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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการพืช 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555  

ชื#อสถาบนัอดุมศึกษา     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วทิยาเขตกําแพงแสน คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์                        
                                  สายวชิาวทิยาศาสตร ์

 

หมวดที#  1  ข้อมลูทั #วไป 

1. รหสัและชื#อหลกัสตูร  

 ภาษาไทย :               หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการพชื 

 ภาษาองักฤษ :            Master of Science Program in Plant Science 

2. ชื#อปริญญาและสาขาวิชา   

    ภาษาไทย      ชื8อเตม็ :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาการพชื) 

             ชื8อยอ่  :  วท.ม. (วทิยาการพชื) 

    ภาษาองักฤษ  ชื8อเตม็ :  Master of Science (Plant Science) 

              ชื8อยอ่  :  M.S. (Plant Science) 

3. วิชาเอก  

ไมม่ ี

4. จาํนวนหน่วยกิตที#เรียนตลอดหลกัสตูร   

  ไมน้่อยกว่า 36  หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 

         5.1   รปูแบบ  หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท  

         5.2   ภาษาที#ใช้  ภาษาไทย 

 5.3   การรบัเข้าศึกษา รบัเฉพาะนิสติไทย  

 5.4   ความร่วมมือกบัสถาบนัอื#น  เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนั 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 

    สถานภาพของหลกัสตูร 
- หลกัสตูรปรบัปรงุ  กําหนดเปิดสอน เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2555  

              - ปรบัปรุงจากหลกัสตูร ชื8อ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพฤกษ์เศรษฐกจิ 
              - เริ8มใชม้าตั Nงแต่ปีการศกึษา 2541 
               - ปรบัปรงุครั Nงสุดทา้ยเมื8อปีการศกึษา 2549 

    การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 

             - ไดพ้จิารณากลั 8นกรองโดยคณะกรรมการการศกึษา มก. ในการประชุมครั Nงที8  1/2555 เมื8อ
วนัที8  5  มกราคม  2555 

             - ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมครั Nงที8 
...5/2555.... เมื8อวนัที8 ...28...... เดอืน .พฤษภาคม........ พ.ศ. ....2555.... 

7.* ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที#มีคณุภาพและมาตรฐาน 

   หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2556  

8.* อาชีพที#ประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

         1. นกัวทิยาศาสตรใ์นสถานศกึษา 

         2. นกัวชิาการในหน่วยงานดา้นพชืทั Nงราชการและเอกชน 

         3. นกัวจิยัในสถาบนัวจิยัต่างๆ 

         4. อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา สอนวทิยาศาสตร ์ ชวีวทิยา และพฤกษศาสตร ์

         5. อาชพีอสิระในดา้นที8เกี8ยวขอ้งกบัพชื 
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9. ชื#อ นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร 

ชื8อ-นามสกุล 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 
ชื8อสถาบนั, ปี พ.ศ. ที8สาํเรจ็

การศกึษา 

1. นางจติราภรณ์  
    ธวชัพนัธุ ์
3-1005-03067-583 

รองศาสตราจารย ์ วท.บ. (ชวีวทิยา) 
 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
บางแสน, 2524 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์  2527 
 

2.นางสาวฐติวิรา  
พลูสวสัดิ [  

3-180600107-381 

อาจารย ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
ปร.ด. (พฤกษศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 

3. นางสาว 
พรไพรนิทร ์ 

  รุง่เจรญิทอง 
3-1005-02986-950 

อาจารย ์     วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
M.S. (Agriculture) 
Dr.Agri.Sci. 
(Bioresource Production 
and Environmental 
Science) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 
Kyoto Prefectural University, 
Japan, 2548 
Kyoto Prefectural University, 
Japan, 2551 

4. นายสหณฐั  
    เพชรศร ี
3-9399-00273-946 

อาจารย ์      วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
วท.ด. (วทิยาศาสตร์
ชวีภาพ) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2542 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

 

10. สถานที#จดัการเรียนการสอน  

 คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ วทิยาเขตกําแพงแสน 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที#จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

 ประเทศไทยกําลงัเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที8 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
อนัมยีทุธศาสตรด์า้นหนึ8งเกี8ยวขอ้งกบัการสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมสเีขยีว  เน้นการผลติและบรโิภคที8
เป็นมติรกบัสิ8งแวดลอ้ม มคีวามมั 8นคงของพลงังานและอาหาร และเพิ8มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ  โดยที8ยงัคงไวซ้ึ8งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้มอนัอุดมสมบูรณ์และยั 8งยนื   ซึ8งการ
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จะดําเนินตามยุทธศาสตรด์งักล่าวได้นั Nน  จําเป็นต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในด้านวทิยาศาสตร์
พืNนฐานที8เกี8ยวกบัพชื การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เพื8อพฒันาผลผลติและเพิ8มมลูค่า ศกึษาองคค์วามรูแ้ละ
ภูมปิญัญาทอ้งถิ8นทางด้านความหลากหลายทางชวีภาพ อนัเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี8สําคญัในการ
พฒันาเศรษฐกจิทั Nงระดบัทอ้งถิ8นและระดบัชาต ิ ผนวกกบัเทคโนโลยทีี8ทนัสมยัซึ8งจะมบีทบาทร่วมใน
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้ม ตลอดจนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์จากพชื
อย่างคุ้มค่า แต่ปจัจุบนัประเทศไทยยงัคงขาดแคลนกําลงัคนที8มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นดงักล่าว 
ดงันั Nนการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรครั NงนีN จงึจาํเป็นตอ้งนําองคค์วามรูด้งักล่าวมาบรรจไุวใ้นหลกัสตูร  

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

เนื8องจากสถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมในท้องถิ8นต่างๆ มกีารเปลี8ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื8องตลอดเวลาตามสภาพสงัคมปจัจบุนัที8เรง่รบี  ทาํใหอ้งคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิ8นดั Nงเดมิซึ8ง
เป็นสมบตัอินัลํNาค่าของชาตทิี8ผ่านการเจยีรนยัดว้ยสตปิญัญา การลองผดิลองถูกและการปรบัใชใ้หเ้ขา้
กบัสภาพสงัคมของแต่ละทอ้งถิ8นสูญหายไป    จงึจาํเป็นต้องเร่งอนุรกัษ์และสบืสานใหค้งอยู่คู่ประเทศ
เพื8อนํามาประยุกต์ใช้ในการการบริหารจดัการทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพผสานกับ
วทิยาการอนัก้าวหน้าทางด้านพชืและความหลากหลายทางชวีภาพ  ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
สมยัใหมเ่พื8อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  ขณะเดยีวกนัสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้มใน
ปจัจุบนัมกีารเปลี8ยนแปลงอย่างรวดเรว็ รุนแรงและมแีนวโน้มไปในทศิทางที8เสื8อมโทรมมากยิ8งขึNน   
ทั NงนีNเนื8องจากความต้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ8งแวดล้อมแปรผนัตามจํานวนประชากรที8
เพิ8มขึNน  จงึจําเป็นต้องมกีารใช้ความรู้และเทคโนโลยทีางด้านพชืเพื8อให้สามารถเพิ8มผลผลติ และ
พฒันาคุณภาพ ใหเ้พยีงพอและสอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ตลอดจนหาแนวทางการใช้
ประโยชน์จากพชืไดอ้ย่างคุม้ค่า  อกีทั Nงปญัหาต่างๆ นั Nนทวคีวามซบัซอ้นมากยิ8งขึNน  จงึจาํเป็นต้องใช้
องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านพืชเข้ามาช่วยแก้ไขปญัหา  ดังนั Nนจึงจําเป็นต้อง
ปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมและภูมปิญัญา
ทอ้งถิ8นเปลี8ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี#ยวข้องกบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 

ทั Nงปจัจยัจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที8 11 (พ.ศ. 2555-2559)  และการ
เปลี8ยนแปลงของสภาพสงัคมและวฒันธรรม  รวมทั Nงความต้องการใชท้รพัยากรที8มากขึNนตามการเพิ8ม
ของจาํนวนประชากร และการขยายขนาดเศรษฐกจิของประเทศ  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการพืชจึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันท่วงทีและเอืNอต่อการผลิตบัณฑิตอันมี
คุณลกัษณะที8สามารถรองรบัสถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ  สงัคมและวฒันธรรมดงักล่าว
ออกมาเป็นกําลังสําคัญของชาติ  ดังนั Nนหลักสูตรจึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที8มีความรู้และ
ความสามารถในการสรา้งสรรคง์านวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมที8ผสมผสานภูมปิญัญาทอ้งถิ8นที8
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เกี8ยวข้องกบัความหลากหลายทางชวีภาพและเทคโนโลยอีย่างเหมาะสม  เพื8อเชื8อมต่อภูมปิญัญา
ทอ้งถิ8นกบัองค์ความรูท้างวทิยาการพชื  ตลอดจนต้องคํานึงถงึการใหค้วามรูใ้นการเพิ8มผลผลติของ
พชืเศรษฐกจิ  การพฒันาพชืใหม้คีุณสมบตัติามความต้องการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ และสามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า  การเขา้ใจถงึสภาพแวดลอ้ม ถิ8นที8อาศยัของพชื และพชืในกลุ่มต่างๆ ผ่าน
รายวิชาในหลกัสูตร  ซึ8งจะเป็นการผลิตบุคลากรที8มคีวามสามารถและเชี8ยวชาญในวิทยาการที8
เกี8ยวกบัพชือยา่งสมบรูณ์ เพื8อนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมทั Nงผลติผล
งานวจิยัที8เป็นองค์ความรูใ้หม่ และสามารถนําไปพฒันาการผลติพชืและการใช้ประโยชน์จากพชืได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12.2 ความเกี#ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

องค์ความรูท้ี8หลากหลาย สรา้งคนที8มปีญัญา รูเ้หตุรูผ้ล อยู่ในคุณธรรม และมจีติสํานึกเพื8อ
ส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที8มีมาตรฐานสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหาร
ทรพัยากรของมหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ รว่มพฒันากบัชุมชน และรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื8อให้
เป็นกลไกสําคญัในการนําประเทศไปสู่ความผาสุกและมั 8นคง ในการพฒันาหลกัสูตรจงึสอดคล้องกบั
พนัธกจิในส่วนที8สรา้งคนที8มปีญัญา รูเ้หตุรูผ้ล อยู่ในคุณธรรม และมจีติสํานึกเพื8อส่วนรวม ตลอดจน
สร้างผลงานที8มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ที8มุง่สรา้งศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ เพื8อความกนิดอียูด่ขีองชาต ิ

13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอื#นที#เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื#นของสถาบนั 
     13.1 รายวิชาในหลกัสูตรที#เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื#น 
   ไมม่ ี

13.2  รายวิชาในหลกัสตูรที#เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื#น 
   ไมม่ ี

13.3 การบริหารจดัการ   

   ไมม่ ี
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 หมวดที# 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

1.1 ปรชัญา ความสาํคญั  

พชืเป็นวตัถุดบิสําคญัในการผลติอาหาร เครื8องนุ่งห่ม  ที8อยู่อาศยัและยารกัษาโรคซึ8ง
เป็นปจัจยัสําคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษยท์ี8นับวนัความต้องการในสิ8งดงักล่าวก็ยิ8งทวสีูงมากขึNน  
ดงันั Nนความรู้ด้านวิทยาการขั Nนสูงเกี8ยวกับพืช  อาทิ สรรีวิทยาการเจริญเติบโตและการผลิตพืช  
พันธุกรรมและความหลากหลายของพืช  การตรวจหาและสกัดสารชีวผลิตภัณฑ์จากพืช  จึงมี
ความสาํคญัยิ8งในการนําไปใชใ้นการวจิยัพฒันาเพื8อปรบัปรงุการผลติพชืทั Nงในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  
รวมทั Nงการแสวงหาแหล่งวตัถุดบิใหม่จากทรพัยากรพชือนัมอียู่อย่างจาํกดัและเริ8มลดน้อยถอยเสื8อม
ลง   ตลอดจนต้องนําความรู้จากภูมปิญัญาท้องถิ8นของบรรพบุรุษมาผสมผสานกบัเทคโนโลยแีละ
วทิยาการสมยัใหม ่เพื8อการจดัการทรพัยากรที8ว่านีNใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าสงูสุดและยั 8งยนื 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรไ์ด้ตระหนักถงึความสําคญัของปญัหาดงักล่าว จงึได้
จดัทําหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการพชื ขึNนโดยมจีุดมุ่งหมายในการสรา้ง และ
รวบรวมความรูท้างวทิยาศาสตรข์องพชืให้เกิดขึNนในประเทศ เพื8อให้ผู้เรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึง
ความหลากหลายของพืช กระบวนการภายในพืช สภาพแวดล้อมและปจัจยัที8เหมาะสมต่อการ
เจรญิเติบโตของพชื สําหรบัเป็นฐานในการผลติ และใช้ประโยชน์จากพชืได้อย่างเต็มศกัยภาพและ
ปลอดภยั  

1.2 วตัถปุระสงค ์

1.2.1 เพื8อใหม้หาบณัฑติมคีวามรูข้ ั Nนสูงทางดา้นวทิยาศาสตรข์องพชื สามารถสรา้งหรอื
นําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยมุ่งเน้นเสรมิสรา้งการผลติและ
บรโิภคที8เป็นมติรกบัสิ8งแวดล้อม ความมั 8นคงของพลงังานและอาหาร และก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิ8มทาง
เศรษฐกจิ 

1.2.2 เพื8อผลติมหาบณัฑติที8มคีุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน  ทอ้งถิ8น
และประเทศชาต ิ มคีวามเชี8ยวชาญในการค้นคว้าวจิยัสรา้งองค์ความรูใ้หม่  สามารถนําไปต่อยอด
พฒันาองคค์วามรูท้างดา้นวทิยาการพชืแขนงต่างๆ  
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนการพฒันา/
เปลี#ยนแปลง 

กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ดชันีชีDวดั 

1. ปรบัปรงุหลกัสตูร ทกุๆ 5 
ปี เพื8อใหไ้ดม้าตรฐานไมต่ํ8า
กว่าที8 สกอ. กาํหนด 

 

2. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้า
ของศาสตรด์า้นพชืที8เพิ8มขึNน 

3. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
 

4. พฒันานิสติใหม้คีณุธรรม 
จรยิธรรม ความรู ้ทกัษะทาง
ปญัญา ทกัษะความ สมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สื8อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. พฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะ
ในการจดัการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผล พฒันา
วชิาการและวชิาชพี 
 
 
 
 

1.1 พฒันาหลกัสตูรโดยศกึษาเปรยีบ 
เทยีบกบัหลกัสตูรระดบัชาตแิละ 
นานาชาต ิ
1.2 ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูร 
 

2.1 ตดิตามการเปลี8ยนแปลงและ
ความกา้วหน้าของศาสตรด์า้นพชื 
 

3.1 สาํรวจความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติสาขานีN 
3.2 สอบถามความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติ 
 

4.1 การสอดแทรกในรายวชิาที8สอน 

4.2  โครงการพฒันานิสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 สง่เสรมิใหเ้ขา้รว่มฝึกอบรมการ
จดัการเรยีนการสอน การวดัและ
ประเมนิผล  
5.2 สง่เสรมิการทาํวจิยั และการ
นําเสนอผลงานวจิยั  
5.3 สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยทั Nง
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
5.4 สง่เสรมิการเขา้สูต่าํแหน่งวชิาการ
ของคณาจารย ์

1.1 เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร  
     1 ฉบบั 
 
1.2  รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
 

2.1 เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร 
     1ฉบบั 
 

3.1 รายงานผลการสาํรวจความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
3.2 รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ/คา่เฉลี8ยความพงึ
พอใจไมน้่อยกว่า 3.51 

4.1 มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 
4.2 รายงานสรปุผลโครงการ/คา่เฉลี8ย
ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มไมน้่อย
กว่า 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 จาํนวนอาจารยท์ี8เขา้รว่มกจิกรรม
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 
 
5.2 จาํนวนอาจารยท์ี8ทาํวจิยัและเสนอ
ผลงานวจิยัไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 
5.3 จาํนวนโครงการวจิยัที8มคีวาม
รว่มมอืกบัหน่วยงานอื8น 1 เรื8อง/ปี 
5.4 จาํนวนอาจารยท์ี8มคีณุสมบตัยิื8นขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการ 1 คน/ปี 
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หมวดที# 3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ  

               ระบบทวภิาค  

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  

               ไมม่ ี

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

                  ไมม่ ี
2. การดาํเนินการหลกัสตูร 

     2.1 วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน   

วนั-เวลาราชการ  

ภาคการศกึษาที8 1 เดอืน สงิหาคม – เดอืนธนัวาคม  

ภาคการศกึษาที8 2 เดอืนมกราคม– เดอืนพฤษภาคม 

     2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั Nน

บณัฑติศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

    2.3* ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

          1. มคีวามรูพ้ืNนฐานและทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละสถติไิมเ่พยีงพอ  

          2. มทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษไมเ่พยีงพอ 

     2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื#อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนิสิตในข้อ 2.3 

1. มกีารปรบัความรูพ้ืNนฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละสถติโิดยใหนิ้สติลงทะเบยีนรายวชิาที8ยงัขาด
ความรูด้า้นนั Nน 

2. มกีารเสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน การฟงั และการพูดภาษาองักฤษเพิ8มเติมในหลาย
รายวชิา และสนบัสนุนใหเ้ขา้ฝึกอบรมภาษาองักฤษที8บณัฑติวทิยาลยัจดัขึNน 

3. มโีครงการอบรมภาษาองักฤษเพื8อการนําเสนอผลงานวจิยั 
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2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก 1 

ปีการศกึษา ปีที8 1 ปีที8 2 รวม จาํนวนบณัฑติที8คาดว่าจะจบการศกึษา 
2555 2  - 2 

คาดว่าจะมผีูจ้บการศกึษาตลอดหลกัสตูร
ปีละ 1 คน เริ8มจบ พ.ศ. 2557 

2556 2 2 4 
2557 3 2 5 
2558 3 3 6 
2559 4 4 8 

 

แผน ก แบบ ก 2 
ปีการศกึษา ปีที8 1 ปีที8 2 รวม จาํนวนบณัฑติที8คาดว่าจะจบการศกึษา 

2555 5  - 5 

คาดว่าจะมผีูจ้บการศกึษาตลอดหลกัสตูร
ปีละ 3 คน เริ8มจบ พ.ศ. 2557 

2556 5 5 10 
2557 6 5 11 
2558 6 6 12 
2559 7 7 14 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
           2.6.1 งบประมาณรายได้ (หน่วย บาท)  

รายรบั 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
1. ค่าธรรมเนียมการศกึษา 281,400 540,400 620,800 694,800 849,200 

รวมรายรบั 281,400 540,400 620,800 694,800 849,200 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบรายได้ (หน่วย บาท) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. งบดาํเนินงาน 267,330 513,380 589,760 660,060 806,740 
   1.1 ค่าตอบแทน 14,070 27,020 31,040 34,740 42,460 
   1.2 ค่าใชส้อย 98,490 189,140 217,280 243,180 297,220 
   1.3 ค่าวสัดุ 154,770 297,220 341,440 382,140 467,060 
2. รายจ่ายอื8น 14,070 27,020 31,040 34,740 42,460 

รวมงบดําเนินการ 281,400 540,400 620,800 694,800 849,200 
จาํนวนนิสติ 7 14 16 18 22 

ค่าใชจ้่ายเฉลี8ยต่อหวันิสติต่อปี 40,200 38,600 38,800 38,600 38,600 
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2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบชั Nนเรยีน และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั Nนบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลกัสตูร  

3.1.1 หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 1 

3.1.1.1 จาํนวนหน่วยกติรวม ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า   36 หน่วยกติ 

3.1.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  

ก.  วชิาเอก ไมน้่อยกว่า    5   หน่วยกติ (ไมน่บัหน่วยกติ)  

           - สมัมนา                           2   หน่วยกติ (ไมน่ับหน่วยกติ) 

      - วชิาเอกบงัคบั   3   หน่วยกติ (ไมน่บัหน่วยกติ) 

ข.  วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกว่า  36  หน่วยกติ 

  3.1.1.3 รายวชิา 

       ก. รายวชิาเอก ไมน้่อยกว่า 2   หน่วยกติ (ไมน่ับหน่วยกติ)  

               - สมัมนา    2   หน่วยกติ (ไมน่ับหน่วยกติ)            

02736597** สมัมนา                                         1,1 
              (Seminar)        

              - เอกบงัคบั                       3  หน่วยกติ  (ไมน่บัหน่วยกติ) 

02736591** ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื           3(3-0-6) 
              (Research Methods in Plant Science) 

ข. วทิยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า      36  หน่วยกติ 

02736599 วทิยานิพนธ ์                                    1-36 
              (Thesis) 

 

 

 

** รายวชิาปรบัปรุง 
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3.1.2  หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2  

        3.1.2.1 จาํนวนหน่วยกติรวม ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  36   หน่วยกติ  

        3.1.2.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

          ก.  วชิาเอก ไมน้่อยกว่า  24  หน่วยกติ 

            - สมัมนา ไมน้่อยกว่า          2  หน่วยกติ 

            - วชิาเอกบงัคบั    9  หน่วยกติ    

            - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า    13  หน่วยกติ 

          ข.  วทิยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 

3.1.2.3 รายวชิา 

       ก. วชิาเอก ไมน้่อยกว่า  24  หน่วยกติ 

                         - สมัมนา ไมน้่อยกว่า             2  หน่วยกติ 

      02736597** สมัมนา                       1, 1   
        (Seminar) 

                         - วชิาเอกบงัคบั    9  หน่วยกติ 

          02736511**  บรูณาการองคค์วามรูท้างวทิยาการพชื      3(3-0-6) 
                                              (Integrated Knowledge of Plant Science) 

02736512* ความหลากหลายของพชืและการอนุรกัษ์ 3(3-0-6) 
       (Plant Diversity and Conservation) 

02736591** ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื               3(3-0-6) 
                      (Research Methods in Plant Science) 

   - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า  13   หน่วยกติ 

                         ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาที8มรีหสั 027365xx ดงัต่อไปนีN ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกติ และเลอืกเรยีนใน/นอกสาขาวชิาที8สมัพนัธก์บัสาขาวชิาเอกและมเีลขรหสัวชิาระดบั 500 ขึNน
ไป ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของอาจารยท์ี8ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั และไดร้บั
ความเหน็ชอบจากประธานหลกัสตูรหรอืหวัหน้าภาควชิา  

02736513*     เทอรโิดโลจ ี               3(2-3-6) 
         (Pteridology) 

02736514* เทคโนโลยสีารสนเทศเพื8อการบรหิารจดัการขอ้มลู  3(2-3-6) 
  ความหลากหลายของพชื 

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง  
(Information Technology for Plant Diversity Data Management) 
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02736515** อนุกรมวธิานขั Nนสงูของพชื      3(3-0-6) 
       (Advance Systematics of Plant) 

02736521* นิเวศวทิยาป่าเขตรอ้นและการอนุรกัษ์   3(3-0-6) 
  (Tropical Forest Ecology and Conservation) 

02736522* ระบบนิเวศปา่ชายเลนภูมภิาคเขตรอ้น   3(3-0-6) 
  (Tropical Mangrove Ecosystem) 

02736523* นิเวศวทิยาของแพลงกต์อนพชื    3(2-3-5) 
  (Phytoplankton Ecology) 

02736524* พฤกษนิเวศวทิยาประชากร    3(3-0-6) 
  (Plant Population Ecology) 

02736531  กระบวนการสรา้งและสลายในพชื   3(3-0-6) 
(Photobiology and Energetics of Plant) 

  02736532  การตอบสนองของพชืต่อช่วงแสงและอุณหภมู ิ  3(2-2-5) 
(Plant Response to Photoperiod and Temperature) 

02736533  การเคลื8อนยา้ยสารในพชื    3(3-0-6) 
(Transport Processes in Plant) 

02736534*     สรรีวทิยาพชืและสิ8งแวดลอ้ม    3(3-0-6)  
                    (Plant Physiology and Environment) 

02736541  ชวีวทิยาโมเลกุล      3(3-0-6) 
(Molecular Biology) 

02736542** พนัธุศาสตรโ์มเลกุลพชื     3(3-0-6) 
  (Plant Molecular Biology) 

02736543 การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อและเซลลพ์ชื   3(2-2-5) 
(Plant Cell and Tissue Culture) 

02736544 ชวีวทิยาโมเลกุลของการพึ8งพาอาศยักนัของพชื  3(3-0-6) 
กบัจลุนิทรยี ์
(Molecular Biology of Plant and Microbe Symbiosis) 

02736545* พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้น     3(3-0-6) 
(Ethnobotany)  

02736546* พชืเสน้ใยและการใชป้ระโยชน์ขั Nนสงู   3(2-3-4) 
  (Fiber Plants and Advance Applications) 

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง    
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02736547 เคมแีละการสงัเคราะหข์องผลติภณัฑธ์รรมชาตจิากพชื 3(3-0-6) 
(Chemistry and Synthesis of Plant Natural Products) 

02736548* เทคโนโลยกีารผลติพชืเศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
  (Economic Plant Production Technology) 

02736549* เทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมพชื    3(3-0-6) 
  (Plant Genetic Engineering Technology) 

02736596** เรื8องเฉพาะทางวทิยาการพชื     1-3 
  (Selected Topics in Plant Science) 

02736598** ปญัหาพเิศษ                                  1-3  
                     (Special Problems) 

                    ข. วทิยานิพนธ ์ไมน้่อยกว่า          12   หน่วยกติ 
     02736599  วทิยานิพนธ ์            1-12 
       (Thesis) 
 
 

 ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 
  ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
วทิยาการพชื มดีงันีN 

เลขลาํดบัที8 1-2 (02)     หมายถงึ วทิยาเขตกําแพงแสน 
เลขลาํดบัที8 3-5 (736)   หมายถงึ สาขาวชิาวทิยาการพชื       
เลขลาํดบัที8 6              หมายถงึ ระดบัชั Nนปี  
เลขลาํดบัที8 7              มคีวามหมายดงันีN             

1           หมายถงึ   กลุ่มวชิาความหลากหลายของพชื  
2           หมายถงึ   กลุ่มวชิานิเวศวทิยาของพชื  
3           หมายถงึ   กลุ่มวชิาสรรีวทิยาพชื  
4  หมายถงึ   กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละการใชป้ระโยชน์จากพชื  

  9           หมายถงึ   กลุ่มวชิาวจิยั สมัมนา ปญัหาพเิศษ และวทิยานิพนธ ์
  เลขลาํดบัที8 8              หมายถงึ ลาํดบัวชิาในแต่ละกลุ่ม 

 

 

 

 
* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง    
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3.1.4  ตวัอยา่งแผนการศกึษา 

3.1.4.1 หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 

ปีที8 1 ภาคการศกึษาที8 1    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

    02736591**  ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื  3(3-0-6) (ไมน่ับหน่วยกติ) 
    02736599  วทิยานิพนธ ์    9 
       รวม  9      

ปีที8 1 ภาคการศกึษาที8 2    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

    02736597**  สมัมนา     1 (ไมน่บัหน่วยกติ) 
    02736599  วทิยานิพนธ ์    9 
       รวม  9      

ปีที8 2 ภาคการศกึษาที8 1    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
    02736597**  สมัมนา     1 (ไมน่บัหน่วยกติ) 
    02736599  วทิยานิพนธ ์    9 
       รวม  9      

ปีที8 2 ภาคการศกึษาที8 2    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
    02736599  วทิยานิพนธ ์    9 
       รวม  9      

3.1.4.2 หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 

ปีที8 1 ภาคการศกึษาที8 1    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
     02736511** บรูณาการองคค์วามรูท้างวทิยาการพชื   3(3-0-6) 
    02736591**  ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื  3(3-0-6)  
                        วชิาเอกเลอืก                                         4( -  - )            
       รวม     10( -  - )    

ปีที8 1 ภาคการศกึษาที8 2    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
    02736597** สมัมนา     1 

02736512* ความหลากหลายของพชืและการอนุรกัษ์ 3(3-0-6) 
              วชิาเอกเลอืก                                         6( -  - ) 

       รวม    10( -  - )   

 

 

 

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง    
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ปีที8 2 ภาคการศกึษาที8 1    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
    02736597** สมัมนา      1 
    02736599 วทิยานิพนธ ์       6 
                         วชิาเอกเลอืก                                         3( -  - ) 

       รวม 10( -  - )     

ปีที8 2 ภาคการศกึษาที8 2    จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
02736599  วทิยานิพนธ ์    6               

       รวม     6( -  - )     

 

3.1.5 คาํอธบิายรายวชิา 

02736511** บรูณาการองคค์วามรูท้างวทิยาการพชื      3(3-0-6) 
      (Integrated Knowledge of Plant Science) 

ระบบวิทยาและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพืช พฤกษชีวภูมิศาสตร์  สรีรวิทยาเชิง
สิ8งแวดล้อมของพืช เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  ศักยภาพทางชีวภาพของพืชในอนาคต การ
ประยกุตใ์ชผ้ลติภณัฑธ์รรมชาตจิากพชืและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

    Plant systematic and phylogeny, plant biogeography, environmental plant 
physiology, plant biotechnology, plant bioprospecting, plant natural products applications, and 
natural resources management.  

 
02736512* ความหลากหลายของพชืและการอนุรกัษ์     3 (3-0-6) 
      (Plant Diversity and Conservation) 

ความหลากหลายของพชืและระบบนิเวศ ความสาํคญัและการใชเ้ป็นดชันีทางนิเวศวทิยา 
หลักการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพืช ปญัหาและการคุกคามที8ทําให้เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายของพชื กฎหมายที8เกี8ยวขอ้งและหวัขอ้ปจัจุบนัทางความหลากหลายของพชื มกีารศกึษา
นอกสถานที8 

Plant and ecological diversity, importance and use as the ecological index, 
principles of plant diversity conservation, problems and threats that can cause loss of plant 
diversity, related laws and current topics in plant diversity. Field trips required. 
 
02736513*  เทอรโิดโลจ ี                                     3(2-3-6) 
               (Pteridology) 

     สณัฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร ์ ระบบการจดัจาํแนกสมยัใหม่ การตรวจเอกลกัษณ์และ
การบญัญตัิชื8อ   สายสมัพนัธ์ทางววิฒันาการ  นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธุ์ตามเขตภูมศิาสตร์

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง    
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คุณค่าทางเศรษฐกิจของเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียง อภิปรายหวัข้อทางการศึกษาเทอรโิดโลจีที8
น่าสนใจในปจัจบุนั  มกีารศกึษานอกสถานที8 

    Morphology, anatomy, modern system of classification, identification and 
nomenclature, phylogeny, ecology, and geographical distribution, economic value of ferns 
and fern allies, discussion on current selected topics in pteridology. Field trips required. 

 
02736514* เทคโนโลยสีารสนเทศเพื8อการบรหิารจดัการขอ้มลูความหลากหลายพชื           3(2-3-6) 
      (Information Technology for Plant Diversity Data Management)  

    การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการทรพัยากรทางธรรมชาต ิการเตรยีมฐานขอ้มูล 
การแปลผลภาพถ่ายทางอากาศ การทําแผนที8โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู การนําไปประยุกต์ใชง้านใน
ดา้นการวจิยัและการจดัการทรพัยากรความหลากหลายของพชื 
      The use of information technology in managing natural resources, preparation of 
the database, interpretation of aerial photography, mapping software packages, applications 
in research and resource management on diversity of plants. 
 
02736515**  อนุกรมวธิานขั Nนสงูของพชื                    3(2-3-6) 
       (Advanced Systematics of Plant) 

พฒันาการของอนุกรมวธิานพชื ข้อปญัหาทางอนุกรมวธิานพชืและแนวทางแก้ปญัหา 
บูรณาการสหวทิยาการเพื8อการวจิยัทางอนุกรมวธิานพชื  และหวัขอ้วจิยัที8น่าสนใจในปจัจุบนั โดย
เน้นพชืดอก  

 Development of plant systematic, plant taxonomic problems and their solution, 
multidisciplinary integration for taxonomic researches, current topics in plant taxonomy 
focusing on flowering plants. 

 
02736521*  นิเวศวทิยาปา่เขตรอ้นและการอนุรกัษ์     3 (3-0-6) 
      (Tropical Forest Ecology and Conservation) 

ความสาํคญั  การจาํแนกประเภท  โครงสรา้งและหน้าที8 นิเวศวทิยาประชากร นิเวศวทิยา
สงัคมพชื  ระบบนิเวศ การเปลี8ยนแปลงแทนที8  สมัพนัธภาพระหว่างพชืและสิ8งแวดลอ้ม เทคนิคทาง
นิเวศวทิยาเพื8อการวจิยั ปญัหาและการคุกคาม การอนุรกัษ์และการจดัการนิเวศวทิยาของปา่เขตรอ้น 

Importance, identification, structure and function, population ecology, plant 
community ecology, ecosystem, ecological succession, plant and environment relationships, 
ecological techniques for research, problems and threats, conservation and management of 
tropical forests. Field trips required. 

 
 

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง    
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02736522* ระบบนิเวศปา่ชายเลนภมูภิาคเขตรอ้น     3 (3-0-6) 
     (Tropical Mangrove Ecosystem) 
     ลกัษณะโครงสรา้งโดยทั 8วไปของระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเน้นป่าชายเลนในภูมภิาคเขต

รอ้น   สมัพนัธภาพระหว่างสิ8งมชีวีติกบัสิ8งแวดลอ้ม การเปลี8ยนแปลงของชนิดและจาํนวนประชากรป่า
ชายเลนที8เกี8ยวขอ้งกบัการเปลี8ยนแปลงของสภาพสิ8งแวดลอ้ม มกีารศกึษานอกสถานที8 

     General structure of mangrove ecosystem with emphasis on tropical regions, 
interrelationships among organisms and their environment, compositions and dynamics of 
mangrove community in relation to environmental changes. Field trips required.  
 
02736523*  นิเวศวทิยาของแพลงกต์อนพชื      3 (2-3-5) 
       (Phytoplankton Ecology) 
        นิเวศวทิยา การแพรก่ระจาย ความหลากหลาย บทบาทและความสําคญัของแพลงก์ตอนพชื
ในระบบนิเวศ วธิกีารสํารวจและเก็บตวัอย่างเพื8อศกึษาและประเมนิจํานวนประชากร มกีารศกึษานอก
สถานที8 
      Ecology, identification, distribution and diversity of phytoplankton, roles and 
functions of phytoplankton in the ecosystem, methods and techniques on surveys and 
samplings for population study and evaluation. Field trips required. 
 
02736524*  พฤกษนิเวศวทิยาประชากร       3 (3-0-6) 
      (Plant Population Ecology) 

 การประมาณจํานวนประชากร  รูปแบบการแพร่กระจาย ปจัจยัที8มผีลต่อขนาดของ
ประชากรและการกระจายพนัธุ ์การวเิคราะหพ์ลวตัรประชากรและตารางชวีติ การขยายพนัธุแ์ละการ
เตบิโตของประชากรแบบลอจสิตกิ ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างหน่วยของประชากรในสงัคมพชื การควบคุม
ระดบัประชากร และหวัขอ้ปจัจบุนัที8เกี8ยวขอ้งกบัพฤกษนิเวศวทิยาประชากร 

Estimation of population parameters, dispersal patterns, factors affecting 
population size and distributions, analysis of population dynamics and life tables, 
reproduction and logistic growth, interaction of organisms in plants community, population 
controls, and current topic in plant population ecology. 
 
02736531  กระบวนการสรา้งและสลายในพชื       3(3-0-6) 
      (Photobiology and Energetics of Plant) 

การสงัเคราะหส์ารโมเลกุลใหญ่ การสรา้งโปรตนี ไขมนั และคารโ์บไฮเดรต โดยกจิกรรม
ของเอนไซม ์การสลายหรอืทาํลายสารโมเลกุลใหญ่ใหไ้ดพ้ลงังานที8จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติของเซลล ์

Syntheses of macromolecules, proteins, lipids and carbohydrates by enzyme 
activities, catabolism of macromolecules to generate energy in living cell. 

* รายวชิาเปิดใหม ่   
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02736532  การตอบสนองของพชืต่อช่วงแสงและอุณหภมู ิ     3(2-2-5) 
       (Plant Response to Photoperiod and Temperature) 

บทบาทของแสง และอุณหภูมทิี8มผีลต่อพชืในดา้นการเจรญิเตบิโต การเปลี8ยนแปลงทาง
สณัฐานวทิยา การออกดอก และการเกดิราก การปรบัตวัของพชืต่อสภาพอุณหภมูสิงูและตํ8า 

Roles of light and temperature on growth and development, flowering and root 
formation, adaptation of plant to supra-and sub-optimal temperature. 
 
02736533  การเคลื8อนยา้ยสารในพชื        3(3-0-6) 
      (Transport Processes in Plant) 

การเคลื8อนยา้ยสารในพชืทั Nงระยะสั Nนและระยะยาว โดยผ่านและไม่ผ่านเยื8อหุม้เซลล ์การ
เคลื8อนที8ของนํNา สารอาหาร และแก๊สในพชื 

Short- and long-distant transport of water and solute in plant, passive and active 
transport and diffusion gas, water catena in soil-plant-atmosphere continuum and phloem 
transport. 
 
02736534*  สรรีวทิยาของพชืและสิ8งแวดลอ้ม                                                    3 (3-0-6)  
               (Plant Physiology and Environment) 
               สรรีวทิยาของพชืที8เกี8ยวขอ้งกบัการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างพชืและสภาพแวดลอ้ม และหวัขอ้
งานวจิยัที8เกี8ยวขอ้ง 
               Plant physiology in interactions between plants and their environment, research 
topics in related fields. 
 
02736541  ชวีวทิยาโมเลกุล         3(3-0-6) 
      (Molecular Biology) 

กระบวนการในการเพิ8มปรมิาณ และการซ่อมแซมส่วนที8ถูกทําลายของดเีอน็เอ บทบาท
ของดเีอ็นเอ รหสัและการจําลองพนัธุกรรม กระบวนการสรา้งและหลงัการสร้างโปรตนี การกระตุ้น
และการแสดงออกของจนี โครโมโซมและความผดิปรกตขิองจนี เทคโนโลยทีางด้านรคีอมบแีนนต ์   
ดเีอน็เอ การเพาะเลีNยงเซลลแ์ละเทคโนโลยทีางชวีภาพ 

DNA replication and repair, roles of RNA, transcription and the genetic code, 
protein biosynthesis, post-transcriptional and post-translational modification, gene induction, 
repression and mutation, recombinant DNA technology, cell culture and biotechnology. 
 
 
 
 

* รายวชิาเปิดใหม ่   
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02736542** พนัธุศาสตรโ์มเลกุลพชื        3(3-0-6) 
      (Plant Molecular Genetics)   

  จโีนมพชื โครงสรา้งและการทํางานของจโีนมพชื การควบคุมการแสดงออกของยนีใน
นิวเคลยีส คลอโรพลาสต์ และไมโทคลอนเดรยี ยนีสญัจรในพชื สภาวะยนีเงยีบในพชื เทคโนโลยโีอ
มกิส ์หวัขอ้ที8น่าสนใจในปจัจบุนั     

   Plant genome, genome structure and function, control of gene expression in 
nucleus, chloroplast and mitochondria, plant transposable elements, plant gene silencing, 
omic technology, current topic in plant molecular genetics.    
 
02736543  การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อและเซลลพ์ชื       3(2-2-5) 
      (Plant Cell and Tissue Culture) 

การสรา้งสภาวะปลอดเชืNอและสภาพแวดล้อมของการเพาะเลีNยง อาหารสงัเคราะห์สูตร
ต่างๆ การเตรยีม การชกันําแคลลสัจากส่วนต่างๆ การแยก การทําใหบ้รสิุทธิ [ การเลีNยงและการหลอม
โพรโทพลาสต ์การถ่ายฝากสารพนัธุกรรมโดยใชแ้บคทเีรยี การเลีNยงอบัและละอองเรณู การผลติเมลด็
พชืเทยีม และการผลติสารทุตยิภมูโิดยการเลีNยงเนืNอเยื8อ 

Aseptic techniques, preparation and nutritional components of several tissue 
culture media, initiation and maintenance of callus, isolation, purification, culture and fusion of 
protoplasts, transformation using bacteria, production of artificial seed and secondary 
metabolite by tissue culture. 

 
02736544  ชวีวทิยาโมเลกุลของการพึ8งพาอาศยักนัของพชืกบัจลุนิทรยี ์    3(3-0-6) 
      (Molecular Biology of Plant and Microbe Symbiosis) 

ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืช ชีววิทยาโมเลกุลของการตรึง
ไนโตรเจน ชวีวทิยาโมเลกุลของการอยู่ร่วมกนัของไมคอรไ์รซากบัพชือาศยั และเทคโนโลยชีวีภาพ
ของการใชป้ระโยชน์จากไรโซเบยีมกบัไมคอรไ์รซา 

Nature of associations of micro-organisms and plants, molecular biology of 
nitrogen fixation and mycorrhizal-plant symbiosis, biotechnological application of rhizobium 
and mycorrhizae. 
 
02736545*  พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้น        3(3-0-6) 
      (Ethnobotany) 
      ภูมปิญัญาและวฒันธรรมท้องถิ8นที8เกี8ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์จากพชืและการจดัการ 
พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้นยคุใหม ่มกีารศกึษานอกสถานที8 

Local wisdom and culture in relation to plant use and management, modern 
ethnobotany. Field trips required. 

* รายวชิาเปิดใหม ่ ** รายวชิาปรบัปรุง      
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02736546*  พชืเสน้ใยและการใชป้ระโยชน์ขั Nนสงู                              3(2-3-4) 
      (Fiber Plants and Advance Applications) 

พชืที8ใหเ้สน้ใย ชนิดของเสน้ใยพชื สณัฐานวทิยาของเสน้ใย สมบตัทิางเคมแีละฟิสกิสข์อง
เสน้ใย การแยกเสน้ใยและกระบวนการที8เกี8ยวขอ้ง การใชเ้สน้ใยในอุตสาหกรรมเฉพาะ 

Fiber plants, type of plant fiber, fiber morphology, chemical and physical 
properties of fiber, fiber separation and related process, specific industrial applications. 
 
02736547  เคมแีละการสงัเคราะหข์องผลติภณัฑธ์รรมชาตจิากพชื    3(3-0-6) 
      (Chemistry and Synthesis of Plant Natural Products) 

การเกดิและสมบตัขิองผลติภณัฑธ์รรมชาตจิากพชื การตรวจสอบทางเคมแีละกายภาพ 
วธิกีารและขั Nนตอนในการสงัเคราะหแ์ละพสิจูน์ความบรสิุทธิ [ 

Occurrence and properties of plant natural products, chemical and physical 
identification, synthesis proof of purity. 

 
02736548*  เทคโนโลยกีารผลติพชืเศรษฐกจิ       3(3-0-6) 
      (Economic Plant Production Technology) 

     คุณค่าและความสําคญัของพชืเศรษฐกจิ เทคโนโลยกีารปรบัปรุงพนัธุพ์ชืแบบดั Nงเดมิและ
การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืที8ทนัสมยั พนัธุวศิวกรรมพชื การขยายพนัธุพ์ชืเศรษฐกจิ เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ ์ 
การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อพชื  ฮอรโ์มนพชืและสารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชื เทคโนโลยกีารเก็บ
เกี8ยวพชื 

Value and importance of economic plants, conventional and modern plant 
breeding technology, plant genetic engineering, economic plant propagation, seed 
technology, plant tissue culture, plant hormones and plant growth regulators, plant harvest 
technology. 
 
02736549*  เทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมพชื       3(3-0-6) 
      (Plant Genetic Engineering Technology) 
              ประวตัิและความสําคญั พนัธุกรรมพืช โครงสร้างและบทบาทของสารพนัธุกรรม การ
ควบคุมการแสดงออกของยนีพชื หลกัการและวธิกีารตดัต่อดเีอน็เอ เทคนิคการสรา้งดเีอน็เอสายผสม 
เอนไซมต์ดัจําเพาะ เทคนิคการถ่ายดเีอ็นเอ การคดัเลอืกยนีที8ต้องการ ธนาคารยนี เทคนิคการ
วเิคราะหย์นี พชืตดัต่อพนัธุกรรม   

     History and importance, plant genome, structure and roles of genetic material, 
manipulation of plant gene expression, principle and method  of DNA engineering, DNA 
recombinant technique, restriction enzyme, DNA transformation technique, interested gene 
selection, gene bank, gene analysis technique, genetically modified plants. 

* รายวชิาเปิดใหม ่  
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02736591**  ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื      3(3-0-6)  
               (Research Methods in Plant Science) 

   หลกัและระเบยีบวธิกีารทางวทิยาการพชื การวเิคราะหป์ญัหาเพื8อกําหนดหวัขอ้งานวจิยั 
วธิรีวบรวมขอ้มลูเพื8อการวางแผนการวจิยั การกําหนดตวัอย่างและเทคนิควธิกีารวเิคราะห ์แปลผล 
และการวิจารณ์ผลการวิจยั การจดัทํารายงานเพื8อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ใน 
วารสารวชิาการ 

   Research principles and methods in plant science, problem analysis for research 
topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and 
techniques, research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation 
and preparation for journal publication. 

 
02736596**  เรื8องเฉพาะทางวทิยาการพชื      3(3-0-6)  
               (Selected Topics in Plant Science) 

   เรื8องเฉพาะทางวทิยาการพชืในระดบัปรญิญาโท หวัข้อเปลี8ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศกึษา 

   Selected topics in plant science at the master's’ degree level. Topics are subject 
to change each semester. 

 
02736597** สมัมนา                                                         1 
              (Seminar) 

    การนําเสนอและอภปิรายหวัขอ้ที8น่าสนใจทางวทิยาการพชืในระดบัปรญิญาโท 
    Presentation and discussion on interesting topics in plant science at the master's 

degree level. 
 
02736598** ปญัหาพเิศษ                                                      1-3                           
              (Special Problems) 
    การศกึษาคน้ควา้ทางวทิยาการพชืระดบัปรญิญาโท และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 
    Study and research in plant science at the master's degree level and compile into 
a written report. 

 
02736599  วทิยานิพนธ ์                                                              1-36                  
               (Thesis) 
               วจิยัในระดบัปรญิญาโท และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นวทิยานิพนธ ์
     Research at the master's degree level and compile into a thesis. 
     

** รายวชิาปรบัปรุง    
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   3.2  ชื#อ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์ 
 

         3.2.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

1 นางจติราภรณ์ ธวชัพนัธุ ์
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (ชวีวทิยา)  
เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
บางแสน, 2524 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์  2527 
3-1005-03067-583 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- สณัฐานวทิยาและอนุกรมวธิานพชื 
- พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้น 
 
 
 
 
 
 

งานแต่งเรยีบเรยีง 
1. เทคนิคการเกบ็และรกัษา

ตวัอย่างพชื, 2543  
2. พรรณไมนํ้Nา, 2546 
3. หลกัอนุกรมวธิานพชื, 2548   
 
งานวจิยั 

1. พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้นของชุมชน
บา้นบ่อหว ีอ .สวนผึNง จ .ราชบุร,ี 
2554 

2. ความหลากชนิดของผกัพืNนบา้น
ที8อุทยานผกัพืNนบา้นบงึฉวาก, 
2554 

3. การศกึษาอนุกรมวธิานของ
เฟิรน์ในอุทยานแห่งชาตเิฉลมิ
รตันโกสนิทร,์ 2553 

4. การศกึษาอนุกรมวธิานของพชื
สมุนไพรและพชืมพีษิในอุทยาน
แห่งชาตเิฉลมิรตันโกสนิทร,์ 
2553 

5. ความหลากชนิดของพรรณไม้
ปา่ในตลาดพืNนเมอืงและตลาด
ชายแดนไทย-พม่า ทางภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย, 
2552 

6. การศกึษาประสทิธภิาพของนํNา
สกดัชวีภาพเพื8อการเกษตร, 
2552 

 

736521 
736599 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02736511 
02736512 
02736545 
02736596 
02736597 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

2 นางสาวฐติวิรา พลูสวสัดิ [  
อาจารย ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
ปร.ด. (พฤกษศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 
3-1806 -00107 -381 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- สรรีวทิยาพชื เน้น คุณลกัษณะและ
การผลติพชื 
- การผลติ  การทดสอบและการ
ประยุกตใ์ชพ้ชืเสน้ใย 
- กายวภิาคศาสตรข์องพชื 

งานวจิยั 
1. การศกึษาลกัษณะทางกาย

วภิาคของพชืใหเ้สน้ใย, 2554 
2. Xerophytic character and 

anatomy of Casuarina 

junghuhniana Miq. 
Branchlet, 2545 

3. Morphological and 
anatomical characteristic of 
hemp (Cannabis sativa L.) 
in Thailand, 2549 

4. Physical properties of 
traditional Thai hemp fiber 
(Cannabis sativa L.), 2551 

 5. Effect of sowing date on 
growth and development of 
Thai hemp (Cannabis sativa 
L.), 2552 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02736511 
02736512 
02736545 
02736546 
02736591 
02736596 
02736597 
02736598 
02736599 

 
 

3 นางสาวพรไพรนิทร ์รุ่งเจรญิทอง  
อาจารย ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2545 
M.S. (Agriculture) 
Kyoto Prefectural University, 
Japan, 2548 
Dr.Agri.Sci. (Bioresource 
Production and Environmental  
Science) 
Kyoto Prefectural University, 
Japan, 2551 
5-2501-00034-186   

งานวจิยั 
1. ผลระยะยาวของการใหธ้าตุ

สงักะสต่ีอเนื8องกนัต่อผลผลติ
และคุณภาพของพลบัและกวี ี
ฟรูท้ในสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง, 2554 

2. ผลระยะยาวของการใหธ้าตุ
สงักะสต่ีอเนื8องกนัต่อผลผลติ
และคุณภาพขององุ่น
รบัประทานผลสดในศนูย์
พฒันาโครงการหลวงหนอง
หอย, 2554 

3. เพิ8มผลผลติของตน้สบู่ดาํเพื8อ
เป็นพลงังานทดแทนในอนาคต
โครงการย่อย 1.16: การจดั-  

 

- 
 

02736511 
02736512 
02736532 
02736534 
02736591 
02736596 
02736597 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- สรรีวทิยาพชื เน้น การชกันําใหเ้กดิ
ดอก และการเจรญิเตบิโตของพชื 
- การผลติและเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ ์
 

    การธาตุอาหารไนโตรเจน
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม 
เฉพาะพืNนที8สาํหรบัสบู่ดาํ, 
2553-2554 

4. Plant nutrition management 
by soil analysis on yield and 
quality of sweet pepper 
(Capsicum annuum), 2554 

5. Low temperature 
equirements for flower bud 
differentiation of Brussels 
sprouts (Brassica oleracea 
var. gemmifera Zenk.), 2551 

  

4 นายสหณฐั เพชรศร ี 
อาจารย ์
วท.บ. (ชวีวทิยา)  
เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2542 
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 
วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
3-9399-00273-946 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- ระบบวทิยาและอนุกรมวธิานพชื 
- พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้น 
 

งานวจิยั 
1. ทบทวนอนุกรมวธิานของเฟิรน์

สกุล Microsorum Link. ใน
ประเทศไทย, 2554 

2. การสํารวจทางอนุกรมวธิาน
ของพืชที8 มี เ นืN อ ไม้ ในพืNนที8
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบู ล
สงคราม   )ส่ วนทะ เลแก้ว ( 
จงัหวดัพษิณุโลก, 2554 

3.  A phenetic study of Cassia 
sensu lato (Leguminosae-
Caesalpinioideae: Cassieae: 
Cassiinae) in Thailand, 2548 

4. A First Record of 
Microsorum musifolium 

Copel. (Polypodiaceae) from 
Thailand, 2552 

 
 
 
 

- 02736511 
02736512 
02736513 
02736515 
02736524 
02736591 
02736596 
02736597 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

5 นายอารม์ อนัอาตงาม  
อาจารย ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2537 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 
Ph.D. (Agricultural Science) 
University of Tsukuba, Japan, 2549 
3-3099-00061-855 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- การควบคุมและจดัการวชัพชื 
- พษิวทิยาในพชื 
 

งานวจิยั 

1. การย่อยสลายของสารกาํจดั

วชัพชื Pethoxamid ในดนิ

ภายใตส้ภาวะความชืNนที8

แตกต่างกนั, 2551 

2.  การคดัเลอืกสายพนัธุส์าหร่าย

ที8ผลติสารควบคุมวชัพชื: 

ประสทิธภิาพในการยบัยั Nงการ

เจรญิเตบิโตของตน้อ่อนในพชื

ตระกลูหญา้บางชนิด, 2550 

3. Integrated Weeds 

Management in Cotton, 

2541 

4.  Phytotoxic Activity of 

Pethoxamid in Soil under 

different Moisture 

Conditions, 2548 

5.  Residual phytotoxic activity 

of pethoxamid in soil and its 

concentration in soil water 

under different soil moisture 

conditions, 2549 

6.  Screening of herbicide-

production microalgal 

strains, 2550 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

02736591 
02736596 
02736597 
02736598 
02736599 
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3.2.2 อาจารยป์ระจาํ 
 

ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

1 นายกฤตชญา อสิกุล 
อาจารย ์
วท.บ. (ชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2542 
วท.ม. (ชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2547 
Dr.sc.agr. (Agricultural science) 
University of Goettingen, 
Germany, 2550 
3-6697-00041-181 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- วทิยาการสารกาํจดัศตัรพูชืชวีภาพ 
- ชวีผลติภณัฑ ์

งานวจิยั 
1. Potential of γ-PGA for 

reducing some contaminated 
metal ions in vegetables and 
rice, 2554-2556 

2. Production of Hand Sanitizer 
from Thai Medicinal Essential 
oils, 2554    

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

02736511 
02736591 
02736596 
02736598 
02736599 

 

2 นายกติตพิจน์ เพิ8มพลู  
อาจารย ์
วท.บ. (ประมง) 
เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ8ง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2538 
วท.ม. (เทคโนโลยกีารบรหิาร
สิ8งแวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2545 
ปร.ด. (วนศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 
3-2402-00244-739 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และการอนุรกัษ์ดนิและนํNา 
 

งานแต่งและเรยีบเรยีง 
1. คู่มอืการเสรมิสรา้งสมรรถนะการ

ตดัสนิใจทางสิ8งแวดลอ้มของ
องคก์รทอ้งถิ8น, 2549 

2. พลงัประชาชนกบัการจดัการ
สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื  เอกสาร
ประกอบการประชมุสมชัชา
สขุภาพแห่งชาต,ิ  2549 

3. บทเรยีนการจดัการพืNนที8ตน้นํNา
แบบมสีว่นร่วม: โครงการปา่รกั
นํNา รกัษ์แผ่นดนิฯ ฝา่ยสนาม, 
2550 

งานวจิยั 
 1. โครงการจดัทาํประเดน็ยทุธ- 

ศาสตรก์ารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้มของ
ประเทศ ในระยะ 5 ปี สาํนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้ม, 2554 

- 
 
 
 
 
 
 
 

02736511 
02736512 
02736514 
02736521 
02736591 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

  2. โครงการประเมนิผลการดาํเนิน 
งานตามแผนปฏบิตักิารกระจาย
อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ8น ของกรมทรพัยากรนํNา, 
2553-2554 

3. โครงการสรุปบทเรยีนสภาเครอื 
ข่ายเยาวชนสิ8งแวดล้อมระดบั 
ประเทศ กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ8งแวดลอ้ม, 2553-2554 

  

3 นายคฑาวุธ โสภาลุน 
อาจารย ์
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552 
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2547 
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2545 
3-3416-01347-059 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- เทคโนโลยชีวีภาพพชื  
- Plant Cryopreservation 

งานวจิยั 
1. Micropropgation of the Thai 

orchid Grammatophyllum 

speciosum Blume, 2553 
2. Vitrification-Based 

Cryopreservation of 
Grammatophyllum speciosum 
protocorms, 2553 

3. Effects of Chitosan As The 
Growth Stimulator For 
Grammatophyllum speciosum 
In Vitro Culture, 2553  

- 02736511 
02735548 
02736549 
02736596 
02736598 
02736599 

 

4 นางจรรีตัน์ มงคลศริวิฒันา 
ตําแหน่ง อาจารย ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2535 
วท.ม. (พนัธศุาสตร)์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2539 
วท.ด. (พนัธุศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2551  
3-7402-00064-477 
สาขาที8เชยีวชาญ 
- พนัธุศาสตรโ์มเลกุล 
- พนัธุวศิวกรรมพชื  
- ชวีสารสนเทศ 

งานวจิยั 
1. Screening sugarcane 

(Saccharum sp.) genotypes 
for salt tolerance using 
multivariate cluster analysis, 
2555 

2. Detection of DNA cytosine 
methylation change induced 
by NaCl and its implication 
for salt tolerance in 
sugarcane (Saccharum 

officinarum), 2554  
 

- 02736511 
02736542 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

5 นางจุรยีร์ตัน์ ลสีมทิธิ [ 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2533  
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2536 
Ph.D. (Molecular Genetics) 
University of California, U.S.A, 
2546 
3-1022-0076-742 
 สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
-  Microbial genetic- Molecular 
genetic 
- Plant microbe interaction 
- Microbial application 

งานแต่งเรยีบเรยีง 
1. ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั 8วไป, 

2548 
2.   ระบบพนัธุกรรมของจุลนิทรยี์, 

2550 
งานวจิยั 
1. การศกึษาความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมระหว่างสายพนัธข์อง
เชืNอ Oomycete Phytophthora 

sp. 
2. การศกึษาความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมของเชืNอราที8ก่อโรคใน
ตน้ยคูาลปิตสั 

3. การศกึษาความหลากหลายและ
ความสมัพนัธข์องเชืNอ 
Salmonella สายพนัธุต่์างๆ ที8
แยกไดด้ว้ยเทคนิคทางอนู
ชวีวทิยา 

4. การจาํแนกและคดัเลอืก 
Rhisobacteria ที8สามารถ
สง่เสรมิการเจรญิในพชื 

5. การศกึษาความหลากหลายและ
ความสมัพนัธข์องเชืNอ 
Rhizobacteria ที8แยกได ้

736544 
736599 

 

02736544 
02736596 
02736598 
02736599 

 

6 นางนงพงา จรสัโสภณ   
อาจารย ์
วท.บ. (เคม)ี 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2539 
ปร.ด. (อนิทรยีเคม)ี  
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2546 
3-1017-00020-181 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Organic Chemistry 
- Natural Product Chemistry 

งานวจิยั 
1 . Investigation of chemical 

constituents and biological 
activities of Croton 

crassifrolius L., 2547 
2. Solid phase extraction of 

polycyclic aromatic 
hydrocarbons in water 
samples, 2548 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02736511    
02736547 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

7 นายปรวฒัน์  วสิตูรศกัดิ [ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิกรรมอุตสาหการ)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2541 
วท.ม (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร,ี 2544  
3-1012-03334-765 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Computer graphic 
- Machine vision 

งานวจิยั 
 1. Geodesic-based Skeleton 

Smoothing, 2554 
2. Content-Based Image 

Retrieval in the Traditional 
Thai Art, 2553 

3. Knowledge-Based Approach 
for Skeleton Approximation, 
2553 

- 02736514 
02736596 
02736598 

 

8 นางพรมิา พริยิางกรู 
อาจารย ์
วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)      
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2544 
ปร.ด. (ชวีเคม)ี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 
25493-8298-00064-734  
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Molecular biology - 
Biochemistry 
- Allergen 
- Proteomics 

   งานวจิยั 
1. การโคลนและการหาลาํดบัเบส

ของโทรโปไมโอซนิจากกุง้
กา้มกรามและกุง้แชบ๊วย, 2554 

2. การเพิ8มปรมิาณและการหา
ลาํดบัเบสของชิNนสว่นโทรโปไม
โอซนิจากกุง้กา้มกราม, 2553 

3. การศกึษาผลของกระบวนการ 
ทางอาหารต่อความเป็นสารก่อ
ภูมแิพใ้นกุง้แชบ๊วยโดยเทคนิค
ทางโปรตโีอมกิส,์ 2553     

736522  02736531 
   02736596 
 02736598 

   02736599 
 

9 นายรชัพล พะวงศร์ตัน์ 
อาจารย ์
วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2544 
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2550 
3- 5017- -0 0152-629  
 

งานวจิยั 
1.  การผลติเอทานอลจากวสัดุเศษ

เหลอืลกิโนเซลลโูลสดว้ย
กระบวนการย่อยเป็นนํNาตาล
และหมกัพรอ้มกนัโดยใชก้าร
ทาํงานร่วมกนัของเซลลต์รงึรปู 
Zymmonas mobilis และ 

Saccharomyces diastaticus 
และการประยุกตใ์ชใ้นถงัหมกั
ชวีภาพ, 2550       

  

736522  02736531 
 02736596 
 02736598 
 02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Enzyme Technology 
- Lipids Technology 
- Biotechnology 
- Bioremediation Technology 
- Application of Enzyme in Lipid 

Modification 
Biodiesel / Bioethanol 

2. ศกัยภาพและการผลติแกมม่า 
PGA เพื8อดดูซบัโลหะหนกัในนา
ขา้ว, 2554-2555    

3. การผลติเอธานอลจากผกัตบชวา 
(E. crassipes) โดยใชย้สีตท์ี8
หมกันํNาตาลไซโลสตรงึรปูใน
ถงัปฎกิรณ์ชวีภาพแบบแพค
เบด, 2555 

  

10 นางสาวลกัษณา กนัทะมา 
อาจารย ์
วท.บ.(พนัธุศาสตร ์)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2529 
วท.ม. (การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อพชื) 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2534 
Ph.D. (Plant Sciences) 
Wageningen University, 
Netherland, 2548 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Molecular cytogenetics  
- Plant genome 

   งานวจิยั 
1. Diploid apomicts of the 

Boechera holboellii complex 
display large-scale 
chromosome substitutions 
and aberrant chromosomes, 
2550 

2. Asexual reproduction in a 
close relative of Arabidopsis: 
a genetic investigation of 
pomixes in Boechera 

(Brassicaceae), 2549 
3. Use of the SSLP-based 

method for detection the rare 
apomictic events in a sexual 
AtSERK1 transgenic 
Arabidopsis population, 2549  

736511 
736521 
736541
736599 

02736541 
02736596 
02736598 
02736599 
 

11 นางสาววนัเพญ็ เหล่าศรไีพบลูย ์
อาจารย ์
กศ.บ. (เคม)ี   
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
บางแสน, 2527 
วท.ม. (เคม)ี  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2530 
Ph.D. (Bioorganic Chemistry)  

งานวจิยั 
1. Isolation and Antimicrobial  

Properties of Active 
Constituents from Pluchea 

indica leaves, 2552 
2. Efficacy of plant extracts in 

controlling of cruciferous 
insect pests, 2553 
 

  736511 
  736551 
  736552 
  736599 
 

  02736547 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 University of Bristol, UK, 2005 
3-2299-00080-281  
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Organic Chemistry 
- Natural Product Chemistry 
 

3. Alpha-amylase inhibitory and 
antioxidant activities of 
medicinal plant extracts for 
treatment of diabetes, 2553 

4. Controlling of Guava Root-
knot Nematode, Meloidogyne 

incognita, with the Extract 
from Some Ectomycorrhizal 
Fungi, 2554 

  

12 นางสาวศริลิกัษณ์ เอี8ยมธรรม 
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (พนัธุศาสตร)์  
เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529 
วท.ม. (พนัธุศาสตร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2532 
Ph.D. (Plant Molecular 
Biology)University of Manchester, 
UK 2544 
3-1020-01004-684 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- อณูชวีวทิยาพชื 
- การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อ 
- Cytotoxicity 

งานแต่งและเรยีบเรยีง 
พนัธุวศิวกรรม: วธิกีารและการ

ประยุกตใ์ช,้ 2552 
งานวจิยั 
1.  The tobacco plastid accD 

gene is essential and is 
required for leaf 
development, 2548 

2. Isolation of precise plastid 
deletion mutants by 
homology-based excision: a 
resource for site-directed  
mutagenasis multi-gene 
change and high-through 
plastid transformation, 2549 

736541 
736597 
736598 
736599 

 
 

02736541 
02736542 
02736591  
02736596 
02736598 
02736599 

 

13 นางสาวศริประภา เปรมเจรญิ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (ชวีวทิยา)  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 
2531 
วท.ม. (วทิยาศาสตรท์างทะเล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2536 
 Ph.D. (Environmental Science), 
The University of York, UK, 2552 

งานแต่งเรยีบเรยีง 
1.  สขุภาพเพื8อชวีติ, 2541 
2.  สตัววทิยาทั 8วไปตอนที8 1  
    (บทนํา-มอลลสักา), 2544 
3. FAO Species Identification 

Guide for Fishery Purposes: 
Fish of Leiognathidae in 
Western Central Pacific 
(fishing area 71), 2544  
 

- 
 

02736512 
02736514 
02736522 
02736523 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 3-1006-03161-701 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- Estuarine fish taxonomy and 
ecology 
- Mangrove fisheries 
- Food web dynamics in the 
estuaries 
- Ecological network analysis 
- Ecosystem-based fisheries 
management 
- Trophodynamic modeling- 
Ecopath/ Ecosim 

งานวจิยั 
1. Ontogenetic shifts and 

seasonal changes in diet 
composition of four finger 
threadfin Eleutheronema 

tetradactylum (Shaw, 1804) 
from the Mae Klong Estuary, 
2554 

2. Fish associated with 
mangrove and implications 
for sustainable coastal 
fisheries in the Gulf of 
Thailand, 2554 

3. Using a mass-balanced 
model for developing 
knowledge-based approaches 
to mangrove fisheries in the 
Gulf of Thailand, 2553 

4. Ecotrophic model for an 
ecosystem approach for Thai 
mangrove fisheries, 2552 

  

14 นางสนุทร ียิ8งชชัวาลย ์
ศาสตราจารย ์
วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ปฐพวีทิยา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2516 
M.S. (Soil Physics) 
Oregon state University, 2519 
Ph.D. (Soil Physics) 
Oregon state University, 2522 
3-1009-01146-009 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- ฟิสกิสข์องนํNาในดนิ 
- นํNาในระบบดนิ-พชื 

งานแต่งเรยีบเรยีง 
ชลศาสตรใ์นระบบดนิ-พชื, 2535 
งานวจิยั 
1. ความเขา้ใจเรื8องการใหนํ้Nาแก่พชื, 

2553 
2. อตัราแลกเปลี8ยนแก๊สในรอบวนั

ของใบกลว้ยไมส้กุลหวาย พนัธุ์
บอมโจ, 2553 

3. ความเขา้ใจผดิเรื8องการดแูลตน้   
สะละ, 2552 

4. ศกัยภาพการสงัเคราะหแ์สงของ
ใบผกัโขม, 2552 

 

736524 
736525 
736599 

02736532 
02736533 
02736591 
02736596 
02736598 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปีที8สาํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวับตัรประชาชน 

สาขาที8เชี8ยวชาญ 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 

ปจัจบุนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 -  การเคลื8อนยา้ยสารและพลงังาน
ในระบบต่อเนื8องดนิ-พชื-อากาศ  

- ฟิสกิสข์องพชืและสภาพแวดลอ้ม 

5. มวลชวีภาพและปรมิาณธาตุ
อาหารหลกัของคะน้าที8ปลกูใน
โรงเรอืนตาขา่ยส,ี 2552 

  

15 นางสริภิทัร ์พราหมณีย ์
รองศาสตราจารย ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร)์โรคพชื
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2522 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์โรคพชื
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2526 
Ph.D. (Science and Technology) 
Griffith University, Australia, 2535 
3-1012-03334-765 
สาขาวชิาที8เชี8ยวชาญ 
- อณูชวีวทิยาของพชื 
- การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อพชื 

    งานแต่งและเรยีบเรยีง 
1. ชวีวทิยา: ปฏบิตักิาร, 2554 
2. หลกัชวีวทิยา, 2544 
งานวจิยั 
1. Growth and starch content 

evaluation on newly released 
cassava cultivars, Rayong 9, 
Rayong 7 and Rayong 80 at 
different  harvest times, 2553 

2. Isolation, identification and 
Partial nucleotide sequence 
of a flexous rod virus causing 
yellow spot mosaic of 
purplepassionfruit, 2553 

3. Molecular cloning, sequencing 
and expression of the 
SoNHX1 gene responding to 
salt stress of sugarcane, 2553 

4. Using somaclonal variation 
technique for salt tolerant 
sugarcane selection, 2553 

736541 
736596 
736598 
736599 

02736541 
02736543 
02736596 
02736598 
02736599 
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3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
 

ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปี พ.ศ. ที8สาํเรจ็
การศกึษา 

เลขประจาํตวับตัรประชาชน 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 

 
 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอนใน
หลกัสตูร 
ปรบัปรุง 

1. นายธชัคณิน จงจติวมิล 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์
วท.บ. (ชวีวทิยา)  
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545 
วท.ม. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2548 
วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ)
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551 
3-6099-00820-583 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- กฏีวทิยาดา้นอนุกรมวธิาน  
- ชวีวทิยา พฤตกิรรม และ
นิเวศวทิยา 

งานวจิยั 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างแมลงผสมเกสรใน

อนัดบั Hymenoptera กบัพชือาหารในพืNนที8
อุทยานแห่งชาต ิ ทุง่แสลงหลวง จงัหวดั
พษิณุโลก, 2553  

2. ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรใน
อนัดบั Hymenoptera ในพืNนที8ปกปกั
พนัธุกรรมพชื เขื8อนภมูพิล จงัหวดัตาก, 
2551 

3.  Distribution, nesting sites and nest 
structures of the stingless bee species, 
Trigona collina Smith, 1857 (Apidae, 
Meliponinae) in Thailand., 2007 

4. Food resource partitioning of stingless 
bees, Trigona apicalis Smith, 1857 
Trigona collina Smith, 1857 and Trigona 

fimbriata Smith, 1857 (Apidae, 
Meliponinae) in a mixed deciduous 
forest., 2007 

5. First record of the predator, 
Pahabengkakia piliceps Miller, 1941 
(Reduviidae, Harpactorinae) in the 
stingless bee, Trigona collina Smith, 
1857 (Apidae, Meliponinae) in Thailand., 
2007 

02736512 
02736524 
02736599 

 
 

2. นางสาวปิยะดา  วชริะวงศกร  
อาจารย ์
วท.บ. (อญัมณีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2543 
วท.ม. (การจดัการทรพัยากร  

งานวจิยั 
1.  การศกึษานิเวศวทิยาเชงิเปรยีบเทยีบของตน้

ลกูชดิในป่าที8มกีารจดัการ 3 แบบ โดยชุมชน
บา้นนํNาก ิตําบลผาทอง อําเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่าน, 2548 

02736512 
02736514 
02736599 
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ลาํดบัที8 

ชื8อ-นามสกุล 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวชิา) 

ชื8อสถาบนั, ปี พ.ศ. ที8สาํเรจ็
การศกึษา 

เลขประจาํตวับตัรประชาชน 
สาขาที8เชี8ยวชาญ 

 
 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอนใน
หลกัสตูร 
ปรบัปรุง 

 ธรรมชาตแิละสิ8งแวดลอ้ม)
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2545 
Dr.nat.techn. (Natural 
Resources and Evrionment 
Management) 
University of Natural 
Resources and Applied Life 
Sciences, Austria, 2551 
3-6501-00149-960  
สาขาที8เชี8ยวชาญ 
- นิเวศวทิยาปา่ไม ้ 
- การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และการอนุรกัษ์ดนิและนํNา 

2.   แผนปฏบิตักิารการวางผงัเมอืงและการ
จดัการสิ8งแวดลอ้มในพืNนที8รอบมหาวทิยาลยั
นเรศวร, 2547 

3.  The project of Emergency Supply of 
Agriculture Input to Flood-affected 
Farmers in Northern Provinces of 
Thailand., 2546 

 

 
 

4. องคป์ระกอบเกี#ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)  
  ไมม่ ี
5. ข้อกาํหนดเกี#ยวกบัการทาํงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ ์ 

งานวิทยานิพนธ์ที8เกี8ยวข้องกับปญัหาทางวิทยาการพืช และดําเนินการวิจ ัยตาม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์พรอ้มทั Nงรายงานผลการวจิยัเป็นวทิยานิพนธต์ามรปูแบบและระยะเวลา
ตามที8หลกัสตูรกําหนด และมกีารนําเสนอผลงานวทิยานิพนธบ์างส่วนหรอืทั Nงหมดในรปูของบทความ
วิจยัในวารสารหรือสิ8งพิมพ์ทางวิชาการซึ8งเป็นที8ยอมรบัในสาขาวิชานั Nนๆ และมีคณะกรรมการ
กลั 8นกรอง (Peer Review) หรอืนําเสนอต่อการประชุมวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาตทิี8มรีายงาน
การประชุม (Proceedings) หรอืมกีารจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรอยา่งน้อย 1 เรื8อง 

5.1  คาํอธิบายโดยย่อ  
              การวจิยัในระดบัปรญิญาโทและเรยีบเรยีงเขยีนเป็นวทิยานิพนธ ์ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
              นิสิตค้นคว้าและวิจยัด้วยตนเอง เพื8อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปญัหา การ
วางแผนงานวจิยั และมทีกัษะในการทํางานวจิยั ความเชี8ยวชาญในการใช้เครื8องมอื การวเิคราะห ์
วจิารณ์ และสรปุผลงานวจิยั โดย 
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  5.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
พฒันานิสติใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรม ดงันีN 
1. ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื8อสตัยสุจรติ 
2. มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3. เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
4. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผู้อื8น รวมทั Nงเคารพในคุณค่าและศกัดิ [ศรี

ของความเป็นมนุษย ์
5. มภีาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญัได ้
6. มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

       5.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
พฒันานิสติใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะทางวทิยาการพชื ดงันีN 
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี8ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี8สาํคญัในเนืNอหาที8ศกึษา 
2. เขา้ใจ วเิคราะห ์และอธบิายปญัหาทางวทิยาการพชืได ้
3. สนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญทางวทิยาการพชื 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละวธิกีารที8เหมาะสมในการแกป้ญัหาวจิยัได ้
5. บรูณาการความรูท้างวทิยาการพชืกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้งได ้

5.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
พฒันานิสติใหม้คีวามสามารถคดิอย่างเป็นระบบ มเีหตุผล เขา้ใจที8มาและสาเหตุของ

ปญัหา คน้หาวธิกีารแกไ้ขปญัหา ดงันีN 
1. คดิอยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ  
2. มคีวามคดิรเิริ8ม สรา้งสรรค ์คน้ควา้ความรูใ้หมท่ี8เป็นปจัจบุนั 
3. สามารถสบืคน้ และตคีวาม เพื8อใชใ้นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
4. สามารถศกึษา รวบรวม วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหา       
5. สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกป้ญัหาการวจิยัดา้นพชืได ้

                5.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
นิสติจะมทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ดงันีN 
1. สามารถลาํดบัความสาํคญัของงานได ้  
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง 
3. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื8น 
4. มมีนุษยสมัพนัธด์ ี
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                  5.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห ์การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประมวลขอ้มลูสารสนเทศ เพื8อใชใ้นการแกป้ญัหา 
2. สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปญัหา 
3. สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลการวจิยัโดยวธิทีางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
4. สามารถสื8อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยเลอืกสื8อการนําเสนอที8เหมาะสม 

         5.3  ช่วงเวลา 

               ตามแผนการศกึษา 

         5.4  จาํนวนหน่วยกิตหรือจาํนวนชั #วโมง 
             หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 1 วทิยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า                     36    หน่วยกติ 
            หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 วทิยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า                     12    หน่วยกติ 

         5.5 การเตรียมการ 
     1. มกีารเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ ์ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการศกึษาขั Nนบณัฑติศกึษา 
  2. มรีะบบอาจารยท์ี8ปรกึษาวทิยานิพนธใ์หค้าํแนะนําและช่วยเหลอืดา้นวชิาการแก่นิสติ  
  3. มกีารตดิตามความกา้วหน้าของวทิยานิพนธโ์ดยอาจารยท์ี8ปรกึษาวทิยานิพนธ ์

4. มรีะบบสารสนเทศเพื8อสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
      5. มหีอ้งสมุดของคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และของวทิยาเขตกําแพงแสน  

5.6  กระบวนการประเมินผล 
        5.6.1 ประเมนิผลจากการสอบโครงการวทิยานิพนธ์โดยการนําเสนอต่อคณาจารยซ์ึ8ง
ไดร้บัการแต่งตั Nงไมต่ํ8ากว่า  3 ท่าน หรอืตามที8บณัฑติวทิยาลยักําหนด   

    5.6.2 มกีารประเมนิความกา้วหน้าโดยจดัใหม้กีารนําเสนอต่อคณาจารยท์ี8ไดร้บัแต่งตั Nงจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ8งกําหนดให้นิสิตนําเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทํา
วทิยานิพนธอ์ยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครั Nง หลงัจากการไดร้บัอนุมตัโิครงการวทิยานิพนธ ์  

     5.6.3 การสอบปากเปล่าขั Nนสุดท้ายจะผ่านโดยความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการที8มคีุณสมบตัติามขอ้บงัคบัของบณัฑติวทิยาลยัอยา่งน้อย 3 ท่านรวมอาจารยท์ี8ปรกึษา 

    5.6.4 การประเมนิผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัว่าด้วยการศึกษาขั Nน
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยบทความดังกล่าวจะต้อง
เกี8ยวขอ้งกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ ์
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หมวดที# 4 ผลการเรียนรู้และกลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
1. มคีวามมุง่มั 8น  อุตสาหะ พยายาม - ส่งเสรมิและสอดแทรกในขณะบรรยาย 

- กระตุน้และใหก้ําลงัใจนิสติขณะทําวทิยานิพนธ ์
2. มคีวามตระหนกัและทศันคตทิี8ดต่ีอ
จรรยาบรรณทางวชิาชพี  

- ส่งเสรมิและสอดแทรกในรายวชิาที8สอน 
- มกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

3. มจีติสํานึกสาธารณะ รวมทั Nงมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

- ส่งเสรมิและสอดแทรกในรายวชิาที8สอน 
- จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เช่น โครงการบําเพญ็ประโยชน์   

4. มทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื8อ
พฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันา
สงัคม 

- การจดัการเรยีนการสอนที8มกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดย
มอบหมายงานใหนิ้สติไดค้น้ควา้หาความรูใ้นการพฒันา
ศกัยภาพ 
- สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มกจิกรรมอบรมทกัษะดา้นต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยั 

5. มทีกัษะการนําเสนอผลงานวจิยั

อยา่งสากลและสรา้งสรรค ์

- ส่งเสรมินิสตินําเสนอหรอืเผยแพรผ่ลงานวทิยานิพนธใ์นการ
ประชุมวชิาการ 
- ส่งเสรมิใหนิ้สติสรา้งสรรคบ์ทความวชิาการออกเผยแพรแ่ก่
สงัคม 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
         2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 พฒันานิสติให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื8อให้สามารถดําเนินชวีติร่วมกบัผู้อื8นในสงัคมได้
อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที8สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสรมิและ
สอดแทรกเรื8องที8เกี8ยวกับคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทั Nงอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบตัิด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรมดว้ยเช่นกนั ซึ8งหลกัสตูรไดร้ะบุคุณธรรมและจรยิธรรมไวด้งันีN 

1. มคีุณธรรมจรยิธรรม และซื8อสตัยส์ุจรติ 
2. มวีนิยั และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3. เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
4. มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

         2.1.2 กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม        
1. การสอบที8นิสติตอ้งมคีวามรบัผดิชอบและซื8อสตัย ์โดยไมทุ่จรติในการสอบ 
2. อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านสอดแทรกเรื8องคุณธรรม จรยิธรรมในทุกรายวชิา 



 39

3. การอภปิรายกลุ่ม แสดงความคดิเหน็ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 
 4. กําหนดใหม้วีฒันธรรมองค์กร เพื8อเป็นการปลูกฝงัให้นิสติมรีะเบยีบวนิัย โดยเน้นการเขา้
ชั Nนเรยีนใหต้รงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที8สุภาพและเรยีบรอ้ย 
 5. สอดแทรกและยกตวัอย่างกรณีศกึษาทางดา้นจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  พรอ้ม
ทั Nงกระตุน้ใหนิ้สติมจีติสาํนึกที8ดแีละตระหนกัเกี8ยวกบัเรื8องนีN 

         2.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1. ประเมนิจากพฤตกิรรมการเขา้เรยีนและการส่งงานตามระยะเวลาที8มอบหมาย 
2. ประเมินจากความซื8อสัตย์ในการสอบ การอ้างอิงข้อมูลในการเขียนรายงานและการ

รายงานผลการทดลอง 
3. ประเมนิจากความมวีนิยัและพรอ้มเพรยีงของนิสติในการเขา้รว่มกจิกรรม 
4. ประเมนิจากความรบัผดิชอบในงานที8ไดร้บัมอบหมาย 

   2.2  ความรู้   
         2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

พฒันานิสติใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะทางวทิยาการพชืเพื8อสามารถนําไปประกอบ
อาชพี พฒันาตนเอง สงัคม และสิ8งแวดลอ้ม ดงันั Nนมาตรฐานความรูจ้งึครอบคลุมสิ8งต่อไปนีN 

1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี8ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี8สาํคญัในเนืNอหาที8ศกึษา 
2. มคีวามรู้และทกัษะเกี8ยวกบักระบวนการวจิยัทางวทิยาการพชื  โดยสามารถเข้าใจ 

วเิคราะห ์อธบิายปญัหาและถ่ายทอดความรู ้
3. มคีวามรูใ้นการสบืคน้และสามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างต่อเนื8อง  สนใจ

พฒันาความรู ้ความชาํนาญทางวทิยาการพชื 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละวธิกีารที8เหมาะสมเพื8อการแกป้ญัหา 
5. สามารถบรูณาการความรูท้างวทิยาการพชืกบัความรูใ้นศาสตรแ์ขนงอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง 

         2.2.2  กลยทุธก์ารสอนที#ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้      
1. บรรยายเนืNอหาสาระของรายวชิา 
2. ปฏบิตักิารในหอ้งปฏบิตักิาร 
3. สรา้งแรงจงูใจในการศกึษาคน้ควา้ความรู ้ผลงานวจิยัจากขอ้มลูสารสนเทศ 
4. รายงานเดี8ยวและรายงานกลุ่ม 
5. ทศันศกึษา 
6. วทิยากรพเิศษเฉพาะเรื8อง 
7. นําเสนอผลงานในการประชุมทางวชิาการ หรอื ส่งผลงานตพีมิพเ์ผยแผ่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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         2.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
         ประเมนิจากผลสมัฤทธิ [ทางการเรยีนและการปฏบิตัขิองนิสติ ในดา้นต่างๆ ดงันีN 

1. ผลการสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. ประเมนิจากรายงานปฏบิตักิาร รายงานเดี8ยว รายงานกลุ่ม และรายงานทศันศกึษา 
3. ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชั Nนเรยีน 
4. ประเมนิจากโครงการวจิยัและวทิยานิพนธ ์
5. ประเมนิจากผลการนําเสนอผลงานในการประชุมทางวชิาการ 
6. ประเมนิจากผลการตพีมิพผ์ลงานในวารสารวชิาการ 

   2.3  ทกัษะทางปัญญา 

         2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

พฒันานิสติให้มคีวามสามารถคดิและจดัลําดบัความสําคญัของสิ8งต่างๆ อย่างเป็นระบบ มี
เหตุผล เขา้ใจที8มาและสาเหตุของปญัหา คน้หาวธิกีารแกไ้ขปญัหา นิสติจะมทีกัษะทางปญัญา ดงันีN 

1. สามารถคดิอย่างมวีิจารณญาณ  รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาอย่างเป็น
ระบบ       

2. ความคดิรเิริ8ม สรา้งสรรค ์คน้ควา้ความรูใ้หมท่ี8เป็นปจัจบุนั 
3. สามารถสบืค้น ตคีวาม และประยุกต์ความรู้พร้อมทกัษะเพื8อใช้ในการแก้ปญัหาอย่าง

สรา้งสรรค ์

         2.3.2  กลยทุธก์ารสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. การคดิหวัขอ้วจิยั การวางแผน การทดลองหรอืการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลู รวมทั Nงการ

แกป้ญัหาดว้ยตนเอง โดยมอีาจารยท์ี8ปรกึษาใหค้าํแนะนํา  
2. การคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื8อทาํรายงานและสมัมนา 
3. การยกกรณศีกึษาเพื8อใหม้กีารอภปิรายในชั Nนเรยีน 
4. การเขา้รว่มฟงัสมัมนา การประชุมวชิาการดา้นวทิยาการพชื 

         2.3.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1. ขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์
2. รายงานผลการศกึษาคน้ควา้ 
3. การสอบประมวลความรอบรู ้
4. ตดิตามความกา้วหน้าของงานวจิยัเป็นระยะ 
5. การสอบปากเปล่าขั Nนสุดทา้ย 
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   2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

         2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
นิสติจะมทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ตามขอ้กําหนดในคุณสมบตัิ

หลกัสตูร ดงันีN 
1. มภีาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และ

ลาํดบัความสาํคญัได ้
 2. สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและในงานของส่วนรว่มที8ไดร้บัมอบหมาย 
4. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื8น 
5. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีสามารถสื8อสารกบัผูอ้ื8นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

1. การทํางานกลุ่มและ/หรอืจดักจิกรรมกลุ่ม เพื8อให้นิสติมคีวามรบัผดิชอบในการทํางาน
รว่มกนั รูห้น้าที8ของการเป็นผูนํ้าและการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

2. การทาํรายงานเดี8ยว/คู่ 
3. การอภปิราย 
4. การแลกเปลี8ยนความรูแ้ละความคดิเหน็ 

         2.4.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ            

1. ประเมนิตนเองและเพื8อน 
2. ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนิสติในการนําเสนอรายงานเดี8ยวและรายงาน

กลุ่ม 

     2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห ์การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประมวลขอ้มลูสารสนเทศ เพื8อใชใ้นการแกป้ญัหา 
2. สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผล  แปลความหมาย และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัโดยวธิทีาง

คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
3. มทีกัษะการนําเสนอความรูเ้ชงิวชิาการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

         2.5.2  กลยทุธก์ารสอนที#ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์และเขยีนรายงาน ดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มจาก
บทความภาษาองักฤษ 
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2. มกีารนําเสนอรายงานหรอืผลการค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี8
เหมาะสม 

3. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื8อการคน้ควา้เอกสารและในกระบวนการเรยีนการสอนของ
รายวชิาต่างๆ 

         2.5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ
สื#อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมนิจากการเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางคณติศาสตรแ์ละสถติทิี8เกี8ยวขอ้ง 
2. นิสติประเมนิตนเอง 
3. ประเมนิจากการใชภ้าษาในเอกสารรายงานและวทิยานิพนธ ์
4. ประเมนิจากการนําเสนอผลการคน้ควา้ 

3. แผนที#แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันีN 

     3.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1. มคีุณธรรมจรยิธรรม และซื8อสตัยส์ุจรติ 
2. มวีนิยั และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3. เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
4. มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

     3.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี8ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี8สาํคญัในเนืNอหาที8ศกึษา 
2. มคีวามรู้และทกัษะเกี8ยวกบักระบวนการวจิยัทางวทิยาการพชื  โดยสามารถเข้าใจ 

วเิคราะห ์อธบิายปญัหาและถ่ายทอดความรู ้
3. มคีวามรูใ้นการสบืคน้และสามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างต่อเนื8อง  สนใจ

พฒันาความรู ้ความชาํนาญทางวทิยาการพชื 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละวธิกีารที8เหมาะสมเพื8อการแกป้ญัหา 
5. สามารถบรูณาการความรูท้างวทิยาการพชืกบัความรูใ้นศาสตรแ์ขนงอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง 

 

3.3 ผลการเรียนรู้ทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถคดิอย่างมวีิจารณญาณ  รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาอย่างเป็น

ระบบ       
2. ความคดิรเิริ8ม สรา้งสรรค ์คน้ควา้ความรูใ้หมท่ี8เป็นปจัจบุนั 
3. สามารถสบืค้น ตคีวาม และประยุกต์ความรู้พร้อมทกัษะเพื8อใช้ในการแก้ปญัหาอย่าง

สรา้งสรรค ์
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     3.4 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1. มภีาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทมีและสามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้และ

ลาํดบัความสาํคญัได ้
 2. สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและในงานของส่วนรว่มที8ไดร้บัมอบหมาย 
4. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื8น 
5. มมีนุษยสมัพนัธด์ ีสามารถสื8อสารกบัผูอ้ื8นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

     3.5 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห ์การสื#อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประมวลขอ้มลูสารสนเทศ เพื8อใชใ้นการแกป้ญัหา 
2. สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผล  แปลความหมาย และวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัโดยวธิทีาง

คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
3. มทีกัษะการนําเสนอความรูเ้ชงิวชิาการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 
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แผนที#แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรบัผิดชอบหลกั  o ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื#อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
02736511 บรูณาการองคค์วามรูท้างวทิยาการ
พชื • • o • • o • • • • • o • o o o o  o  o  o 

02736512 ความหลากหลายของพชืและการ
อนุรกัษ์ 

o o • • • o o o • • o • o o • o •  o  o • 

02736513 เทอรโิดโลจ ี o • o • • o • • o • o • o o o o • • o • 

02736514 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื8อการบรหิาร
จดัการขอ้มลูความหลากหลายของพชื • o o o • • o o • c • • • o o • o • • • 

02736515 อนุกรมวธิานขั Nนสงูของพชื • o o • • • o • o o • • o o o o o o o o 
02736521 นิเวศวทิยาปา่เขตรอ้นและการ
อนุรกัษ์ 

o • • o • o • • • • • o o o • • • o o o 

02736522 ระบบนิเวศปา่ชายเลนภูมภิาคเขต
รอ้น • o o o • • • o • o o o o o • o o o o o 

02736523 นิเวศวทิยาของแพลงกต์อนพชื  o o • • • o o • o • o o •  o   o • • •  o  o 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื#อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
02736524 พฤกษนิเวศวทิยาประชากร o o • o • • • • o • • • o o • • • • o • 

02736531 กระบวนการสรา้งและสลายในพชื o o o o • • • o o o o o • o • o o o o o 
02736532 การตอบสนองของพชืต่อชว่งแสง
และอณุหภมู ิ

• • o o • 
• o o o • • o o o • • o o o • 

02736533 การเคลื8อนยา้ยสารในพชื o o • o • • • o o o o • o o • o o o • • 

02736534 สรรีวทิยาพชืและสิ8งแวดลอ้ม o o • • • o • • o • o o o o • o o • o o 
02736541 ชวีวทิยาโมเลกลุ  o o o • • • o o o • • • o o o • • o o o 
02736542 พนัธุศาสตรโ์มเลกลุพชื o • o o • • • o o o • o o o • o o o • o 
02736543 การเพาะเลีNยงเนืNอเยื8อและเซลลพ์ชื • o o o • o • • o • o o o • • • • o o o 
02736544 ชวีวทิยาโมเลกลุของการพึ8งพา
อาศยักนัของพชืกบัจุลนิทรยี ์ • • o o • o o • • • o o • o o o • o • • 

02736545 พฤกษศาสตรพ์ืNนบา้น • o o o • • • o • o o • o o • o • o o o 
02736546 พชืเสน้ใยและการใชป้ระโยชน์ขั Nนสงู • • o o • o • o o • o o • o o o o • o • 

02736547 เคมแีละการสงัเคราะหข์อง
ผลติภณัฑธ์รรมชาตจิากพชื 

o • o o • 
• o o • o o • o • • • o o o o 



 46

รายวิชา 
1. คณุธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื#อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
02736548 เทคโนโลยกีารผลติพชืเศรษฐกจิ • o o • • o o o • • • • o o o o o o • o 
02736549 เทคโนโลยทีางพนัธุวศิวกรรมพชื • o o • • o o o • o • • o o o o • o o • 

02736591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวทิยาการพชื • o • • • • o • • o o • • o • o • o • • 

02736596 เรื8องเฉพาะทางวทิยาการพชื • o o • • • o o • o o • o o • • o o • o 
02736597 สมัมนา o • o o • o o o • • • o o o o • o o o • 

02736598 ปญัหาพเิศษ o o • o • o o • o o • • o o o • o • o • 

02736599 วทิยานิพนธ ์ • o • • • • • • • • • • • • • o o • • • 
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หมวดที# 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั Nนบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิW ของนิสิต  
2.1 การทวนสอบระดบัรายวิชา 

1. มกีารแต่งตั Nงกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื8อทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ [ของนิสติ 
2. ทวนสอบผลสมัฤทธิ [ของนิสติในแต่ละรายวชิาจากคะแนนสอบหรอืงานที8มอบหมายโดย

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
3. มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน  

2.2 การทวนสอบระดบัหลกัสตูร      
1. จดัใหม้กีารสอบความรอบรูแ้บบขอ้เขยีนหรอืปากเปล่า  
2. ประเมนิภาวการณ์ไดง้านทาํของมหาบณัฑติ จากมหาบณัฑติแต่ละรุน่ที8จบการศกึษา 
3. ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติที8จบการศกึษาและเขา้ทํางานในหน่วยงานนั Nนๆ 

โดยการส่งแบบสอบถามหรอืการขอเขา้สมัภาษณ์  
4. ประเมนิความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื8นๆ ของมหาบณัฑติ จากสถานศึกษาที8

มหาบณัฑติไปศกึษาต่อ โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์ 
5. ประเมนิความพร้อม และความรู้ที8เรยีนในหลกัสูตร จากมหาบณัฑติของหลกัสูตรที8ไป

ประกอบอาชพี รวมทั Nงเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเหน็ เพื8อการปรบัปรุงหลกัสูตรใหด้ยีิ8งขึNน โดยการส่ง
แบบสอบถามหรอืสมัภาษณ์เมื8อมโีอกาส  

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั Nนบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ 
 

หมวดที# 6 การพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากร 

 

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
1. มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มคีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั/คณะ ตลอดจนหลกัสตูรและรายวชิาที8สอน 
2. จดัให้มรีะบบอาจารยพ์ี8เลีNยงเพื8อเสรมิสรา้งประสบการณ์การสอนและการวจิยัแก่อาจารย์

ใหม ่
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2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์

         2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
          1. ส่งเสรมิให้อาจารยม์กีารพฒันาทกัษะเกี8ยวกบัการเรยีนการสอน ทกัษะการวดัและการ
ประเมนิผล โดยเขา้รว่มโครงการอบรมของมหาวทิยาลยัและ/หรอืของคณะฯ   

2. มกีารจดัระบบผลดัเปลี8ยนกําลงับุคลากรเพื8ออํานวยความสะดวกในการลาเพื8อเพิ8มพูน
ประสบการณ์   

    2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื#นๆ  
1. ส่งเสรมิใหอ้าจารยม์กีารเพิ8มพูนความรูแ้ละเขา้ร่วมการประชุมทางวชิาการทั Nงในประเทศ

และหรอืต่างประเทศ   
2. จดัตั Nงกลุ่มวจิยัที8สอดคลอ้งกบักลุ่มวชิาในหลกัสูตร  พรอ้มทั Nงส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่าย

วจิยัทั Nงภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
3. สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ถงึแหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยัแหล่งต่างๆ 
4. สนับสนุนให้อาจารยต์พีมิพ์บทความผลงานวจิยั/วชิาการเพิ8มขึNน  โดยอาจลดภาระงาน

สอนใหเ้หมาะกบัเวลาที8ใชเ้พื8อวจิยัและจดัเตรยีมบทความ  ส่งบุคลากรเขา้อบรมการเขยีนบทความ 
5. ส่งเสรมิอาจารยใ์ห้จดัทําเอกสารคําสอน ตํารา หนังสอืเพื8อส่งเสรมิการสอนและการวจิยั

อยา่งต่อเนื8อง  และอํานวยความสะดวกเรื8องเวลาดว้ยระบบการเกลี8ยภาระงาน 
  

หมวดที# 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1.  การบริหารหลกัสตูร  
1. มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเป็นผูก้ํากบัดูแลและใหค้ําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏบิตัแิก่

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
2. อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรวางแผนและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับ

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํ อาจารยพ์เิศษและผูท้รงคุณวุฒภิายนอก   ตดิตามและ
รวบรวมข้อมูล สําหรบัใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้มคีุณภาพและทนัสมยั โดยกระทํา
อยา่งต่อเนื8องทุกรอบระยะเวลาของหลกัสตูร  

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  จากมหาบณัฑติที8สําเรจ็
การศกึษา  

4. มุ่งเน้นการขยายตัวของการอุดมศึกษาสู่มวลชน (Massification) มีรูปแบบการจดั
การศกึษาหรอืการพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอนที8หลากหลาย (Diversification) เพื8อสนองความ
ตอ้งการของปจัเจกบุคคลและสงัคม ประกอบดว้ย 

4.1 การจดัการเรยีนการสอนมทีั Nงแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 เพื8อเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
สามารถเขา้มาเรยีนไดต้ามศกัยภาพเพื8อสนองตอบต่อผูเ้รยีนและตลาดแรงงาน 
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4.2 ใชร้ะบบเทคโนโลยกีารสอนแบบใหม่เพื8อใหเ้กดิความหลากหลายในการศกึษา ทําให้
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Management Learning)  

4.3 มกีารจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรูท้ี8ยดึว่าผูเ้รยีนมคีวามสําคญัที8สุด และถอืว่า
ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้  จงึมกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนที8
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสให้นิสติ
ได้ศกึษาค้นควา้วจิยัในรูปของวทิยานิพนธ ์การสมัมนาและหวัขอ้ปญัหาพเิศษในหลกัสูตร รวมทั Nง
เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เลือกเรยีนได้หลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ทั Nงภายในและ
ภายนอกคณะ รวมทั Nงการเปิดโอกาสให้เลือกเรยีนรายวิชาที8สนใจจากหลกัสูตรอื8นๆ ที8เปิดสอน
ภายในมหาวทิยาลยั 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

     2.1 การบริหารงบประมาณ  
1. จดัทาํคําของบประมาณประจาํปี ทั Nงงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได ้เพื8อจดัซืNอ

หนังสอื ตํารา สื8อการเรยีนการสอน สารเคม ีวสัดุและอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์เพื8อสนับสนุนการเรยีน
การสอนในชั Nนเรยีนและส่งเสรมิงานวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั 

2. แสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดนิโดยการบรกิารวชิาการและขอรบัทุนสนับสนุน
งานวจิยั  

 2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที#มีอยู่เดิม 
1.ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน 
2. หอ้งปฏบิตักิารพฤกษศาสตร ์ และสาขาที8เกี8ยวขอ้ง  
3. หอ้งสมดุสาขาวชิาพฤกษศาสตร ์
4. หอ้งสมุดและฐานขอ้มลูออนไลน์เพื8อการสบืค้นงานวจิยัและขอ้มูลวชิาการ ของคณะศลิป

ศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ สาํนกัหอสมดุของวทิยาเขตและมหาวทิยาลยั  
5. ระบบสารสนเทศทั Nงระบบสายและสญัญาณวทิยขุองมหาวทิยาลยั 
6. ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้/ ดอง 
7. สวนพฤกษศาสตรแ์ละสวนพรรณไมต่้างๆ ในวทิยาเขต 
8. เรอืนเพาะชาํและแปลงปลกูทดลอง 

     2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ#มเติม 
จดัทําคําของบประมาณงบแผ่นดินและงบประมาณรายได้ เพื8อจดัซืNอวัสดุวิทยาศาสตร ์

สารเคม ีสื8อการสอน หนังสอื และตําราที8ยงัขาดแคลน โดยแบ่งเป็นร้อยละของงบประมาณที8ได้รบั
โดยประมาณ คอื 

1. วสัดุวทิยาศาสตร ์สารเคม ีหนังสอื ตํารา วสัดุสํานักงาน และอุปกรณ์โสตทศันศกึษา  คดิ
เป็นรอ้ยละ 50  
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2. พัฒนาการเรียนการสอน เช่น โครงการทัศนศึกษา  เชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษ  
การศกึษาดงูานทั Nงในประเทศและต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 25 
    3. พัฒนานิสิต โดยจดัโครงการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ หรือสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการที8มหาวทิยาลยัจดั เช่น โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม พฒันาบุคลกิภาพ  พฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษภาษา ส่งเสรมิศกัยภาพนิสติสู่สากล  เป็นตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 20 
     4. ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร คดิเป็นรอ้ยละ 5 

     2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
มกีระบวนตดิตามประเมนิความพอเพยีงของเอกสารตํารา เครื8องมอืและอุปกรณ์การเรยีนการ

สอน วสัดุวทิยาศาสตร์ตลอดจนทรพัยากรอื8นๆ ที8จําเป็น โดยให้อาจารย์ประจําหลกัสูตร อาจารย์
ผูส้อนและนิสติเสนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ  โดยมแีผนการดงันีN 
 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
1. หอ้งเรยีน ที8มอุีปกรณ์
สื8อการเรยีนการสอน
พรอ้มเพยีง 

1. จดัใหม้หีอ้งเรยีนที8มคีวามพรอ้มใช้
งานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทั Nงในการ
สอนและการสมัมนา 

1. ประเมนิผลจากแบบสาํรวจความ
พงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 

2. มหีอ้งวจิยัและปฏบิตั ิ
การที8มคีวามพรอ้มสาํหรบั
วชิาปฏบิตักิาร และงาน 
วจิยัวทิยานิพนธ ์

2. จดัเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารที8มี
เครื8องมอื วสัดุ และอุปกรณ์ที8พรอ้ม
ใชง้าน  
 

2. ประเมนิผลจากแบบสาํรวจความ
พงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 
 

3. มหีนังสอื ตํารา และสื8อ
ที8เหมาะสมและเพยีงพอ 
 

3. สาํรวจความตอ้งการของนิสติและ
อาจารยผ์ูส้อนและดาํเนินการจดัซืNอ
ตามความเหมาะสมและพอเพยีง 

3. ประเมนิผลจากแบบสาํรวจความ
พงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 

4. มรีะบบสารสนเทศที8มี
ประสทิธภิาพพรอ้มใชง้าน 

4. จดัใหม้หีอ้งสารสนเทศสาํหรบันิสติ
ที8สามารถสบืคน้ เรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

4. ประเมนิผลจากแบบสาํรวจความ
พงึพอใจของนิสติ 

5. มหีอ้งพกัสาํหรบันิสติ
สาํหรบัทาํงาน 

5. จดัหาหอ้งพกันิสติ ซึ8งมสีิ8งอํานวย
ความสะดวกเพื8อการทาํงานของนิสติ 

5. ประเมนิผลจากแบบสาํรวจความ
พงึพอใจของนิสติ 

 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่  

ขณะนีNยงัไม่มแีผนการสอบคดัเลอืกอาจารยใ์หม่  หากมคีวามจาํเป็นในอนาคตจะปฏบิตัติาม
ระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั โดยอาจารยใ์หมน่ั Nนควรมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนีN 
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1. มวีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกดา้น พฤกษศาสตร ์ นิเวศวทิยา  พนัธุศาสตร ์ วนศาสตร ์ 
เทคโนโลยชีวีภาพ  วทิยาศาสตรช์วีภาพ  การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืสาขาที8เกี8ยวขอ้ง และ
ทาํวทิยานิพนธด์า้นพชื 

2. มคีวามรู้ มทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผลสมัฤทธิ [ของนิสิต และมี
ประสบการณ์ทาํวจิยั หรอืประสบการณ์ประกอบวชิาชพีในสาขาวชิาที8สอน 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  อาจารยป์ระจําหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกนั

เพื8อวางแผนจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลการเรยีนการสอน และใหค้วามเหน็ชอบการทวนสอบ
การประเมนิผลในรายวชิาวชิาต่างๆ (ในกรณีที8มกีารสุ่มตรวจ) เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื8อเตรยีมพรอ้มใน
การปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหาแนวทางที8จะทําให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร และได้
มหาบณัฑติตามที8มคีุณลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และตามคุณลกัษณะมหาบณัฑติที8พงึ
ประสงค ์รวมทั Nงประชุมหารอืในการปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีุณภาพที8ไดม้าตรฐานและทนัสมยัยิ8งขึNน 

 

3.3 การแต่งตั Dงอาจารยพิ์เศษ 
อาจารยป์ระจําหลกัสูตรและ/หรอืและอาจารยผ์ู้สอนจะเชญิผู้ทรงคุณวุฒจิากภายในและ /หรอื

ภายนอกมหาวทิยาลยัมาบรรยายในรายวชิาต่างๆ เป็นครั Nงคราวตามความเหมาะสม 

4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      4.1 การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
มกีารกําหนดคุณสมบตัขิองบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที8ความรบัผดิชอบ และต้องผ่าน

การประเมนิภาระงาน ตลอดจนมเีจตคตทิี8ดต่ีอการทาํงานกบัอาจารยแ์ละนิสติ 

      4.2 การเพิ#มทกัษะความรู้เพื#อการปฏิบติังาน  
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรมเพื8อเพิ8มพนูความรู ้ประสบการณ์อยา่งต่อเนื8อง  

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานิสิต 

     5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื#นๆ แก่นิสิต 
1. มกีารแต่งตั Nงอาจารย์ที8ปรกึษาวทิยานิพนธ์  เพื8อให้คําแนะนําแผนการเรยีน การเลอืก

หวัขอ้และวางแผนงานวทิยานิพนธท์ี8เหมาะสม 
2. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํ และอาจารยท์ี8ปรกึษาวทิยานิพนธจ์ะแสดงตาราง

การทาํงานและกําหนดชั 8วโมงว่าง (Office Hours) เพื8อใหค้าํปรกึษาแก่นิสติและแจง้ใหนิ้สติทราบ 
3. มกีจิกรรมเพื8อส่งเสรมิพฒันาการของนิสติ เช่น  

               - ปฐมนิเทศทุกปีการศึกษา ซึ8งมกีารแนะนําหลกัสูตร อาจารย์ในหลกัสูตร และนิสิต
ปจัจบุนั  
               - จดัสมัมนาวชิาการ ที8มอีาจารย ์นิสติปจัจบุนั และวทิยากรจากภายนอกรว่มสมัมนา 
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               - จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร อาท ิกจิกรรมทดสอบความรูท้างดา้นภาษา กจิกรรมจติอาสา
ช่วยเหลอืสงัคม  เป็นตน้ 
 

     5.2 การอทุธรณ์ของนิสิต  
นิสติสามารถยื8นอุทธรณ์ได้โดยยื8นคํารอ้งผ่านอาจารยท์ี8ปรกึษาประจําตวันิสติและสายวชิาที8

นิสติสงักดั เสนอต่อคณบดคีณะและคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
จดัใหม้กีารสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติและความต้องการของตลาดแรงงานเมื8อ

ครบรอบหลกัสตูรเพื8อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

7. ตวับ่งชีDผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

           ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตวับ่งชีNของหลกัสูตร ที8ดําเนินการในรอบการปรบัปรุง
หลกัสตูรครั NงนีNมทีั Nงหมดจาํนวน 12 ตวับ่งชีN ดงันีN  
 

ตวับ่งชีDและเป้าหมาย ปีที# 1 ปีที# 2 ปีที# 3 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุม เพื8อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที8สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
แห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้ม)ีตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประ 
สบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิNนสดุภาค
การศกึษาที8เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิNนสดุปีการศกึษา 

X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ [ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี8กาํหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที8เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมนิผล
การเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที8รายงานใน มคอ.7 ปีที8แลว้ 

 X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน (เฉพาะปีที8มกีารรบัอาจารยใ์หม)่ 

X X X 

  9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการและ/หรอืวชิาชพีอย่างน้อยปีละ1 ครั Nง X X X 
 10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X 

 11. ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ี8มต่ีอคุณภาพการจดัการเรยีน  
 การสอนของหลกัสตูร เฉลี8ย ไมต่ํ8ากว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที8มต่ีอบณัฑติใหมไ่ม่ตํ8ากว่า 3.5 จากระดบั 5   X 
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หมวดที# 8 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
1.  ประชุมประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการขอคําแนะนําจาก

ผูเ้ชี8ยวชาญถงึความสอดคลอ้งของกลยทุธก์ารสอนกบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้ เพื8อแลกเปลี8ยนความคดิเหน็ 
ขอคาํแนะนําหรอืขอ้เสนอแนะ 

2.  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติจากพฤตกิรรมขณะเรยีน/ทํากจิกรรม และผล
การสอบ  แลว้นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการสอน 

3. การประเมนิกลยทุธก์ารสอนจากการสอบถามนิสติ เพื8อนําขอ้มลูเพื8อใชใ้นการปรบัปรุงการ
สอนในครั Nงต่อไป 

      1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
            1. การประเมนิจากนิสติเกี8ยวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกด้าน เช่น กลวธิกีารสอนการตรง
ต่อเวลา การชีNแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล  และการใชส้ื8อ
การสอน 
 2. การประเมนิผลการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน 
 3. การสงัเกตการณ์ของทมีผูส้อน และ/หรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 1. การประเมนิหลกัสูตรในภาพเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรโดยการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามจากนิสติชั Nนปีสุดทา้ย 
 2. มกีารจดัใหม้กีารประชุมผูแ้ทนนิสติกบัผูแ้ทนอาจารย ์

3. การประเมนิโดยที8ปรกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการดาํเนินการหลกัสตูร 
4. การประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกี8ยวขอ้งอื8นๆ 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดของหลกัสตูร 
  มกีารประเมนิตนเองโดยอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร และประเมนิคุณภาพภายในระดบั
ภาควชิาและคณะ โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพที8คณะและมหาวทิยาลยัแต่งตั Nงตามลาํดบั 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรประจาํปีการศกึษา  และมกีารรวบรวมขอ้มลูและ

ขอ้เสนอแนะ จากการประเมนิของนิสติ บณัฑติ ผู้ใช้บณัฑติ และผู้ทรงคุณวุฒ ินํามาวเิคราะห์และ
ทบทวนโดยกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื8อเสนอหวัหน้าภาควชิา ซึ8งจะได้มกีารประชุมเพื8อพจิารณา
ทบทวนผลการดาํเนินการและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรต่อไป 
 


