกษาต้องเป็นผู้แต่งบทความชื่อแรก  

     (2) แผน ก แบบ ก 2  นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานหรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ได้มาจากการท าวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย จ านวน 1 เรื่อง 
และนักศึกษาต้องเป็นผู้แต่งบทความชื่อแรก 

 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และ
ให้มีทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  1.3 การชี้แจงและแนะน ารายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ใน

หัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร  

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน การเพ่ิมเติมพ้ืนฐานความรู้ในหลากหลายสาขา รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
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(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
  (1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานเขียน หรือการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ประกาศใช้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าทีด่ังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ

ตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระที่มีความรู้ความสามารถตาม

หัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน  
 
2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษา
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และผู้ส าเร็จการศึกษา โดยศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด าเนินการดังนี้ 

1. การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5ปี 
2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ้ีองเรียนของนักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและที่ปรึกษา

ในการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน โดยอาส
จารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และการท าวิทยานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์โทษ

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมสาขาเป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม  

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นวิทยากรพิเศษ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามความ
เหมาะสม  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านพืชสวนที่ลึกซึ้งมากขึ้น   

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
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คณะรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางแผนระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตาม
สภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการ
เรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
(1) หนังสือทางด้านพืชสวนชนิดต่าง ๆ การผลิตพืชสวน สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุง

พันธุ์พืช ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ชีวโมเลกุลทาง
พืช ดังนี้ 

ภาษาไทย              จ านวน                  2142                 รายการ 
ภาษาอังกฤษ          จ านวน                    657                 รายการ  

(2) วารสารที่เกี่ยวกับการผลิตพืชสวน สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ผล 
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ชีวโมเลกุลทางพืช ดังนี้ 

ภาษาไทย              จ านวน                     13                 รายการ 
ภาษาอังกฤษ          จ านวน                       8                 รายการ  

(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-database 

           Agricola (Agriculture online access) 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

           Wiley online library 
           H.W. Wilson 
           ScienceDirect 
            Nature online 
            Science Online 
            Akademic Search Premier 
            Cambridge Journal Online 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
          E book on ScienceDirect 
          Netlibrary Ebooks 
          Knovel 
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
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(1) หนังสือต าราทางด้านพืชสวนชนิดต่าง ๆ การผลิตพืชสวน สรีรวิทยาของพืช การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ชีว
โมเลกุลทางพืช ดังนี้ 

ภาษาไทย              จ านวน                    521                 รายการ 
ภาษาอังกฤษ          จ านวน                   1,091                 รายการ  

(2) วารสารฉบับพิมพ์ ที่เกี่ยวกับการผลิตพืชสวน สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช 
ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยาการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ชีวโมเลกุลทางพืช มี 

 ภาษาไทย              จ านวน                     20                 รายการ 
 ภาษาอังกฤษ          จ านวน                       3                 รายการ 

(3) หนังสือพิมพ์ 
      ภาษาไทย              จ านวน                      6                 รายการ 

 ภาษาอังกฤษ          จ านวน                       1                 รายการ 
(4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย จ านวน 3 ฐาน ดังนี้ 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ Proquest Dissertations &Thesis 

Database 
        ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Thai Thesis Database 
        ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไทย Thai Digital Content Database 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-database จ านวน 5 ฐาน 
          Agricola Online 
          Scopus 
          ISI Web of Science 
            CHE Dissertation Fulltext 
            Journal Citation report 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
          Proquest Agriculture Journal 
          Nature online 
          Academic Search Elite 
          Annaul reviews 
            Blackwell Synergy Journal online 
          Wilson Omnifile 
          Springer Link 
          Science/AAAS 
          Sciece 

ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์พัฒนาขึ้นเอง จ านวน 1 ฐาน คือ ฐานข้อมูล
การประชุมวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ มีวิธีการ ดังนี้ นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจ าวิชาคณาจารย์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต  

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicators) 

ตัวบ่งเป็นไปตามชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามระบบการ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 
(ภาคผนวก 8) 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของการเรียนแต่ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา 

(5) การประเมินรายวิชาออนไลน์ของส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของสาขาฯ และมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หรือเพ่ือนร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและ

ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่
ทันสมัย ยาก ง่าย เป็นต้น  

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรตัวบ่งเป็นไปตามชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 
12 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด (ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร จากนักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 1 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด าเนินการตามรายละเอียดข้อต่างๆ ดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
     1. การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 
     2. มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และวัฒนธรรม 
2) ความรู้  
    1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาพืชสวนเป็นอย่างดี  และ
สามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงานในวิชาทางพืชสวน
ได ้
    2. สามารถท าการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาทางพืชสวนได้ โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้เป็นอย่างด ี
    3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาพืชสวนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพด้านนี้ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
3) ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการและการวิจัยด้านพืชสวน  และหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเพ่ือมาประยุกต์และพัฒนาการท าวิทยานิพนธ์ 
2. สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาพืชสวน และ
พัฒนาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆ โดยบูรณการเข้ากับความรู้เดิมได้ 
3. สามารถด าเนินโครงการวิจัยทางวิชาการด้านพืชสวนได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์
เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้ 
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     1. เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าใจตน เข้าใจผู้อ่ืน พร้อมกับปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
     2. สามารถท างานเป็นทีม ปรับตัวในการท างานร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้ในทุก
สถานภาพ วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
     3. มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม  
2. มีทักษะการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งค าถาม การเขียน การอ่าน แลฃะการ
สื่อสาร และการน าเสนองานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง 

 

คุณลักษณะผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ  

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณธรรม 
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1.  หมวดวิชาบังคับ                           

**AG 137 401 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูงของการผลิตพืชสวน      

  AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1       

  AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2     

  AG 147 001 วิธีวิจัยทางด้านพืชศาสตร์                        

2.  หมวดวิชาเลือก                

 **AG 137 402 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน    

    AG 137 403 ธาตุอาหารส าหรับพืชสวน       
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คุณลักษณะผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ  

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณธรรม 
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

*AG 137 404 สรีรวิทยาไม้ดอก       

*AG 137 405 สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน   

 AG 137 501 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน   

 AG 137 502 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความต้านทานต่อสภาพ
ความเครียดที่มาจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

 

 AG 137 503 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน      

 AG 137 601 เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการผลิตและ
ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  

 

**AG 137 701 
สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวนและการ
ควบคุมคุณภาพ   

 
  

   AG 137 894 ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

   AG 147 305 พันธุศาสตร์ปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง     
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คุณลักษณะผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ  

(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณธรรม 
และ

จริยธรรม 

ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

*AG 147 100 การเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มทันสมัย      

3.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                       

   AG 137 898 วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 1                                                                              

   AG 137 899 วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2                                     
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ภาคผนวก 2 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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1. ชื่อ-สกุล นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร 

        Mrs. Suchila Techawongstein  

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

ปีจบ วุฒปิริญญา ชื่อย่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2535 เอก Ph.D. (Agricultural 
Science)  

Kyoto University  ญี่ปุ่น    

2526 โท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2524 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

 - 

4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (5 ปี ย้อนหลัง) 

ศุกฤชญา เหมะธุลิน และ สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร. 2559. ผลของสายพันธุ์ต่อ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของมะเขือเทศ
ราชินี. แก่นเกษตร. 44 ฉบับพิเศษ 1: 181-185. 

ประวิทย์ ธรรมทะ สมยศ มีทา ร าไพ นามพิลา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สุชีลา เตชะ
วงค์เสถียรและ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2558. อิทธิพลของการผสมข้ามที่มีผลต่อ
การติดผลของส้มโอทองดี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 675-
678. 

นครินทร์ จี้อาทิตย์ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร พลัง สุริหาร และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 
2558. ผลของความสูงจากระดับน้ าทะเลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และสารเผ็ด
ของพริกเผ็ด (Capsicum chinense) ภายใต้สภาพโรงเรือน. วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 129-135. 

วัชรา นาทา วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์  และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557 ประเมินสายพันธุ์
มะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ต่อโรคเหี่ยวเหลืองจากเชื้อ  Fusarium wilt 
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(Fusarium oxysporum ssp. lycopersici race 2). แก่นเกษตร. 42  ฉบับพิเศษ 
3: 829-834. 

ศุกฤชชญา เหมะธุลิน และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557. ผลของการลวกผลพริกด้วย
น้ าร้อนและอายุการเก็บรักษาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านค่าสีของน้ าจิ้ม
จากพริกข้ีหนูสวน. แก่นเกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 760-765. 

วันวิสา ใจราช พัชราภรณ์  สุวอ  ชุมพล  เตมียสถิต และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557. 
ผลของเทคโนโลยีการผลิตที่มีต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพันธุ์พริกเพ่ือ
อุตสาหกรรมอาหาร. แก่นเกษตร. 42: ฉบับพิเศษ 3: 772-777. 

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557. พริกยอดสนเข็ม 80: จากพริกพันธุ์พ้ืนบ้านสู่การใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา. แก่นเกษตร 42: 147-152. 

พัชราภรณ์ สุวอ และ สุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2557. สมรรถนะการรวมตัวทั่วไปและการ
รวมตัวเฉพาะของลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสในพริกชนิด Capsicum 
annuum L.  แก่นเกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 935-940. 

สุจิตรา  จันทะศิลา และสุชีลา  เตชะวงค์เสถียร. 2557. สมรรถนะการรวมตัวในลักษณะ
ความเผ็ดของพริกผลเล็กระหว่าง Capsicum frutescens L. และ Capsicum 
chinense Jacq. แก่นเกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 852-857. 

Nunticha, L., P. Sricharoen, S. Techawongstien, and S. Chanthai, 2016. An 
iodine supplementation of tomato fruits coated with an edible film 
of the iodide-doped chitosan. International Food Research Journal. 
200: 223-229. 

Choichayapong, C., W. Thongdee, W. Khottawong, S. Techawongstien, and 
S. Chanthai. 2015. The synergic retardation effects of both total 
capsaicinoids and phenolic extracts from some hot chilli peppers on 
the autooxidation kinetics of oxymyoglobin. Der Pharma Chemica. 7: 
57-63. 

Kongsri, S., S. Techawongstien, and S. Chanthai. 2015. The Synergistic effect 
of anionic surfactant on adsorption enhancement of the carotenoids 
extract using mesoporous hydroxyapatite nanoparticles. Oriental 
Journal of Chemistry. 31: 1331-1343. 
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Suwor, P., P. Thummabenjapone, J. Sanitchon, S. Kumar, and S. 
Techawongstien. 2015. Phenotypic and genotypic responses of chili 
(Capsicum annuum L.) progressive lines with different resistant genes 
against anthracnose pathogen (Colletotrichum spp.), Aug 2015. 
European Journal of Plant Pathology.143:  725-736. 

Kamvorn, W., S. Techawongstien, S. Techawongstien,  and P. Theerakulpisut. 
2014. Compatibility of inter-specific crosses between Capsicum 
chinense Jacq. and Capsicum baccatum L. at different fertilization 
stages, Scientia Horticulturae. 179: 9-15. 

Phimchan, P., S.Chanthai, P. Bosland, and S. Techawongstien. 2 0 1 4 . 
Enzymatic changes in phenylalanine ammonia-lyase, cinnamic-4-
hydroxylase, capsaicin synthase, and peroxidase activities in Capsicum 
under drought stress. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 62: 
7057-7062. 

Thaharn, N., S. Techawongstien, and S. Chanthai. 2014. Determination of 
arsenic in chilli and tomato grown in North East Thailand. Science 
Asia. 40: 53-59.   

Taharn, N., S. Techawongstein, and S. Chanthai. 2014. Determination of 
major-to-trace elements in hot chilli and tomato varieties 
economically grown in the Northeast of Thailand by ICP-OES following 
microwave assisted digestion. International of Food Research Journal. 
21: 517-522. 

Tempeetikul V., S. Techawongstien, K. Lertrat, and S. Techawongstien. 2013. 
Inheritance of pungency in thai hot pepper (Capsicum annuum L.). 
Sabrao Journal of Breeding and Genetics. 45: 248-254. 

Gurung T., S. Techawongstien, B. Suriharn, and S. Techawongstien. 2012. 
Stability analysis of yield and capsaicinoids content in chili (Capsicum 
spp.) grown across six environments.  Euphytica. 187: 11-18. 

 

4.3 บทความทางวิชาการ  
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 -  

5. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 31 ปี 

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

  AG 137  501   การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

  AG 137 502   การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความต้านทานต่อสภาพความเครียดที่มาจากสิ่งมีชีวิต 

และไม่มีชีวิต 

   AG 137 503  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

AG 137 894   ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

   AG 137 892   สัมมนาทางพืชสวน 2 

   AG 138 992   สัมมนาทางพืชสวน 4 

   AG 138 993   สัมมนาทางพืชสวน 5 

   AG 137 898   วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 1 

   AG 137 899   วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก  2 
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1. ชื่อ-สกุล นายสังคม เตชะวงค์เสถียร  

       Mr. Sungkom Techawongstein 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

ปีจบ 
ระดับ 

ปริญญา 
ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2540 เอก Ph.D. (Agricultural Science)  Tokyo University of 
Agriculture 

ญี่ปุ่น    

2526 โท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2524 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

 - 

4.2 บทความวิจัย  

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  สมยศ มีทา  ร าไพ นามพิลา  พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ สังคม เตชะ
วงค์เสถียร. 2558. อัตราการคายน้ าของส้มโอพันธุ์มณีอีสาน. วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 370-376. 

ร าไพ นามพิลา นันท์นลิน บัวจันทร์ สมยศ มีทา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 
และสังคม เตชะวงค์เสถียร . 2558. อิทธิพลของไคโตซานและฟิล์มเคลือบผิวต่อ
คุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน. วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 545-550. 

ประวิทย์ ธรรมทะ สมยศ มีทา ร าไพ นามพิลา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สุชีลา เตชะวงค์
เสถียรและ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2558. อิทธิพลของการผสมข้ามที่มีผลต่อการติด
ผลของส้มโอทองดี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 675-678. 



มคอ. 2 

 

48 

 

มยุรฉัตร เผือกไร่ สายฝน พุดหอม สังคม เตชะวงค์เสถียร และ สนั่น จอกลอย . 2556. ผล
ของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน. 
แก่นเกษตร. 41 ฉบับพิเศษ 1 : 597-601. 

Kawphaitoon, S., S. Isarangkool Na Ayutthaya, and S. Techawongstien. 2016. 
Effect of fruit position on fruit quality of 'Num Dok Mai Sithong' mango. 
Acta Hortic. 1111:  335-340. 

Tempeetikul V., S. Techawongstien, K. Lertrat, and S. Techawongstien. 2013. 
Inheritance of pungency in thai hot pepper (Capsicum annuum L.). 
Sabrao Journal of Breeding and Genetics. 45: 248-254. 

Gurung T., S. Techawongstien, B. Suriharn, and S. Techawongstien. 2012. 
Stability analysis of yield and capsaicinoids content in chili (Capsicum 
spp.) grown across six environments.  Euphytica. 187: 11-18. 

4.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 31 ปี 

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

**AG 137  401    สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 

**AG 137 402    สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 

   AG 137 894    ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

   AG 137 994    ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

   AG 137 898    วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 

   AG 137 899    วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 

‘ 
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1. ชื่อ-สกุล   นายภาณุพล หงษ์ภักดี  

         Mr. Panupon Hongpakdee 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.  ประวัติการศึกษา 

ปีจบ   
ระดับ
ปริญญา 

ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2554 เอก วท.ด. (พืชสวน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 

2545 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  (พ.ศ. 2555-2560) 

วรายุ ภาษี กนกวรรณ  ปัญจะมา ทากูจิ โอยาม่า และ ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2559. คุณภาพและ
ปริมาณอาร์เอ็นเอที่สกัดได้จากใบอ่อนของถั่วเหลือง โดยใช้ชุดทดสอบสารไตรซอล. แก่น
เกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1: 193-198. 

ภาณุพล หงษ์ภักดี  และกฤษฎา ภักดีลุน.  2558.  ผลการพรางแสงด้วยตาข่ายต่อการ
เปลี่ยนแปลงสีใบ และการตอบสนองทางสรีรวิทยา บางประการของสับปะรดสีสกุล 
Neoregelia sp.  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 222-228. 

ภาณุพล หงษ์ภักดี และ ปวีณา สนทา. 2557. การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของดาวเรืองกระถางต่อการใช้สารพาโคลบิว ทราโซล. แก่น
เกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 541-546. 

ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2557. ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการใช้น้ าและการเติบโตของดาวเรือง
กระถาง. วารสารเกษตร. 30: 281-289. 

ภาณุพล หงษ์ภักดี และ วีรพงษ์ บัวเย็น. 2557. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณภาพของ
ดาวเรืองกระถางที่เติมขุยมะพร้าวลงในวัสดุปลูก. วิทยาศาสตร์เกษตร. 45 ฉบับพิเศษ 3: 
383-388. 
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ภาณุพล หงษ์ภักดี และ สุมนา นีระ. 2557. การประเมินลักษณะการเจริญเติบโตเบื้องต้นของต้น
กล้าหน้าวัว 5 สายพันธุ์. วิทยาศาสตร์เกษตร. 45 ฉบับพิเศษ 3: 389-394. 

ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2556. บัวหลวง: ศักยภาพไม้ดอกไทยสู่ตลาดอาเซียน. แก่นเกษตร. 41: 
213-22. 

ธนากานต์ อรัญพูล และ ภาณุพล หงส์ภักดี. 2555. ผลของการเติมขุยมะพร้าวลงในวัสดุปลูกต่อ
ประสิทธิภาพการใช้น้ าของดาวเรืองที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง. แก่นเกษตร. 41 ฉบับ
พิเศษ 1: 549-555. 

Hongpakdee, P., and S. Ruamrungsri. 2015. Water use efficiency, nutrient leaching, 
and growth in potted marigolds affected by coconut coir dust amended in 
substrate media. Horticulture Environment and Biotechnology.  56: 27-35. 

Ruamrungsri, S., and P. Hongpakdee. 2015. Comparisons of nutrient status between 
regular season and off-season cropping of Curcuma alismatifolia Gagnep. 
Acta Hort. 1104:  475-480. 

Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2014. Carbohydrate contents and some 
growth of curcuma alismatifolia in response to low night temperature 
treatmen. Acta Hort. 1025: 149-154. 

4.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 6 ปี 

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

**AG 137  401    สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 

  AG 137 404    สรีรวิทยาไม้ดอก  

 *AG 137 405    สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน 

  AG 137 894    ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

  AG 137 898    วิทยานิพนธ์  

  AG 137 899    วิทยานิพนธ์ 
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1. ชื่อ-สกุล นางสุมนา นีระ  

       Mrs. Sumana Neera 

2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.  ประวัติการศึกษา 

ปีจบ 
ระดับ
ปริญญา 

ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2538 เอก Ph.D. (Biotechnology)  Sukuba University ญี่ปุ่น    

2527 โท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2525 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

  - 

4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

วสุวี สุนทร และ สุมนา นีระ. 2558. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิดต่อการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.). แก่นเกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 119-125. 

จิราภรณ์ พิมลี สุมนา นีระ และ สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2557. ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต
ของสตรอเบอรีในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 255-259. 

ดนุพงศ์ วรรณพงศ์ และ สุมนา นีระ และ สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . ผลของ 2,4-D ต่อการ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ . แก่นเกษตร. 42 ฉบับพิเศษ 3: 
391-396. 

สุมนา นีระ วสุวี สุนทร พรพิมล มงคลพันธ์ และ ภาณุพล หงษ์ภักดี. 2557. ผลของไซโตไคนินและน้ า
มะพร้าวต่อการชักน าให้เกิดต้นแก่นตะวัน ในสภาพปลอดเชื้อ . แก่นเกษตร. 40 ฉบับพิเศษ 
3: 328-334. 

ณัฐสิทธิ์ ธะนะพุฒิลักษณ์ สุมนา นีระ และ สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา . 2557. ผลของไนโตรเจน
ฟอสฟอรัสและโปแทส เซียมของปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย. แก่นเกษตร. 42 
ฉบับพิเศษ 3: 204-209. 
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Neera, S. and D. Boungphengphanh. 2016 . Potential of commnon chemical fertilizers 
for micropropagation of Rhynchostylis gigantea (Lindl) Ridl. Acta Hort. 1113: 73-
78. 
 

4.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 29 ปี 

 

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

**AG 137  401    สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 

**AG 137 601   เทคโนโลยชีีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช 

                      สวน     

   AG 137 894   ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

   AG 137 898   วิทยานิพนธ์  

   AG 137 899   วิทยานิพนธ์ 
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1. ชื่อ – นามสกุล นายสุภัทร์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา     

        Mr.SupatIsarangkool Na Ayutthaya   

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
จบ   

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2553 เอก Ph.D. (Plant 
Physiology) 

University Blaise Pascal-
Clermont Ferrand II  

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 

2553 เอก ปร.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

2543 โท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

2539 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  (พ.ศ. 2555-2560) 

4.1 ต ารา/หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

4.2 งานวิจัย  
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพ่ือการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราสาย

พันธุ์ สวย.251ทุนอุดหนุนทั่วไปประจ าปี 2559 
การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพ่ือการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทุนอุดหนุนทั่วไปประจ าปี 2557-2558 

อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของ
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุนอุดหนุนทั่วไปประจ าปี 2556 

การบูรณาการระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพ่ือสร้างอัตลักษณ์และความยั่งยืนของส้มโอ
ชัยภูมิส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.3 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  



มคอ. 2 

 

54 

 

วาสิฐี แก้วจุลลา, NheanSopheaและสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2559. ผลของต าแหน่งใบ
และช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างใบในรอบวันต่อสีใบและปริมาณธาตุอาหารในใบ
ยางพาราสายพันธุ์ RRIM600. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 1): 199-204. 

นริศรา พวงจ าปา, F.C. Do, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , เจษฎา ภัทรเลอพงศ์และรัชนี 
รัตนวงศ์. 2559. อัตราการคายน ้าของยางพาราพันธุ์  RRIM600 อายุ 3 ปีและ
ความสัมพันธ์กับสภาพอากาศ. แก่นเกษตร 44 (ฉบับพิเศษ 1): 212-218. 

วาสิฐี แก้วจุลลา, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมยศ มีทา, พัชริน ส่งศรีและศิวพร ศีลเตโช. 
2558. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข น า ด ต้ น แ ล ะผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ย า ง พ า ร า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 1): 113-118. 

ดนุพงศ์ วรรณพงศ์ สุมนา นีระและสุภัท ร์อิศรางกูร ณ อยุธยา . ผลของ 2,4-D ต่อการ
เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆของยางพาราในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 
3): 391-396. 

นฤมล แก้วจ าปา ชุตินันท์ ชูสาย สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สันติไมตรี ก้อนค าดี กิริยา สังข์
ทองวิเศษและอนันต์ วงเจริญ. ผลของพืชแซมยางพาราต่างชนิดกันต่อปริมาณธาตุ
อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน. แก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3): 433-449. 

นิรมล แสงจันดา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สมยศ มีทา พัชริน ส่งศรีและเกริก ปั้นเหน่ง
เพ็ชร. 2557. ผลของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบาง
ประการของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย . แก่นเกษตร 42 
(ฉบับพิเศษ1):160-165. 

ศุภักษร แก้วไพฑูรย์ สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและสังคม เตชะวงค์เสถียร. 2557. การไว้ผล
ต่อคุณภาพผลและการคัดขนาดของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง. แก่นเกษตร 42 
(ฉบับพิเศษ 1):148-153. 

อนุวัฒน์ ประกอบมี สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและสังคม เตชะวงค์เสถียร. 2557. ผลของ
อายุใบและต าแหน่งใบต่อปริมาณธาตุอาหารหลักในใบยางพาราสายพันธุ์ RRIM 
600. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ1):180-185. 

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2555. การประมาณความต้องการน้ าของไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพ่ือ
การให้น้ าที่เหมาะสม. แก่นเกษตร. 40: 279-290. 

Nhean S., Isarangkool Na Ayutthaya S., Songsri P., Gonkhamdee S.andSdoodee 
S. 2016. First testing of the double cut alternative tapping system on 
rubber tree clone RRIM600 in marginal area, northeast Thailand. KKU 
Research Journal. 21: 28-35. 

Dongsansuk A., Isarangkool Na Ayutthaya S., Kaewjumpa N., Polthanee A. 2016. 
Photosynthetic efficiency of PSII and growth of young rubber tree 
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(Hevea brasiliensis) planted with Mucuna (Mucuna bracteata) cover 
crop. 2016. KKU Research Journal. 21: 12-27. 

Isarangkool Na Ayutthaya S. and Do F.C. 2015. Latex yield of Hevea brasiliensis 
poorly indicates soil drought. Acta Horticulturae.1099: 865-872. 

Sopharat J., Gay F., Thaler P., Sdoodee S., Isarangkool Na Ayutthaya S., Tanavud 
C., HammeckerC. andDo F.C. 2015. A simple framework to analyze water 
constraints on seasonal transpiration in rubber tree (Hevea brasiliensis) 
plantations. Frontiers in Plant Science. 5: 573: 1-11. 

Isarangkool Na Ayutthaya, S. and Do, F.C. 2014. Rubber trees affected by 
necrotic Tapping Panel Dryness exhibitpoor transpiration regulation 
under atmospheric drought. Advanced Materials Research. 844: 3-6. 

Sangchanda, N., Isarangkool Na Ayutthaya, S.,Meetha S. and Songsri, P. 2014. 
The influence of rainfall on growth of rubber trees in marginal areaof 
Northeast Thailand.Advanced Materials Research. 844: 7-10. 

Junjittakarn, J., Limpinuntana, V., Pannengpetch, K., Isarangkool Na Ayutthaya, 
S., Rocheteau, A., Cochard, H. and Do, F.C. 2012. Short term effects of 
latex tapping on micro-changes of trunk girth in Hevea brasiliensis. 
Australian Journal of Crop Science. 6: 65-72. 

oithias, L., Do, F.C., Isarangkool Na Ayutthaya, S., Junjittakarn, J., Siltecho, S. and 
Hammecker, C. 2012. Transpiration, growth and latex production of a 
Heveabrasiliensis stand facing drought in northeast Thailand: The use 
of the WaNuLCAS model as an exploratory tool.Experimental 
Agriculture. 48: 49-63. 

Isarangkool Na Ayuuthaya S., Do F.C., Pannangpetch K., Junjittakarn J., Maeght 
J.-L., Rocheteau A. and Cochard H. 2011. Water loss regulation inmature 
Hevea brasiliensis: effects of intermittent drought in the rainy season 
and hydraulic regulation. Tree Physiology. 31: 751-762. 

Junjittakarn, J., Limpinuntana, V., Do, F.C., Pannengpetch, K., Isarangkool Na 
Ayutthaya, S., Rocheteau, A. and Cochard, H. 2011. Vapour pressure 
deficit affects diurnal girth fluctuation of rubber trees (Hevea 
brasiliensis). Australian Journal of Crop Science. 5: 1622-1630. 

Junjittakarn, J., Limpinuntana, V., Do, F.C., Pannangpetch, K.,Isarangkool Na 
Ayutthaya, S. and Cochard, H. 2011. Effect of trunk locations on micro-
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change of trunk girth in mature rubber trees (Hevea brasiliensis). Asian 
Journal of Plant Sciences. 10: 140-146. 

Do F.C., Isarangkool Na Ayutthaya S. and Rocheteau A. 2011. Transient thermal 
dissipation method for xylem sap flow measurement: implementation 
with a single probe. Tree Physiology. 31: 369-380. 

Do F.C., A. Pierret, P. Couteron, G. Lesturgez, L. Boithias, S. Isarangkool Na 
Ayutthaya, J. Junjittakarn, S. Gonkhamdee, J. L. Maeght, C. Hartmann 
and D. Nandris. 2011. Spatial distribution of Hevea brasiliensis trunk 
phloem necrosis within a plot: aggregation but no evidence of constraint 
on cumulated growth. For.Path. 41: 90–100. 

4.3 บทความทางวิชาการ 

 - 

5. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14  ปี 

 

6.ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

    **AG 137 401    สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 

      AG 137 403  ธาตุอาหารส าหรับพืชสวน 

     *AG 137 405   สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน 

  AG 137 894   ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

  AG 137 898   วิทยานิพนธ์ 

  AG 137 899   วิทยานิพนธ์   
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1. ชื่อ-นามสกุล :   นายชานนท์ ลาภจิตร 

       Mr. Chanon Lapjit 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

ปีจบ   ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2558 เอก Ph.D. (Horticulture) National Chung Hsing 
University 

ไต้หวัน 

2549 โท วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

2545 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

 

4. ผลงานวิจัย 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

   - 

4.2 4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (5 ปี ย้อนหลัง) (พ.ศ. 2555-2560) 

ชานนท์ ลาภจิตร และเมิง-เจียว เจิง. 2560. ประสิทธิภาพในการกลายพันธุ์และผลของ 
Ethyl  methanesulphonate (EMS) ต่อกล้วยไม้Erycina pulsilla. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์ 45 ฉบับพิเศษ 1. 

ชานนท์ ลาภจิตร. 2558. ผลของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ าเงิน ต่อการเจริญเติบโต
ของผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิค. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 45 
ฉบับพิเศษ 1. 

ปราณรวีย์ ประสารพันธ์ และชานนท์ ลาภจิตร. อิทธิพลของวัสดุปลูกที่แตกต่างกันที่มีผลต่อ
การ เจริญเติบโตของผักบุ้งจีนในระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาแบบแห้ง
สลับ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 45 ฉบบัพิเศษ 1. 

Lapjit, Chanon and Meng-Jiau Tseng. 2015. Effects of LEDs (light-emitting diodes) 
lights on the in vitro growth of Erycina pusilla. Horticulture NCHU 40 (2): 
23-38. 

Liao, Zi-Rui, Ming-Te Yang, Chanon Lapjit, Jinn-Chin Yiu, and Menq- Jiau Tseng. 
2013.  Studies on selective maker gene- free transplastomicPak-
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choi(Brassica  campestris L.  ssp.  chinensis ( L. )  Makino)  for 
transglutaminase production. Horticulture NCHU: 38 (4): 49- 66. 

4.3 บทความทางวิชาการ 

- 

5. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี  

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

**AG 137 501     การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

**AG 137 601     เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช
สวน     

  AG 137 891    สัมมนาทางพืชสวน 1 

  AG 137 898    วิทยานิพนธ์  

  AG 137 899    วิทยานิพนธ์ 
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1. ชื่อ-สกุล    นายดนุพล เกษไธสง  

                 Mr. Danupol Ketthaisong 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

3.  ประวัติการศึกษา 

ปีจบ   ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2557 เอก ปร.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

2553 โท วท.ม. (พืชสวน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 

2550 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

   - 

4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) 

กรรณิกา บุญพาธรรม. 2560. การประเมินผลผลิตและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผักไม
โครกรีน 13 ชนิด. แก่นเกษตร. 45 ฉบับพิเศษ 1: 368-373. 

ดนุพล เกษไธสง ประกาศิต ดวงพาเพ็ง และชบา ทาดา วงษา. 2558. การประยุกต์ใช้ GA3 

เพ่ือส่งเสริมการงอกของเมล็ดทานตะวันในระหว่างการผลิตเป็นผักไมโครกรีน. 
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 310-351. 

ดนุพล เกษไธสง และกมล เลิศรัตน์. 2558. การประยุกต์ใช้เครื่องวัดความหนืดแบบยิ่งยวด
ในการประเมินสายพันธุ์แท้ส าหรับสร้างพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว. แก่น
เกษตร. 43 ฉบับพิเศษ 1: 888-893. 

ดนุพล เกษไธสง พลัง สุริหาร และกมล เลิศรัตน์. 2555. การคัดเลือกพันธุ์เพ่ือเพ่ิมลักษณะ
ฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนขอนแก่นคอมโพสิต. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 
42 ฉบับพิเศษ 1: 207-210. 

Sitthitrai, K., D. Ketthaisong, K. Lertrat, and R. Tangwongchai. 2015. Bioactive, 
antioxidant and enzyme activity changes in frozen, cooked, mini, super-
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sweet corn (Zea mays L. saccharata ‘Naulthong’). Journal of Food 
Composition and Analysis. 44: 1-9. 

Ketthaisong, D., B. Suriharn R. Tangwongchai, J. Jane, and K. Lertrat. 2015. 
Physicochemical and morphological properties of starch from fresh 
waxy corn kernels. Journal of Food Science and Technology. 
Doi.10.1007/s13197-015-1750-2. 

Ketthaisong, D., B. Suriharn, R. Tangwongchai, and K. Lertrat. 2014. Combining 
ability analysis in complete diallel cross of waxy corn (Zea 
mays var. ceratina) for starch pasting viscosity characteristics. Scientia 
Horticulturae. 175: 229-235. 

Ketthaisong, D., B. Suriharn, , R. Tangwongchai, and K. Lertrat. 2014. Changes 
in physicochemical properties of waxy corn starches after harvest, and 
in mechanical properties of fresh cooked kernels during storage.  Food 
Chemistry. 151: 561-567. 

Ketthaisong, D., B. Suriharn, R. Tangwongchai, and K. Lertrat. 2013. Changes in 
physicochemical properties of waxy corn starches at different stages of 
harvesting. Carbohydrate Polymers. 98: 241-248. 

 

4.3 บทความทางวิชาการ 

ดนุพล เกษไธสง และกมล เลิศรัตน์. 2559. เจีย ธัญพืชที่สาวๆ ร่างอวบหลงรัก. วารสาร
เคหะการเกษตร. 40(4): 139-143. 

 

5. ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 4  ปี 

 

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

   AG 137 501     การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

   AG 137 503     เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423814003355
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423814003355
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423814003355
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613017925
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613017925
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613017925
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**AG 137 701     สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวนและการควบคุม
คุณภาพ 

  AG 137 892    สัมมนาทางพืชสวน 2 

  AG 137 894    ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 

  AG 137 898    วิทยานิพนธ์  

  AG 137 899    วิทยานิพนธ์ 
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1. ช่ือ – สกุล           นางสาวร าไพ นามพิลา 

                   Miss. Rumpai Nampila 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

ปีจบ   
ระดับ
ปริญญา 

ชื่อปริญญา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2557 เอก Ph.D. (Horticulture) National Chung Hsing University ไต้หวัน 

2553 โท MS. (Horticulture) National Chung Hsing University ไต้หวัน 

2551 ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไทย 

 

4. ผลงานทางวิชาการ (การท างาน 5 ปีย้อนหลัง) 

4.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

   - 

4.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2555-2560) 

ร าไพ นามพิลา นันท์นลิน บัวจันทร์ สมยศ มีทา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พงษ์ศักดิ์ 
ยั่งยืน และสังคม เตชะวงค์เสถียร. 2558. อิทธิพลของไคโตซานและฟิล์มเคลือบผิว
ต่อคุณภาพส้มโอพันธุ์ทองดีที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน . วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 545-550. 

ประวิทย์ ธรรมทะ สมยศ มีทา ร าไพ นามพิลา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สุชีลา เตชะวงค์
เสถียรและ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2558. อิทธิพลของการผสมข้ามที่มีผลต่อการติด
ผลของส้มโอทองดี. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 675-678. 

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สมยศ มีทา ร าไพ นามพิลา พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และ สังคม เตชะ
วงค์เสถียร. 2558. อัตราการคายน้ าของส้มโอพันธุ์มณีอีสาน . วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า. 33 ฉบับพิเศษ 1: 370-376. 

ร าไพ นามพิลา  สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2559. อิทธิพล
ของไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการงอกและการเจริญของเมล็ดมะละกอ (Carica 



มคอ. 2 

 

63 

 

papaya L.). ร าไพ นามพิลา  สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สังคม เตชะวงค์
เสถียร. 2560. วารสารสงขลานครินทร์. 

Nampila, R., Lin, H. L., Shiesh, C.C., and Chumpookam, J. 2012. Effect of de-
inflorescence on flower differentiation of lateral bud in mango 
(Mangifera indica L.) shoots. Journal of the Taiwan society for 
horticultural science. 57: 279. 

Chumpookam, J., Lin, H. L., Shiesh, C.C., and Nampila, R. 2012. Postharvest 
quality of papaya (Carica papaya L. cv, Tainung No. 2) fruits as affected 
by smoke-water or chitosan coatings. Journal of the Taiwan society for 
horticultural science. 57: 280-281. 

Nampila, R., Lin, H. L., and Shiesh, C.C. 2013. Effect of storage and ripening 
temperature on the quality of ‘Haden’ nango (Mangifera indica L.) fruits 
after vapor heat treatment. Journal of the Taiwan society for 
horticultural science. 58: 372. 

Nampila, R., Shiesh, C.C., and Lin, H. L. 2014. The effect of de-inflorescence 
on the flower initiation of lateral bud in ‘Haden’ mango (Mangifera 
indica L.). Journal of the Taiwan society for horticultural science. 59: 
279-280. 

Nampila, R., Lin, H. L., and Shiesh, C.C. 2014. Physiology of Mango (Mangifera 
indica L.) Flowering. Horticulture NCHU.  

Nampila, R., Lin, H. L., and Shiesh, C.C. 2014. The Effect of Inflorescence 
Removal on the Formation and Flowering of Lateral Bud in ‘Irwin’ 
Mango (Mangifera indica L.). Horticulture NCHU. 

Nampila, R., Shiesh, C.C., and Lin, H. L. 2558. Effect of high altitude low 
temperature on 'Irwin' mango (Mangifera Indica L.) flowering during 
summer. International Conference on Research for Social Devotion In 
Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, 
Thailand.ISBN: 978-616-223-478-1: 172-173. 

Nampila, R., C. Choeichaiyaphum, S. Isarangkool Na Ayutthaya, P. Yungyuen, 
S. Meetha and S. Techawongstien. 2016. Using a Chlorophyll Meter 
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(SPAD-502) to Estimate the Total Chlorophyll and Nitrogen Contents in 
Leaves of "Manee-Esan" Pummelo. Acta Horticulturae. 

 
4.3 บทความทางวิชาการ 

  - 

5. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3  ปี 

     

6. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

**AG 137 401     สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูงของการผลิตพืชสวน 

    **AG 137 402  สรีรวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 

  AG 137 403  ธาตุอาหารส าหรับพืชสวน 

 *AG 137 405   สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืชสวน 

      AG 137 898    วิทยานิพนธ์ 

      AG 137 899    วิทยานิพนธ์   
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ภาคผนวก 3 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ์
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ภาคผนวก 4 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 5 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่946/2550) 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

√ √ √ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

√ √ √ 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- √ √ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 3 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- √ √ 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 

ตัวบ่งช้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัว
บ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
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ภาคผนวก 9 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรหรอืรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (กรณีหลักสตูรปรับปรงุ) 
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาโท  มีเกณฑ์การประเมิน 11 ข้อ 

ข้อ เกณฑ์ 

หลักสูตรที่
ประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ตรี โท เอก ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ผ่าน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ผ่าน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ผ่าน 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน    ผ่าน 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

   ผ่าน 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม    ผ่าน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์      ผ่าน 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา    ผ่าน 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

   ผ่าน 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

   ผ่าน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน    11 
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2. ผลการประเมินผลความพึงพอใจนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต 

ในการประเมินผลความพึงพอใจนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558  
โดยสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม   4.22 

2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.16 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.92 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.03 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 4.18 

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 3.93 

7. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับใด 

4.00 

เฉลี่ย 4.06 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. คุณลักษณะท่ีท่านเห็นว่าเป็นจุดเด่น/จุดแข็งของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
1.1 ทักษะและความรู้ การสื่อสาร ข้อมูล 
1.2 การประสานงานกับบุคคลภายนอก/ การเจรจาต่อรอง 
1.3 ความซื่อสัตย์  สุจริต 

2. คุณลักษณะท่ีท่านเห็นว่าเป็นจุดที่ควรปรับปรุงของมหาบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.1 การรักษาระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลา 
2.2 การ่วมงานกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

3. ท่านต้องการให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน/องค์กรของท่าน ดังนี้ 
3.1 มีงานวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
3.2 เน้นกิจกรรมใหม่ๆ ในงานวิจัยของนักศึกษา 
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4. ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.1 การพัฒนาคน มุ่งเน้น การมีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 

 
3. ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. หลักสูตร 3.50 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.40 

3. อาจารย์ผู้สอน 4.02 

4. การบริหารด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา 

3.22 

5. การจัดการเรียนการสอน 3.46 

6. การวัดและประเมินผล 3.36 

7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 3.70 

8.  การบริการนักศึกษา 3.50 

เฉลี่ย 3.52 
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ภาคผนวก 10 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

1. โครงสร้างหลักสูตร  1. โครงสร้างหลักสูตร   

1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต 1.1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หน่วยกิต  

     แผน ก แบบ ก 1 38      แผน ก แบบ ก 1 38 คงเดิม 

    แผน ก แบบ ก 2 38     แผน ก แบบ ก 2 38 คงเดิม 

     

     

2. รายวิชา แผน ก แบบ ก 1  2. รายวิชา แผน ก แบบ ก 1   

2.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2 2.1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2  

AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2) 123 891 สัมมนาทางพืชสวน 1  คงเดิม 

AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2) 123 892 สัมมนาทางพืชสวน 2  คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

2.2 วิทยานิพนธ์ 38 2.2 วิทยานิพนธ์ 38  

AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 38 AG 137 898 วิทยานิพนธ์ 38 คงเดิม 

     

3. รายวิชา แผน ก แบบ ก 2  3. รายวิชา แผน ก แบบ ก 2   

3.1 หมวดวิชาบังคับ  8 3.1 หมวดวิชาบังคับ  11 ลดหน่วยกิต วิชา
บั ง คั บ  แ ล ะ เ พิ่ ม
หน่วยกิตวิชาเลือก 

**AG 137 401 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมข้ันสูงของการผลิตพืช
สวน 

3(2-3-5)   เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า 
เพ่ิมเติมเนื้อหาเชิง
ลึก และย้ายหมวด
จากวิชาเลือกเป็น
วิชาบังคับ 

  123 701 ระบบการจัดการพืชสวน 3(2-3-5) ยกเลิก 

  **123 751  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(3-0-6) ย้ายหมวดเป็นวิชา
เลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

  AG 137 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2)    123 891 สัมมนาทางพืชสวน 1 1(1-0-2) คงเดิม 

  AG 137 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2)    123 892 สัมมนาทางพืชสวน 2 1(1-0-2) คงเดิม 

  AG 147 001 วิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 3(2-3-5)    137 701 วิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ 3(2-3-5) คงเดิม 

     

     

3.2 หมวดวิชาเลือก  18 3.2 หมวดวิชาเลือก  15 หน่ วยกิ ต เพิ่ ม  3 
หน่วยกิต 

    123 741  สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมประยุกต์ในการผลิต
พืชสวน 

3(2-3-5) เ ป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช า 
ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า
รายวิชาในเชิงลึก 
ย้ายหมวดเป็นวิชา
บังคับ 

**AG 137 402 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน  3(3-0-6)   123 742  สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

    123 743  สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของพืชสวน 3(3-0-6) ยกเลิก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

 AG 137 403  ธาตุอาหารทางพืชสวน 3(2-3-5)  *123 744  ธาตุอาหารทางพืชสวน 3(2-3-5) คงเดิม 

    123 745  การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตพืชสวน 3(3-0-6) ยกเลิก 

*AG 137 404  สรีรวิทยาไม้ดอก  3(3-0-6)   รายวิชาใหม่ 

*AG 137 405  สารควบคุมการเจริญเติบโตขั้นสูงทางพืช
สวน 

3(2-3-5)   รายวิชาใหม่ 

 AG 137 501  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(3-0-6) **123 751 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(3-0-6) ย้ายจากหมวดวิชา
บังคับมาเป็นวิชา 

 AG 137 502 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความต้านทาน
ต่อ  สภาพความเครียดที่มาจากสิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต 

3(2-3-5) **123 752 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวนเพื่อความ
ต้านทานต่อ สภาพความเครียดที่มาจาก
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

3(2-3-5) คงเดิม 

AG 137 503  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 1(0-3-2) *123 753  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 1(0-3-2) คงเดิม 

AG 137 601  เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

3(2-3-5) **123 761 เทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 

3(2-3-5) คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

**AG 137 701 สรีรวิทยาและการควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวน 

3(3-0-6) **123 771 สรีรวิทยาและการควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชสวน 

3(2-3-5) ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า 
เปลี่ยนแปลงตัวเลข
ในวงเล็ป  

 AG 137 894  ปัญหาพิเศษทางพืชสวน  3(0-9-5)   123 894 ปัญหาพิเศษทางพืชสวน  3(0-9-5) คงเดิม 

*AG 147 100  การเกษตรแม่นย าและการท าฟาร์มทันสมัย 3(3-0-6)   รายวิชาใหม่ 

*AG 147 305  พันธุศาสตร์ปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์
พืชขั้นสูง 

3(3-0-6)   รายวิชาใหม่ 

3.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์  3.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์  คงเดิม 

 AG 137 899  วิทยานิพนธ์  12 123 899 วิทยานิพนธ์ 12 คงเดิม 

 

 

 

 
 


