


 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชสวน 

(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาเขตชุมพร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 



                                                                       - ii -                 มคอ.2 

 

 
วท.ม.(พืชสวน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

สารบญั 
 
                                            หนา 
หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร         1 
2. ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา        1 
3. วิชาเอกหรอืความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสตูร      1 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                1 
5. รูปแบบของหลักสูตร         1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   2 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน    2 
8. อาชีพทีป่ระกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา      2 
9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย  2 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        2 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 2 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 3 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน            3 

หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร     4 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง         4 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา                                          5 
2. การดําเนินการหลักสูตร                          5 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน                                      7 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม                            20 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย                       21 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                        22 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน                          22 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา    25 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน                      28 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา                    28 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                              28 
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สารบัญ (ตอ) 
หนา 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม                                29 
2. การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย                               29 

หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร                                     30 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน                                    31 
3. การบริหารคณาจารย                                           31 
4. การบริหารบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน                                32 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา                         32 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต             32 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน                                          33 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน                          34 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม                                   34  
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร                                 35 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน       35 

ภาคผนวก (ภาคผนวก) 
(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553, ฉบับที่ 2 พศ. 2553 และฉบับที่ 3 พศ. 2554                  36 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐาน   71 
     ความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 กพ. 255 
     และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตค. 2553)            
(ค) คําอธิบายรายวิชา                                  76 
(ง) รายการทรัพยากรการเรียนการสอน                        88 
(จ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                    95 
(ฉ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร                    97 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพชืสวน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556) 
 
ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย   วิทยาเขตชุมพร 
สาขาวิชา       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1.  ชื่อหลักสตูร 
     ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย)  :      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 

         (ภาษาอังกฤษ)  :      Master of Science Program in Horticulture  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)    :      วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (พืชสวน)  

    (ภาษาอังกฤษ)   :      Master of Science (Horticulture) 
     ช่ือยอ  (ภาษาไทย)   :      วท.ม. (พืชสวน) 

    (ภาษาอังกฤษ)   :      M.Sc. (Horticulture) 
 

3.  วิชาเอก :      พืชสวน   
 
4.  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
             แผน ก แบบ ก1    ไมนอยกวา        36      หนวยกิต  
             แผน ก แบบ ก2    ไมนอยกวา        38      หนวยกิต  

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับปริญญาโท  

5.2 ภาษาที่ใช  
  ภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา   
      รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ 
5.4 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน   
       หลกัสตูรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

  ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
         หลักสูตรใหม    กาํหนดเปดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 

   ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  2/2556     
    เมื่อวันที ่ 26 .เดือน  กุมภาพันธ .พ.ศ.  2556 . 

   ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่  3/2556     
   เมื่อวันที ่ 27 .เดือน  มีนาคม .พ.ศ.  2556 . 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน ป พ.ศ. 2558 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพไดหลังสาํเร็จการศึกษา  
 (1)  รับราชการในสายงานที่เกี่ยวของกับพืชสวน เชนกรมวิชาการเกษตร และอ่ืนๆ 
 (2)  รัฐวิสาหกจิ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
 (3)  บริษัทเอกชนทางดานธุรกิจเกษตร 
 (4)  เจาของธุรกิจสวนตัวดานการเกษตร และดานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สูงสุด) เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
1. ผศ. ดร. นาตยา มนตร ี Dr.rer.nat. (Pharmazie)  

Plant Biotechnology, 2548 
3-4512-00026-67-6 

2. อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), 2550 3-1007-00054-13-1 
3. อ.ดร. พรรณิภา ย่ัวยล ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), 2555 5-8504-90003-79-0 
4. ผศ. ดร.รวมจิตร นกเขา ปร.ด. (พืชศาสตร)  

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ, 2550 
3-8605-00137-12-6 

5. อ.ดร.พรประพา คงตระกูล วท.ด. (โรคพืช), 2554 3-8601-00744-50-5 

หมายเหตุ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 : รายละเอียดเพ่ิมเติมระบุใน หมวดที่ 3 ขอ 3.2.1 

 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูใน วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 
11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาทีจํ่าเปนในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

11.1.1 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางกสิกรรม เปนแหลงผลิตอาหารประเทศไทยมีพื้นฐานทางกสิกรรม  
เปนแหลงผลิตอาหารของโลก เกษตรกรสรางอาชีพและรายไดจากการผลิตพืชเปนสวนใหญ จึงตองการ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตพืช 
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11.1.2 สังคมโลกาภิวัฒน เปดเสรีทางการคา ทําใหเกิดการกีดกันและแขงขันทางการคาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ประเทศไทยจึงมีแผนการพัฒนาประเทศไทยที่มีการพัฒนาสงเสริมความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท ที่มีความรูความสามารถจึงมีความจาํเปน 

11.1.3 เปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555- 2559) ที่กลาวถึง
การเปลี ่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

11.1.4 สถาบันการศึกษา เปนแหลงความรู เทคโนโลยีและการสรางสรรคนวัตกรรมที ่นํามาใช
ประโยชนได จากกระบวนการเรียนการสอนที่สรางสรรคความคิดวิเคราะห 
     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 จากปญหาการผลิตพืชทีไ่มคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และผลผลิตปนเปอนสารเคมีที่
เปนพิษ จึงมีความจําเปนตองผลิตมหาบัณฑิตพืชสวน ใหมีความตระหนักถึงการผลิตพืชที่เหมาะสมอยางย่ังยืน 

11.2.2 ปริมาณและคุณภาพที่ดีของผลผลิตพืชสวน มีแนวโนมความตองการบริโภคสูงขึ ้นอยาง
ตอเน่ืองและรวดเร็ว ทําใหเทคโนโลยีการผลิตพืชตองมีการพัฒนาควบคูกันไป 

11.2.3 ศักยภาพของการเพิม่พูนคาของผลผลิตพืชสวนอยูในอัตราสวนที่สูง การเรียนรูและการ
ถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตที่ดีแกเกษตรกรจะสงเสริมใหมีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบนั 

12.1  การพฒันาวาหลักสตูร 
  12.1.1 เปดสอนหลักสูตรใหมใหตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  
          (พ.ศ.2555- 2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  
  12.1.2 เปดสอนหลกัสตูรใหตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก และเปนทีย่อมรับ 
           ระดับสากล 

12.2  ความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  12.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณภาพใหเพียงพอตามความตองการของประเทศ 
  12.2.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือระบบการผลิตที่ย่ังยืนสูสากล 
  12.2.3 สนับสนุนการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย ที่สามารถนําไปใชไดจริง 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบนั 

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
                   หมวดวิชาเลอืก 

                 วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 
 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
                   หมวดวิชาเลอืก 

             วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 
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13.3  การบรหิารจัดการ   
    อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบใหเรียนวิชาที่เกี่ยวของ หรือชวยสงเสริมการทําวิทยานิพนธ และมีการ

ประสานงานดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
โท ดานพืชสวน 

 
หมวดท่ี 2 ขอมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสาํคญั  

 เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และเช่ียวชาญในสาขาพืชสวน รวมทั้งเปนผูนําทาง
วิชาการ และสามารถทํางานวิจัยไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.2.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาพืชสวน ใหมีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยและการสอน
ใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรจะเนนหนักทางดานการวิจัย และความรูในดาน
สรีรวิทยาการผลิต การปรับปรุงพันธ วิทยากรหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1.2.2 เพ่ือสนับสนุนการคนควาวิจัย พัฒนางานทางดานพืชสวนใหกาวหนาทันสมัย สามารถนํามา
ประยุกตใชในการแกปญหา ตลอดจนพัฒนาวิทยาการใหม ๆ  
 1.2.3 เพ่ือเปนแหลงการศึกษา คนควาวิจัย เผยแพรและใหบริการทางดานเทคโนโลยดีานพืชสวน  
แกสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบเวลาหลักสูตร (5 ป) 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาใหมุงผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู
ของนักศึกษา 
 

1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
เตรียมความพรอมดานการปรับตัว 
และเทคนิคการเรียนรู  
1.2 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
จัดแผนการศึกษาและแผนการ
ดําเนินการวิทยานิพนธของ
นักศึกษาอยางใกลชิด 

1. การดําเนินการตามแผนงานของ
นักศึกษา 

2. เพ่ิมทักษะการคนควาและการ
นําเสนอทางวิชาการ 
 

2. กําหนดใหนักศึกษา รวมสมัมนา
และเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทางดานพืชสวนอยางตอเน่ือง 

2. จํานวนการนําเสนอผลงาน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบการจัดการศกึษาในหลักสตูร  
           ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 
           การจดัการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศกึษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สปัดาห 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

 ไมม ี
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
           ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 

 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร - ศุกร เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร - อาทติย 
เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
            ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
            ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – วันศุกรที่สองของเดือนกุมภาพันธ 
     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   
            2.2.1 ผูเขาศึกษา แผน ก แบบ ก 1 
  1) ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตรเกษตร หรอืวิทยาศาสตร
ชีวภาพ หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือบัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และ 
  2) มีประสบการณการทํางานดานพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา หรือ 
  3) ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษา)   
 2.2.2 ผูเขาศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
  1) สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทางดานพืชศาสตร เทคโนโลยีการผลิตพืช และไดแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 (ระดับขั้น A = 4) หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 
2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกที่ตองการศึกษาตอสะสมไมตํ่ากวา 3.00 หรือ 
  2) ขาราชการที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กวา 2.00 และมีประสบการณในสาขาวิชาเอกที่ตองการศึกษาตอมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยมีหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา และ 
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  3) ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
  

      การคัดเลอืกผูเขาศึกษา 
 ผานการสอบคดัเลอืกตามประกาศของ วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง   
 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 - 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
- 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
แผน ก  แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศกึษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 

แผน  ก  แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศกึษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ปงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 

งบบุคลากร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
งบลงทนุ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
งบดําเนินการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรเฉลี่ย  100,000  บาท/คน/ป 
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2.7 ระบบการศึกษา   
 ระบบช้ันเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก 1      36 หนวยกิต 
                                                                วิชาบังคับ 2 หนวยกิต (ไมนับรวมหนวยกิต) 
        แผน ก แบบ ก 2      38 หนวยกิต 

  
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
          1) แผน ก แบบ ก 1  36 หนวยกิต 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ     36 หนวยกิต     
  หมวดวิชาสัมมนา  *2 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต*  

          2) แผน ก แบบ ก 2   38 หนวยกิต 
  หมวดวิชาบังคบั     8 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลอืก      18 หนวยกิต 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต       
3.1.3 รายวิชา  

หมวดวิชาบังคับ   8   หนวยกิต 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

11027192 ปญหาพิเศษ      3(0-9-5) 
  SPECIAL PROBLEM 
11027194 เทคนิคการวิจัยดานพืชสวน    3(2-3-6) 
  RESEARCH TECHNIQUES IN HORTICULTURE 
11027197 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  SEMINAR 1 
11027198 สัมมนา 2      1(1-0-2) 
  SEMINAR 2 
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  หมวดวิชาสมัมนา  2 หนวยกิต (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

11027199 สัมมนา 1*       1(1-0-2) 
  SEMINAR 1 
11027200 สัมมนา 2*       1(1-0-2) 
  SEMINAR 2 
หมายเหตุ

 
 : รหัส 11027199 สัมมนา1 และ 11027200 สมัมนา2 เรียนเฉพาะนกัศกึษาท่ีเลอืกเรียนแผนการศกึษา แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชาเลือก   18    หนวยกิต 
                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027100 ธาตุอาหารพืชสวน      3(2-3-6) 
  HORTICULTURAL PLANT NUTRITION 
11027101 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของพืชสวน    3(3-0-6) 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL CROPS 
11027102 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชช้ันสูง     3(2-3-6) 

ADVANCED PLANT TISSUE CULTURE 
11027107 ความสัมพันธระหวางพืชและสิ่งมีชีวิต    3(3-0-6) 

PLANTS AND ORGANISMS INTERACTIONS 
11027109 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน      3(3-0-6) 

HORTICULTURAL SEED PRODUCTION 
11027110 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนช้ันสูง     3(2-3-6) 

SELECTED TOPICS IN ADVANCED HORTICULTURE 
11027201 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสดเพ่ือการสงออก  3(2-3-6) 
  POSTHARVEST MENAGEMENT FOR EXPORT OF FRESH COMMODITY 
11027300 เทคโนโลยีสารกําจัดศัตรูพืชช้ันสูง     3(2-3-6) 

ADVANCED PESTICIDE TECHNOLOGY 
11027600 การปรับปรุงพันธุพืชสวนช้ันสูง     3(2-3-6) 

ADVANCED HORTICULTURAL CROP IMPROVEMENT 
11027601 วิวัฒนาการและการปรับตัวของพืช     3(3-0-6) 

CROP EVOLUTION AND ADAPTATION 
11027602 เซลลพันธุศาสตร       3(2-3-6) 

CYTOGENETICS 
11027603 พันธุศาสตรประชากร                3(3-0-6) 
  POPULATION GENETICS 
11027700 สรีรวิทยาและชีวเคมีพืชสวนช้ันสูง     3(3-0-6) 
  ADVANCED PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY IN HORTICULTURE 
11027701 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุพืชสวน     3(3-0-6) 
  HORTICULTURAL SEED PHYSIOLOGY 
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11027702 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนช้ันสูง    3(2-3-6)  
ADVANCED POSTHARVEST OF HORTICULTURE  

11027703 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF CROPS 

11027704 อัลลโีลพาท ี       3(2-3-6)  
  ALLELOPATHY  
11027800 การออกแบบวางผงับรเิวณ     3(2-3-6) 
  LANDSCAPE PLANNING 
11027801 การออกแบบภูมิทัศนในเมือง     3(2-3-6) 
  URBAN LANDSCAPE DESIGN 
11027802 การออกแบบภูมิทัศนพ้ืนที่นันทนาการ    3(2-3-6) 
  LANDSCAPE DESIGN FOR RECREATION AREAS 
11027803 การใหปุยในระบบนํ้ากับพืชสวน     3(3-0-6) 
  LANDSCAPE DESIGN FOR RECREATION AREAS 
11027804 การปลูกพืชโดยไมใชดินขั้นสงู     3(2-3-6) 

ADVANCE IN HYDROPONICS  
หมายเหตุ

     

  นักศกึษาสามารถเลือกเรียนวิชาของหลักสูตรอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเกี่ยวของ ไดตามความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แตไมเกิน 6 หนวยกิต  

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
 -  แผน ก แบบ ก 1     36    หนวยกิต 
 -  แผน ก แบบ ก 2     12    หนวยกิต 
 
            หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027401 วิทยานิพนธ 1       3(0-6-3) 
  THESIS 1 
11027402 วิทยานิพนธ 2       3(0-6-3) 
  THESIS 2 
11027403 วิทยานิพนธ 3       3(0-6-3) 
  THESIS 3 
11027404 วิทยานิพนธ 4       3(0-6-3) 
  THESIS 4 
11027405 วิทยานิพนธ 5       6(0-18-9) 
  THESIS 5 
11027406 วิทยานิพนธ 6       6(0-18-9) 
  THESIS 6 
11027407 วิทยานิพนธ 7       6(0-18-9) 
  THESIS 7 
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11027408 วิทยานิพนธ 8       6(0-18-9) 
  THESIS 8 

รหัสประจําการสอบระดับบณัฑิตศึกษา 
99110471 วิทยานิพนธ 
99110472 การสอบวัดคุณสมบัติ 
99110473 การสอบประมวลความรู 
99110474 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ 

ความหมายของเลขประจําวิชา 
รหัสวิชาที่ใช กาํหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8  หลัก โดยมีความหมายดังตอไปน้ี 
รหัสตัวที่ 1- 2    ไดแกเลข  11 หมายถึงรหัสประจําวิทยาเขตชุมพร 

 รหัสตัวที่ 3 - 4   ไดแกเลข  02 หมายถึงรหัสประจําหลักสูตรพืชสวน 
รหัสตัวที่ 5         ไดแกเลข 7 หมายถึง ระดับปรญิญาโท   
รหัสตัวที่ 6,7,8   หมายถึง  ลําดับที่รายวิชา 
 

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสประจําการสอบที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8  หลัก โดยมีความหมายดังตอไปน้ี 
รหัสตัวที่ 1- 2     ไดแกเลข 99 หมายถึง รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

 รหัสตัวที่ 3 - 4    ไดแกเลข 11 หมายถึง รหัสประจําวิทยาเขตชุมพร 
รหัสตัวที่ 5 - 6    ไดแกเลข 04 หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาพืชสวน  
รหัสตัวที่ 7   ไดแกเลข 7   หมายถงึ  ระดับปรญิญาโท 
รหัสตัวที่ 8   ไดแกเลข 1   หมายถึง  วิทยานิพนธ 
     2   หมายถึง  การสอบวัดคุณสมบัติ 
     3   หมายถึง  การสอบประมวลความรู 
                                           4   หมายถึง  การผานเกณฑภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
1) แผน ก แบบ ก 1 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027401 วิทยานิพนธ 1       3(0-6-3) 
  THESIS 1 
11027402 วิทยานิพนธ 2       3(0-6-3) 
  THESIS 2 
  รวม       6   หนวยกิต  

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027199 สัมมนา 1*       1(1-0-2) 
  SEMINAR 1                            
11027403 วิทยานิพนธ 3       3(0-6-3) 
  THESIS 3 
11027404 วิทยานิพนธ 4       3(0-6-3) 
  THESIS 4 
  รวม       6   หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027405 วิทยานิพนธ 5       6(0-18-9) 
  THESIS 5 
11027406 วิทยานิพนธ 6       6(0-18-9) 
  THESIS 6 
  รวม                  12    หนวยกิต   

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027200 สัมมนา2 *       1(1-0-2) 
  SEMINAR 2      
11027407 วิทยานิพนธ 7       6(0-18-9) 
  THESIS 7 
11027408 วิทยานิพนธ 8       6(0-18-9) 
  THESIS 8 
  รวม                   12   หนวยกิต  

                   รวมตลอดหลกัสูตร                      36    หนวยกิต 
 * หมายถึง : เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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        2) แผน ก แบบ ก 2 
ปที่ 1  ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027194 เทคนิคการวิจัยดานพืชสวน     3(2-3-6) 
  RESEARCH TECHNIQUES IN HORTICULTURE 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 1       3(x–x–x) 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 2       3(x–x–x) 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 3       3(x–x–x) 
  รวม                  12   หนวยกิต 

ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027197 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
  SEMINAR 1                                  
11027401 วิทยานิพนธ 1       3(0-6-3) 
  THESIS 1 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 4       3(x–x–x) 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 5       3(x–x–x) 
  รวม                  10   หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา              หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027192 ปญหาพิเศษ       3(0-6-3) 
  SPECIAL PROBLEM 
11027402 วิทยานิพนธ 2       3(0-6-3) 
  THESIS 2 
xxxxxxxx วิชาเลอืก 6       3(x–x–x) 
  รวม                  9   หนวยกิต 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา               หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11027198 สัมมนา 2       1(1-0-2) 
  SEMINAR 2 
11027403 วิทยานิพนธ 3       3(0-6-3) 
  THESIS 3 
11027404 วิทยานิพนธ 4       3(0-6-3) 
  THESIS 4 
  รวม               7   หนวยกิต 
  รวมตลอดหลกัสูตร                       38    หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
    คาํอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค.) 
 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
     3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขาวชิา/สถานศึกษา/  
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. * ผศ.ดร. นาตยา  มนตร ี
  3-4512-00026-67-6 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
  มหาวิทยาลัย ขอนแกน, 2536 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)  
  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2541 
- Dr.rer.nat. (Pharmazie) Plant   
  Biotechnology  University of  
  Vienna, Austria, 2548 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ฉ) 
   1.1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 
   1.2 สารสําคัญในพืช 
   1.3 สรีรวิทยาของพืช 
2. ตําราเรียน  
   2.1 หลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
   2.2 บทปฏิบตักิารหลักการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
       ขั้นสูง  (5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.2 การปรบัปรุงพันธุพืชขั้นสูง  
        (2.5 ช.ม./สปัดาห) 

3.3 สัมมนา 
( 0.2 ช.ม./สปัดาห) 

   3.4 การเจรญิเติบโตและพัฒนา 
         การของพืชสวน  

( 5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.5 การตอบสนองทางสรีรวิทยา 
        ของพืชตอสิง่แวดลอม   
        (2 ช.ม./สปัดาห)   

2.* อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ 
   3-1007-00054-13-1 
 

   - วท.บ. (เกษตรศาสตร)  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
     เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
   - วท.ม. (เกษตรศาสตร)  พืชสวน 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 
 - ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ฉ) 
   1.1 วิทยาการหลังการก็บเกี่ยว 
    1.2 ไมดอกไมประดับ 
    1.3 สรีรวิทยาของพืช 
2. ตําราเรียน 

   2.1 หลักการไมดอกไมประดับ 
   2.2 บทปฏิบัติการวิทยาการหลัง 
        การเก็บเกี่ยวพืชสวน 
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ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขาวชิา/สถานศึกษา/  
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

3. ภาระงานสอน 
   3.1 การจัดการผลผลิตสดเพ่ือนการ 
        สงออก (2.5 ช.ม./สัปดาห)  
   3.2 สรีรวิทยาและชีวเคมีพืชสวน 
        ขั้นสูง (5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.3 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
        ขั้นสูง  (2.5 ช.ม./สปัดาห)    
    3.4 สัมมนา (0.2 ช.ม./สปัดาห)  
  3.5 การตอบสนองทางสรีรวิทยา 
       ของพืชตอสิง่แวดลอม   
        (1 ช.ม./สัปดาห) 

  3.6 สมัมนา (0.2 ช.ม./สปัดาห) 

3. *อ.ดร. พรรณิภา  ย่ัวยล 

   5-8504-90003-79-0 

 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- วท.ม. (พืชสวน)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกลาเจาธนบุรี, 2555 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ฉ)  

    1.1 เทคโนโลยีการจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว 

    1.2 ไมผล 

    1.3 สรีรวิทยาของพืช 
2. ตําราเรียน  –  

3. ภาระงานสอน 
   3.1 การจัดการผลผลิตสดเพ่ือนการ 
        สงออก (2.5 ช.ม./สปัดาห)  
   3.2  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขั้น 
         สูง (2.5 ช.ม./สปัดาห)    
    3.3 สัมมนา (0.2 ช.ม./สปัดาห) 
   3.4 การตอบสนองทางสรีรวิทยา 
        ของพืชตอสิง่แวดลอม   
        (1 ช.ม./สปัดาห) 

4. *ผศ. ดร. รวมจิตร นกเขา 

  3-8605-00137-12-6 

 
 

 - วท.บ. (พืชศาสตร)  
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   นครศรีธรรมราช, 2532 
 - วท.ม. (พืชสวน)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
   เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
 
 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ฉ) 

   1.1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

    1.2 การปรบัปรุงพันธุพืช 

2. ตําราเรียน 

   2.1 เอกสารประกอบการสอน 

        วิชาเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ด 

        พันธุพืช 
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มคอ.2 

 

วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขาวชิา/สถานศึกษา/  
ปที่สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

 - ปร.ด. (พืชศาสตร)  
   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ, 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 2550 
 
 
 

   2.2 บทปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 

        ผลิตเมล็ดพันธุพืช และวิชา 

        เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช 

3. ภาระงานสอน 

   3.1 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน  

        (5 ช.ม./สปัดาห) 

   3.2 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุพืชสวน 

        (5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.3 การปรบัปรุงพันธุพืชขั้นสูง  
        (2 ช.ม./สปัดาห) 

  3.4 สมัมนา (0.2 ช.ม./สปัดาห) 
  3.5 การตอบสนองทางสรีรวิทยา 
        ของพืชตอสิง่แวดลอม   
        (1 ช.ม./สปัดาห) 

5. *อ.ดร.พรประพา  คงตระกลู 
    3-8601-00744-50-5 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) พืชสวน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541 
- วท.ม. (การจัดการศัตรูพืช)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2546      
- วท.ด. (โรคพืช) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554 

1. งานวิจัย (ตามภาคผนวก ฉ) 
   1.1 ศัตรูพืช 
   1.2 การปลูกพืชไมใชดิน 
2. ตําราเรียน  
   - 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 ความสัมพันธระหวางพืชและ 
        สิ่งมีชีวิต (5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.2 เทคโนโลยีกําจัดศัตรูพืชขั้นสูง 
        (5 ช.ม./สปัดาห) 
   3.3 สัมมนา (0.2 ช.ม./สปัดาห) 
   3.4 การปลูกพืชโดยไมใชดินขั้นสูง 
        (5 ช.ม./สปัดาห) 
    

 
* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร



16 
มคอ.2 

 

วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3.2.2 อาจารยประจํา 
ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. ผศ.ดร.กัญจนา  แซเตียว  
     

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)                  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535     
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)                  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539     
- ปร.ด  . (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 

1. งานวิจัย 
-  การถายยีนพืช              
-  การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พืช         
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
- การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชขั้นสูง 

 2. รศ.ดร.ทรงยศ  ตันพิพัฒน 
     

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2518 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2521 
- Ph.D. (Agriculture)  
The University of Queensland, 
2538 

1.งานวิจัย 
-  สรีรวิทยาพืช 
-  การควบคุมวัชพืช 
2.ตําราเรียน - 
3.ภาระงานสอน 
- เทคโนโลยสีารกําจัดวัชพืชขั้นสูง 

3. ผศ.ดร.ธีรวัฒน  ศรุตโยภาส 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 
- ปร.ด. (พืชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2552 

1. งานวิจัย 
-  สรีรวิทยาพืช 
-  การปรับปรงุพันธุพืช 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
- การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง 
- พันธุศาสตรประชากรและ 
  ปริมาณสําหรับการปรับปรุง 
  พันธุพืช 

 4. ดร.นงลักษณ  เภรินทวงค 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 
- Ph.D. (Biology)  
University of  Fribourg, 
Switzerland , 2548 

1. งานวิจัย 
 -  การเหน่ียวนําใหพืชตานทานตอโรค 
 -  การศึกษาศกัยภาพของสารสกัดจาก 
    พืชบางชนิดในการควบคุมโรคพืช 
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
-  ความตานทานโรคของพืช 

5. ผศ.ดร.นุกูล  ถวิลถึง 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)    
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2525 
- M.Sc. (Agric. System) 
Asian Institute of Technology, 
2534 

1. งานวิจัย 
 - มลพิษและการควบคุมมลพิษทางดิน 
 - การจัดการธาตุอาหารพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย 
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วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

 - D.Tech.Sc. (Environmental 
Toxicology) 
Asian Institute of Technology, 
Thailand, 2547 

2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
- การจดัการดินและธาตุอาหาร 

 6. ผศ.ดร.พรหมมาศ  คูหา 
    กาญจน 
 

- วท.บ. (สตัวศาสตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532 
- วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- Ph.D. (Agri. & Env. Sci.) Osaka 
Prefecture University, Japan, 
2546 

1. งานวิจัย 
 - การควบคุมโรคพืชในระบบปลูก 
   พืชโดยไมใชดิน 
2. ตําราเรียน 
3. ภาระงานสอน 
- การควบคุมโรคพืชขั้นสูง 
 

 7. รศ.ดร.รัตนา  ปรมาคม 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2518 
- วท.ม. (กีฏวิทยารังสี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2520 
- Ph.D. (Entomology)  
University of Hawaii, USA, 2531 

1. งานวิจัย 
- พฤติกรรมวางไขของแมลงวันผลไม 
- แมลงศัตรูผักในระบบเกษตรผสมผสาน 
- การเพ่ิมปริมาณผลิตจิ้งหรีดโดยอาศัย 
  พฤติกรรมผสมพันธุ 
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
- การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบ 
  ผสมผสาน 

 8. ดร.ลําแพน  ขวัญพูล 
    

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)    
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541   
- วท.ด. (พืชสวน)                          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550    

1. งานวิจัย 
 -  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
-  การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

 9. ผศ.ดร.ศรายุทธ  ผลโพธ์ิ  
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร)                 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)               
                     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539 
- วท.ด. (พืชสวน)                          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549 
 

1. งานวิจัย 
-  การจัดการภูมิทัศน                            
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
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วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

 10. รศ.ดร.สมชาย  กลาหาญ 
     
 

- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
        (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)                 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2529 
 - Ph.D. (Crop Science) 
Central Luzon State University, 
Philippines, 2533 

1. งานวิจัย 
-   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว      
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
- การจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลิตผล 
  ทางเกษตร 

 11. รศ.ดร.สมยศ เดชภิรัตน 
      มงคล 
    

- วท.บ. (พืชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2524 
- วท.ม. (พืชศาสตร) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2526 
- Ph.D. (Agronomy)  
Kyushu Tokai  University, 
Japan, 2539 

1. งานวิจัย 
-  สรีรวิทยาพืช 
-  การบริหารจัดการนํ้าในการ 
   ผลติพืช 
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
- การใหนํ้าชลประทานและความ 
 ตองการนํ้าของพืช 

 12. ผศ.ดร.อํามร อินทรสังข 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 
- Dr. Agri. Sci. (Entomology) 
Warsaw Agri. University, 
Poland, 2539 
 

1. งานวิจัย 
- การควบคุมไรฝุนโดยสารสกัด 
  จากพืช 
- ความหลากหลายของไรฝุน 
2. ตําราเรียน- 
3. ภาระงานสอน 
- ความหลากหลายของแมลงใน 
  ระบบนิเวศเกษตร 

 13. รศ.ดร.อิทธิสุนทร  
     นันทกจิ  
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2519 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร)                            
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2522 
- Dr.de l’ INP (Agriculture) 
Institute National 
Polytechnique De  Toulouse, 
France, 2532 

1. งานวิจัย 
 - การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
-  การปลูกพืชโดยไมใชดินขั้นสูง 
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วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

 14. รศ.สมภพ ฐิตะวสันต  
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2520  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523  

1.งานวิจัย 
- การปรับปรุงพันธุพืช 
2.ตําราเรียน - 
3.ภาระงานสอน 
-การปรับปรุงพันธุพืชขั้นสูง 

 15. รศ.ดร.จํารูญ เลาสนิ 
     วัฒนา  
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538  
- Doctor of Agriculture (Plant 
Protection) Tokyo University of 
Agriculture and Technology, 
Japan, 2542 

1.งานวิจัย 
 - อัลลโีลพาท ี 
2.ตําราเรียน - 
3.ภาระงานสอน 
- อัลลโีลพาท ี 
 

16. อ.ดร. กมลวรรณ  ชูชีพ 
  

- วท.บ.(Microbtology) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2540 
- วท.ม.(Postharvest 
Technology) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2543 
- Ph.D.(Agri.Sci) 
Kagoshima University, Japan, 
2548 

1. งานวิจัย 
- Bioactive compounds in plants 

2. ตําราเรียน  
(เอกสารประกอบการสอน) 
  - วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
  - ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
  - ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 
3. ภาระงานสอน 
   - สัมมนา 
   - วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชขั้นสูง 
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วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา สถานทีท่ํางาน 
 1.  ผศ.ดร.กันยารัตน 
     สุไพบูลวัฒน 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- Ph.D. (Plant Cell Culture) Chiba 
University, Japan 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. ดร.เนตรนพิส เขียวขํา - วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- วท.ม. (เวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- Dr.rer.nat. (Botany)  
University of Vienna, Austria 

ภาควิชาโรคพืช  
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 3. ดร.วชิรญา อ่ิมสบาย - วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
- วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- วท.ด. (เกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 4. ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี - วท.บ. (พฤกษศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- วท.ม. (พฤกษศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- วท.ด. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาควิชาพฤกษศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. ดร.กาญจนา พฤกษพันธ - วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
- M.Sc. (Biology) 
Leiden University, The Netherland  
- Ph.D. (Biology) 
Leiden University, The Netherland  

กองพฤกษศาสตร 
กรมวิชาการเกษตร 
กระทรงเกษตรและสหกรณ 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรอืสหกิจศกึษา 
     ไมม ี



21 
มคอ.2 

 

วท.ม.(พืชสวน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตชุมพร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 
 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาตองมีผลงานวิจัยที่ไดมาตรฐานรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใชเปนสวน
หน่ึงในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันที่มุงเปนสถาบันวิจัย 
 

5.1 คําอธิบายโดยยอ ผลงานสวนหนึ่งของวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Journal/Transaction) หรอื ระดับชาติซึง่อาจตีพมิพเปน Letters หรือ Short paper ก็ได หรือเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ซึ่งเปนที่ยอมรับไม
นอยกวา 1 เรื่อง 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  มีองคความรูจากงานวิจัย สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัยสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผลการทดลอง
ทางสถติิ สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืน และ มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 
  

5.3 ชวงเวลา  ภาคการศึกษที่ 1 ช้ันปที่ 1 เปนตนไป 
 
 5.4 จํานวนหนวยกิต   

แผน ก แบบ ก 1   จํานวน 36 หนวย 
แผน ก แบบ ก 2   จํานวน 12 หนวย 

 5.5 การเตรียมการ   
5.5.1 อาจารยทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนักศึกษาทกุคน โดยนักศึกษาเปนผู

เลือกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ      
5.5.2 อาจารยจดัตารางเวลาเพ่ือใหคาํปรกึษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาที่ดูแลอุปกรณเครื่องมือ ให

อยูในสภาพพรอมใชงาน 
5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี การทํางาน

นอกเวลา 
5.5.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ทั ้งในศูนยคอมพิวเตอรและใน

หองปฏิบัติการของหลักสูตรฯ 
 
 5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํางานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกตและ

จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร 
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5.6.3 ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร โดยอาจารยประจําวิชาและอาจารย

อ่ืนอีกอยางนอย 2 คน 
5.6.4 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่

เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 

 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีตอ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน 
  จริยธรรมในการทํางานดานสิ่งแวดลอม การประกันคุณภาพ และ  
  การฝกงาน เปนตน 

มีจิตสํานึกสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน   
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม - การทํางานเปนทีมในช้ันเรียน 
มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา 
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ 

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน การคนควาขอมูล
สารสนเทศ  การทําโครงงานวิจัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 
 2.1 การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม  
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต  
3. มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
4. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม   
5. เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม การเรียนรูจาก
สถานการณจรงิ สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู และการสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม นักศึกษาประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา และผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรมจรยิธรรมของบัณฑิต 
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2.2 ความรู   
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

1.  มคีวามรูหลกัการและทฤษฎีที่สัมพันธกันในสาขาวิชาพืชสวน  
2. มีความรูในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ  
3. มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาอยางตอเน่ือง 
4. มีการตอยอดองคความรู  
5. สามารถนําความรูไปปรับใชตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสู
บทเรียน การสรุปยํ้าความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเช่ือมโยงความรู
จากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระใชการสอน
หลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิค
การสอนอ่ืนๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดย
การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานดานพืชสวน และการทัศนศึกษา จาก
วิทยากรภาคเอกชน และนักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย และการถาม-ตอบปญหาทาง
วิชาการในหองเรียน                   

2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน 
การเขียนรายงาน การสอบยอย การคนควาการนําเสนอรายงานหนาชั้น ประเมินจากการสอบขอเขียน การ
สอบปฏิบัติ ประเมินความรูของบัณฑิตโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต          

 
2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา  
1. มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง  
2. สามารถทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ  
3. สามารถศกึษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค  
4. สามารถใชทักษะและความรูความเขาใจในการวิจัย  
5. สามารถวางแผนการพัฒนาตอยอดงานวิจัย 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา การแนะนําและฝก
กระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมือ่เริม่เขาศึกษา เริม่จากโจทยทีง่าย และเพิม่ความยากตามระดับชัน้เรียนที่
สูงขึ ้น ในรายวิชาทีเ่หมาะสม  การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณจําลอง การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห 
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาการศึกษาอิสระ และการ
สอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น 

2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่
ไดรับมอบหมาย ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา และประเมนิรายงาน
ผลการวิจัยในรายวิชาการศึกษาอิสระ 
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2.4 ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

1. มีความรับผดิชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  
2. สามารถปรบัตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และความรบัผดิชอบ  
4. สามารถวางแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
5. มีความสมัพันธอันดีกับบุคคลภายนอกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแตละ
คนในการเรียนรูรวมกัน มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่
ในกลุม ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานน้ีที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน     

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียงสวนใหญ 
สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน     

   
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ              

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถนําเทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะห 
2. สามารถแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
3. สามารถเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม 
4. มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
5. สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก  

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหหรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ 
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํามอบหมายงานที่ตองมีการ
เรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และทีต่องมีการนําเสนอดวยวาจาทั้งแบบปากเปลาและใชสื่อประกอบการ
นําเสนอ มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดรายวิชาสัมมนาให
นักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลขที่
ไมเคยพบมากอน ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมในสวนที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยตอผูเยี่ยมชมดวยวาจาและสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน                                 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา          
• ความรับผิดชอบหลัก      ο ความรบัผดิชอบรอง x  ไมม ี

      

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. แสดงออกอยางสมํ่าเสมอถงึ
ความซ่ือสัตยสุจริต  
3. มีวินัยและความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสงัคม  
4. เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม   
5. เคารพสิทธิและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2.  ความรู 
1.  มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ี
สัมพันธกันในสาขาวิชาพืชสวน   
2. มีความรูในสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ  
3. มีการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในสาขาวิชาอยาง
ตอเนื่อง 
4. มีการตอยอดองคความรู  
5. สามารถนําความรูไปปรับใช
ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
 

3. ทักษะทางปญญา 

1. มีความสามารถในการคนหา
ขอเท็จจริง  
2. สามารถทําความเขาใจและ
ประเมินขอมูลสารสนเทศ  
3. สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา
และเสนอแนวทางการแกไขไดอยาง
สรางสรรค  
4. สามารถใชทักษะและความรู
ความเขาใจในการวิจัย  
5. สามารถวางแผนการพัฒนาตอ
ยอดงานวิจัย 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย  
2. สามารถปรับตัวและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได
เหมาะสมกบับทบาท หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบ  
4. สามารถวางแผนพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
5. มีความสัมพันธอันดีกับบุคลล
ภายนอกในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถนําเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ มาใช
ในการวิเคราะห 
2. สามารถแปลความหมายและ
เสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ไดอยางสรางสรรค 
3. สามารถเลือกและใชรูปแบบ
ของการนาํเสนอท่ีเหมาะสม 
4. มีวิจารณญาณในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารท่ีเหมาะสม  
5. สามารถติดตามความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และ
สถานการณโลก  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาบังคับ 
11027192 ปญหาพิเศษ                          

11027194 เทคนิคการวิจัยดานพืชสวน                          

11027197 สมัมนา 1 (แผน ก2)                          

11027198 สมัมนา 2 (แผน ก2)                          

11027199 สมัมนา 1 (แผน ก1)                          

11027200 สมัมนา 2 (แผน ก1)                          

หมวดวิชาเลือก 
11027100 ธาตุอาหารพืชสวน                          

11027101 การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของ 
                 พืชสวน 

                         

11027102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชชั้นสูง                          

11027107 ความสัมพันธระหวางพืชและสิ่งมีชีวิต                          

11027109 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน                          

11027110 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนชั้นสูง                          

11027201 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสด 
 เพ่ือการสงออก 

                         

11027300 เทคโนโลยีสารกําจัดศัตรูพืชชั้นสงู                          

11027600 การปรับปรุงพันธุพืชสวนชั้นสูง                          

11027601 วิวัฒนาการและการปรับตัวของพืช                          

11027602 เซลลพันธุศาสตร                          

11027603 พันธุศาสตรประชากร                          
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11027700 สรีรวิทยาและชีวเคมีพืชสวนชั้นสูง                          

11027701 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุพืชสวน                          

11027702 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
                ชั้นสูง 

                         

11027703 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอ 
 สิ่งแวดลอม 

                         

11027704 อัลลโีลพาที                          

11027800 การออกแบบวางผังบริเวณ                          

11027801 การออกแบบภูมิทัศนในเมือง                          

11027802 การออกแบบภูมิทัศนพ้ืนท่ีนันทนาการ                          

11027803 การใหปุยในระบบน้ํากับพืชสวน                          

11027804 การปลูกพืชโดยไมใชดินขั้นสูง                          

หมวดวิชาวิทยานพินธ 
11027401 วิทยานิพนธ 1                          

11027402 วิทยานิพนธ 2                          

11027403 วิทยานิพนธ 3                          

11027404 วิทยานิพนธ 4                          

11027405 วิทยานิพนธ 5                          

11027406 วิทยานิพนธ 6                          

11027407 วิทยานิพนธ 7                          

11027408 วิทยานิพนธ 8                          

 
 



 28              มคอ.2  

 
วท.ม. (พืชสวน) สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑในการประเมนิผลนกัศกึษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคบัของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ. 2553 ภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  

2.1 การทวนมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะทีน่ักศึกษายังไมสาํเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ  
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในทวนสอบ 
        มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา  
2.1.3 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ 
       รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผน 
       การสอน มีการประเมินขอสอบ โดยคณาจารยในหลกัสูตร  

2.2 การทวนมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จ 
       การศึกษา เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง 
       การประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี  
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา 
       และเขาทาํงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ  
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถงึระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 
        และคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ในสถานศึกษา 
        น้ันๆ  
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก 
        สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงขึ้น  

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  
 3.1 การวัดผล 

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย 
                การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 11 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) 
 3.2 เกณฑการสําเร็จการศกึษา 
  ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย 
      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15 การสําเร็จการศึกษา) 

 3.2.1 เรียนครบจํานวนหนวยกิตและวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตร และ 
3.2.2  ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดของหลักสูตร และ 
 3.2.3 ไดคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมตํ่ากวา C+   และ 
 3.2.4 ไดปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตาม 
         หลักเกณฑที่กําหนด และ 
 3.2.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหลักสูตร  ดังน้ี 

    แผน ก  แบบ ก 1 มีเง่ือนไขดังน้ี 
   (1)  มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 
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   (2)   ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน
หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ 
(Journal/Transaction) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 1 เรือ่ง หรือ 
   (3)   มีผลงานที่เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติซึ่งอาจตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ได 
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเปน
ที่ยอมรับไมนอยกวา  2  เรื่อง 

แผน ก  แบบ ก 2  มีเง่ือนไขดังน้ี 
   (1)   มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยจะตองไดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  3.00 และ 
   (2)  มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ 
   (3)  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(Journal/Transaction) หรอืระดับชาติซึง่อาจตีพมิพเปน Letter หรือ Short paper ก็ได หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรบัไม
นอยกวา 1 เรือ่ง 
 ทั้งน้ีวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ ที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใช
เปนเง่ือนไขในการขอสําเร็จการศึกษา จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
 3.3 แบบ  ก 1 และ ก  2   ในกรณีที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนที่มีเกณฑการสําเร็จการศึกษาที่
แตกตางจากขอ 3.1 และ 3.2 นักศึกษาจะตองผานเกณฑ ในขอ 3.1 หรือ 3.2 และเกณฑของผูใหทุนสนับสนุน  

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 ปฐมนิเทศอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา 
ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารย ฯลฯ ให
อาจารยใหม ชี้แจงและมอบเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา 
และกลยุทธการสอนและการประเมินผล ใหแกอาจารยผูสอนทั้งอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ  

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จัดเวทีใหอาจารยนําเสนอ
วิธีการสอนอยางนอยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการสอน การศึกษาดูงาน การไป
ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวมเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย การจัดทําเว็บ
ไซค เอกสารเผยแพร การพัฒนาความรู การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ เชน การวิจัย  การทํา
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น  มีกระบวนการให
ความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารยพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
และวิชาการตามสายงาน  โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป 
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2.1 การพัฒนาความรูและทกัษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล  
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติดานการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธการสอน วิธีการสอน) การวัดและ

ประเมินผล  ซึ่งจัดเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหอาจารยตองเขารับการฝกอบรม หลักสูตรสําหรับอาจารย
ใหมในปแรกที่เขาทํางาน และเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือฟนฟูทุก 2-3 ป การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไข ระหวางอาจารยในวิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร การสนับสนุน
ใหอาจารยเขารวมประชุม/ฝกอบรมภายนอกสถาบัน  และนําการเรียนรูมาถายทอดในสาขาวิชา การใช
อาจารยเกาและใหมรวมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อใหอาจารยใหมไดเห็นตัวอยางการสอนและการประเมินผล 
การแลกเปลีย่นเอกสาร ขอมูล ระหวางอาจารย การเชิญอาจารยอื่นเขาเยี่ยมชมการสอนและใหคําแนะนํา 
การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพรผลงานในเครือขายพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ๆ  
การสนับสนุนการเขารวมฟง และนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ การฝกอบรมการ

พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ การสนับสนุนการรวมมือ
ในงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ การสนับสนุนการเขารับการฝกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนิน 
การบริหารหลกัสูตร ดังน้ี 

1.1 กอนการเปดภาคเรียน มอบหมายอาจารยทุกคนเตรียมความพรอมในเรื ่องอุปกรณเครือ่งมือ
ประกอบการสอนปฏิบติัการ สือ่การสอน เอกสารประกอบการสอน 

1.2 มอบหมายอาจารยประจํารายวิชาประเมินความตองการ/ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียน
การสอนในระหวางภาคและใชขอมูลในการปรับปรุงกลยุทธการสอนโดยทันที 

1.3 มอบหมายอาจารยรับผิดชอบรายวิชาและประสบการณภาคสนาม จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาและของประสบการณภาคสนามตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนด  ซึ่งรวมถึงขอเสนอแผนการ
พัฒนาปรับปรุง  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

1.4 ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําภาคการศึกษา ซึ ่ง
ดําเนินการโดยสํานักคอมพิวเตอร 

1.5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุกปการศึกษา โดย
คณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา สุมทวนสอบรายวิชา 25% ของรายวิชาในความรับผิดชอบของ
หลักสูตรในแตละป 

1.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป  รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก  รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา จัดทํารางรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป เสนอตอประธานสาขาวิชา 

1.7 ประธานสาขาวิชาเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาอ่ืนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเมิน
หลักสูตรจากขอมูลในรางรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

1.8 ประธานสาขาวิชารวมกับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอน 
ทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน รายละเอียดของรายวิชา สิง่อํานวยความสะดวก ที่สงผล
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กระทบตอคุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพรอมทั้งขอเสนอแผนการ
ปรบัปรงุ เสนอตอคณบดี 

1.9 เมื่อครบรอบหลักสูตร (4 ป) ประธานสาขาวิชาจัดการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ นักศกึษา
ปสุดทายกอนจบการศึกษาหรือบัณฑิตใหม และผูใชบัณฑิต 

1.10 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ สกอ.  
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ   แสวงหารายไดสมทบงบประมาณแผนดินเพือ่การจัดหาครุภัณฑที่
จําเปน และการบริการทางวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณคาใชจายตามความจําเปน กําหนดวงเงิน
คาใชจายในแตละรายวิชา และติดตามการใชจายใหเปนไปตามแผนและตามกําหนดเวลา 

2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม หลักสูตรมคีวามพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน 
(ภาคผนวก ง) 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม สถาบันและคณะ จัดสรรงบประมาณสําหรับ
หนังสือตําราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนประจําทุกปและเวียนแจงอาจารยใหเสนอชื่อ
สื่อที่ตองการ สวนอุปกรณเครื่องมือปฏิบัติการจะมีการประชุมวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาใน
แตละรายวิชา อาจารยประเมินจากการสังเกตการใชงานในรายวิชาที ่สอน แลวรายงานตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม การรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบของสถาบัน โดยสาขาวิชาเปนผู
กําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที ่ตองการ มีการกําหนดใหผู สมัครนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาในที่
ประชุมคณาจารย และสัมภาษณโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจากอาจารย
ประกอบการพิจารณา  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร   
อาจารยประจําทุกคนรวมเปนกรรมการหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 ครั้ง ซึ่ง

รวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในกลุมวิชาทีส่อน อาจารยประจําหลักสูตรตองเขา
รวมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร ไมนอยกวา 80% ทุกครั้ง         

3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ    
มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) มาเปนวิทยากรรวมสอนใน

บางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง มอบหมายใหอาจารยประจําวิชาเลือกสรร
วิทยากร โดยผานการเห็นชอบจากประธานสาขาวิชา แลวกําหนดในแผนการสอน กําหนดแผนงบประมาณ
ของหลักสูตร สอดคลองกับแผนการสอน สัดสวนจํานวนวิทยากรตออาจารยประจํา ไมนอยกวา 10% 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาทีท่ี ่ตองรับผิดชอบ กอนการรับเขา

ทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษา 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเพือ่การปฏิบัติงาน  
สนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมที ่เกี ่ยวของกับงานในหนาที่ สนับสนุนใหบุคลากรได

แลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอื่น และสนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการ
บริการวิชาการ เชน การฝกอบรมทางวิชาการ 
 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา   
มีการมอบหมายภาระหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษา มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา มี

หนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจํา
รายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชา อาจารยที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ และแผนการเรียนแกนักศึกษา คณะมีอาจารย
ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง สําหรับปญหาที่อาจารยที่ปรึกษาสงตอมาให สถาบันมีการจัดระบบการสอนเสริมดาน
วิชาการแกนักศึกษา ในดานตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร สถิติ เปนตน แกนักศึกษาที่สนใจ 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา    
เปนไปตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร  

6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต เอกสารสิ่งพิมพ
ที่มีการวิเคราะหความตองการแรงงาน รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ/
องคกรสาธารณะ  

6.3 ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนทีต่องการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึง่เปลี่ยนแปลง
ตามความกาวหนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.4 มแีผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสตูรครั้งตอไป 
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7. ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   ตัวบงช้ีและเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงช้ี
และเปาหมายไมตํ่ากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 1-12) โดยตัวบงช้ีที่
1-5 เปนตัวบงช้ีบังคับที่ตองมีผลดําเนินการในปที่ดําเนินการ ซึ่งจํานวนตัวบงช้ีและเปาหมายในแตละป
การศึกษาของการใชหลักสูตรมีความแตกตางกันดังแสดงตาราง  
 

ดัชนีและผลการดําเนนิการ ปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชมุวางแผน ติดตาม และทบทวน การดําเนนิงานหลกัสตูร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จดัทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการ
ดาํเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชพี 
อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5  

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต ไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5  

  X X X 

รวมตัวบงชี้บังคบัท่ีตองมีผลการดําเนินการในปท่ีดําเนินการ  
(ลําดับขอท่ี1-5) (ตัว) 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ (ตัว) 9 11 12 12 12 
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เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรที ่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุ

เปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม ไมนอยกวา 80% โดยพิจารณาจาก
จํานวนตัวบงช้ีบังคับและจํานวนตัวบงช้ีรวมในแตละปที่ประเมิน 
 
ปการศกึษา หลกัสตูรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ

2556 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บงัคับตัวที่ 1-5 และตัวบงชีร้วม 9 ตวั 
2557 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บงัคับตัวที่ 1-5 และตัวบงชีร้วม 11 ตัว 
2558 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บงัคับตัวที่ 1-5 และตัวบงชีร้วม 12 ตัว 
2559 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บงัคับตัวที่ 1-5 และตัวบงชีร้วม 12  ตัว 
2560 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บงัคับตัวที่ 1-5 และตัวบงชีร้วม 12  ตัว 

 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธการสอน   

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในหลักสตูร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

1.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารย
ทานอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสาํหรับรายวิชา  

1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบ 
ถามหรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ      

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1 โดยนักศึกษาปจจุบนั และบณัฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาในภาคสดุทายกอนจบการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม 

หรือ การประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย 
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผูประเมิน การประเมินจากการเย่ียมชมและขอมลูใน

รางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
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2.3 โดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ แบบประเมนิความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑติ 
โดยผูใชบัณฑิต การประชุมทบทวนหลักสูตร โดย ผูทรงคณุวุฒิ ผูใชงานนักศึกษา บัณฑิตใหม และผูที่
เกี่ยวของ 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร   การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตาม
ตัวบงช้ีในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวยกรรมการ 
3 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาพืชสวน อยางนอย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวางภาค ปรับปรุงทันทีจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอประธานสาขาวิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชีใ้นหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําป เสนอประธานสาขาวิชา ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการ
หลักสูตร จากรางรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพ่ือใชในรอบการศึกษาตอไป            

    
เอกสารแนบ 

(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554              

(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 และฉบับที ่2 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2553)      

(ค) คําอธิบายรายวิชา        
(ง) รายการทรพัยากรการเรียนการสอน        
(จ) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
(ฉ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
 

ขอบังคับ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และ 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 และฉบับที่ 2 ประกาศ ณ  

วันที่ 28 ต.ค. 2553) 
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ภาคผนวก ค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาบงัคบั                     
11027192 ปญหาพิเศษ        3(0-9-5) 
  SPECIAL PROBLEM 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
   การคนควาและดําเนินการทดลองเรื่องที่นาสนใจในดานพืชสวน  การวิเคราะหผลการ
ทดลอง และการเรยีบเรยีงผลงานทดลองเปนเอกสารทางวิชาการ   
  Literature review and experimentation on the interesting horticultural 
topics, result analysis, manuscript preparation and submission. 

11027194 เทคนิคการวิจยัดานพชืสวน      3(2-3-6) 
  RESEARCH TECHNIQUES IN HORTICULTURE 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    หลักการวิจัยในหองปฏิบัติการและแปลงทดลอง เทคนิคและวิธีการใชอุปกรณตาง ๆ ใน
งานวิจัยดานพืชสวน เชน สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงพันธุพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารควบคุมการเจริญเติบโต  การสกัดสารจากพืช 
และการวิเคราะหหาสารออกฤทธ์ิเบ้ืองตน รวมทั้งเทคนิคการวิจัยดานพันธุวิศวกรรมเบ้ืองตนในงานดานพืชสวน 
การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
    Principles of research techniques in laboratory and field experiments. 
Techniques and instrument application in horticultural research, such as plant physiology, 
plant breeding, plant tissue culture, postharvest technology, pesticides and plant growth 
regulators. Plant extraction and basic analysis of active compounds, including the basic 
techniques of genetic engineering for horticulture. Experimental design and statistical data 
analysis. 

11027197 สมัมนา 1        1(1-0-2) 
  SEMINAR 1 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การคนควาและเรียบเรียงความกาวหนาทางวิชาการของงานดานพืชสวนและการนําเสนอ
เรื่องงานวิจัยตอที่ประชุมตอที่ประชุม 
    Review and preparation of the report concerning the progress in 
horticulture and presentation of the report. 

11027198 สมัมนา 2        1(1-0-2) 
  SEMINAR 2 
    วิชาบังคับกอน  : 11027197  สัมมนา 1 
    PREREQUISITE  : 11027197  SEMINAR 1 
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    การเรียบเรียงและนําเสนอผลการทดลองที่ดําเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ตอที่ประชุม 
    Edition and presentation of the student’s experimental results performing 
in the graduate level to the meeting. 

หมวดวิชาสมัมนา*(เรยีนโดยไมนับหนวยกิต) 
11027199 สมัมนา 1 *        1(1-0-2) 
  SEMINAR 1  
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การคนควาและเรียบเรียงความกาวหนาทางวิชาการของงานดานพืชสวนและการนําเสนอ
เรื่องงานวิจัยตอที่ประชุมตอที่ประชุม 
    Review and preparation of the report concerning the progress in 
horticulture and presentation of the report. 
 
11027200 สมัมนา 2 *        1(1-0-2) 
  SEMINAR 2  
    วิชาบังคับกอน  : 11027199  สัมมนา 1 * 
    PREREQUISITE  : 11027199  SEMINAR 1  
    การเรียบเรียงและนําเสนอผลการทดลองที่ดําเนินการในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
ตอที่ประชุม 
    Edition and presentation of the student’s experimental results performing 
in the graduate level to the meeting. 
 
หมวดวิชาเลือก 
11027100 ธาตุอาหารพืชสวน       3(2-3-6) 
  HORTICULTURAL PLANT NUTRITION 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการดูดซึมธาตุอาหารทางรากและใบ  บทบาทและหนาที่ของธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เทคนิคการประเมินความตองการ
ธาตุอาหารพืช และเทคนิคการแกไขปญหาการขาดธาตุอาหารของพืช 
    Factors affecting on absorption of nutrients by roots and leaves, roles and 
functions of macronutrients and micronutrients (trace elements) on growth and 
development of plants,  techniques in evaluation of nutrient requirements of plants and 
techniques in recovering plants from nutrient deficiency. 
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11027101 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของพชืสวน    3(3-0-6) 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL CROPS 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    กระบวนการและกลไกของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชสวนในระยะตาง ๆ 
ความสัมพันธระหวางแหลงผลิต และแหลงใชประโยชนสารที่ไดจากการสังเคราะหแสง และการวิเคราะห
การเจรญิเติบโต 
    Processes and mechanisms of horticultural crop growth and development 
at different stages, source – sink relationships and growth analysis. 

11027102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง      3(2-3-6) 
ADVANCED PLANT TISSUE CULTURE 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    หลักและวิธีการประยุกตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซลล และโปรโตพลาสต เพื่อการปรับปรุง
พันธุ ขยายพันธุ และเก็บรักษาพันธุ การเลี้ยงแคลลัส  เซลล การกลายพันธุโดยการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การกลายพันธุจากโซมาติคเซลล การทําเมล็ดเทียม การเพาะเลี้ยงคัพภะ และการทําโซมาติคไฮบริ
ไดเซชัน 
  Principles and applications of tissue, cell and protoplast culture for plant 
improvement, multiplication and conservation, callus and suspension cultures, plant 
regeneration, in vitro selection, somaclonal variation, embryo rescue, artificial seeds, 
somatic hybridization and mutation through tissue culture. 

11027107 ความสัมพันธระหวางพืชและสิ่งมีชีวิต     3(3-0-6) 
PLANTS AND ORGANISMS INTERACTIONS 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ความสัมพันธระหวางพืชและสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืช ทั้งในดานที่เปนผลดีและผลเสีย  และกลไกในการปรับตัวของพืช 
    Interactions between plants and organisms which affect plant growth and 
development, both beneficial and detrimental effects, and adaptation mechanisms of 
plants.  
 
11027109 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน        3(3-0-6) 

HORTICULTURAL SEED PRODUCTION 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
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    ความสําคัญและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน ปญหาการปรับปรุงพันธุตอการผลิตเมล็ด
พันธุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพเมล็ดพันธุ พันธุกรรมที่สงผลตอผลผลิตและลักษณะของเมล็ด คุณภาพ
และความแข็งแรงของเมล็ด 
    Importances and methods of horticultural seed production, problems of 
breeding for seed production, production factors affecting seed quality, genetic aspects of 
seed yield and performance, seed quality and vigor. 

11027110 เรื่องเฉพาะทางพืชสวนชัน้สงู      3(2-3-6) 
SELECTED TOPICS IN ADVANCED HORTICULTURE 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การศึกษาเรื่องที่นาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพืชสวนขั้นสูง 
    Current topics of interest in advanced horticultural science and technology. 

11027201 การจัดการหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตสดเพือ่การสงออก   3(2-3-6) 
  POSTHARVEST MENAGEMENT FOR EXPORT OF FRESH COMMODITY 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    บทนําปญหาและความสําคัญของผลผลิตสดพืชสวนเพือ่การสงออก ความสัมพันธระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยากับคุณภาพของผัก ผลไม และไมดอก มาตรฐานของผัก ผลไม และไมดอก
เพื่อการสงออก การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการผลผลิตสด เชน มะมวง มังคุด กระเจี ๊ยบเขียว 
ขาวโพดฝกออน กลวยไม ปทุมมา และอ่ืน ๆ เพ่ือการสงออก 
    Introduction, problems and the importance of horticultural commodities for 
export, the relationship between physiological changing and quality of vegetables, fruits 
and flowers, standardization of vegetables, fruits and flowers for export, quality 
assessment and management of the commodities such as mangoes, mangosteens, okras, 
baby corns, orchids, curcumas, and others for export. 

11027300 เทคโนโลยสีารกําจัดศัตรูพชืชั้นสงู      3(2-3-6) 
ADVANCED PESTICIDE TECHNOLOGY 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การจําแนกชนิดของสารกําจัดวัชพืช กลไกการดูดซึมและการเคลื่อนยายของสารในตนพืช  
กลไกการเลือกทําลาย และความตานทานของพืชปลูกและวัชพืชตอสารกําจัดวัชพืช ความคงทนของสาร
กําจัดวัชพืชในดิน  และพิษวิทยาสารกําจัดวัชพืช ตลอดจนเทคนิคการใชสารกําจัดวัชพืช 
  Herbicide classification, absorption and translocation of herbicide in plants, 
selectivity mechanism and herbicide resistances of crops and weeds, herbicide residues in 
soil and herbicide toxicology  including techniques of herbicide applications. 
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11027600 การปรับปรุงพันธุพืชสวนชัน้สูง      3(2-3-6) 
ADVANCED HORTICULTURAL CROP IMPROVEMENT 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ทฤษฎีและระบบพันธุกรรมที่มีผลตอการปรับปรุงพันธุพืช เชน เฮเตอโรซีส การเปนหมัน
เพศผู การไมสามารถเขาผสมไดของเกสรตัวผูในดอกสมบูรณเพศเดียวกัน เทคนิคและวิธีการเฉพาะอยางใน
การปรับปรุงพันธุพืชสวน 
    Theories and genetic systems that influence crop improvement e.g. 
heterosis, male sterile, self incompatibility, techniques and special methods of 
horticultural crop improvement. 
 
11027601 วิวัฒนาการและการปรับตัวของพืช     3(3-0-6) 

CROP EVOLUTION AND ADAPTATION 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ศึกษาวิวัฒนาการของพืช แหลงรวมยีนและแหลงกําเนิดของพืชตาง ๆ ความเกี ่ยวพัน
ใกลชิดของสายเลือดและพันธุกรรมของพืช การใชประโยชนของพันธุกรรมจากแหลงอื่น ๆ หลักการปรับตัว
ของพืชตอสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ การประยุกตใชหลักการปรับตัวของพืชเพื่อการ
เพ่ิมผลผลิตในระบบการปลูกพืช 
    Studies on crop evolution, gene pool center, and centers of plant origin, 
relationships between  plant species and genetic make-up, utilization of genes from exotic 
regions, principles of plant adaptation to the environmental changes  relating to crop 
breeding and improvement, applications of crop adaptation behavior to increase yield in 
cropping systems. 

11027602 เซลลพันธศุาสตร       3(2-3-6) 
CYTOGENETICS 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การแบงเซลลและวัฏจักรของเซลล  โครงสรางของโครโมโซมและหนาที่ของสารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและจํานวนของโครโมโซม การกลายพันธุระดับโครโมโซมและระดับยีน  และการ
วิวัฒนาการของชุดโครโมโซม 
    Cell division and cell cycle, chromosome structures and function of genetic 
materials, changes in chromosome structures and variation of chromosome numbers, 
chromosome and gene mutation and evolution of chromosome sets. 
 
 
 



 82              มคอ.2  

 
วท.ม. (พืชสวน) สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

 

11027603 พันธุศาสตรประชากร                 3(3-0-6) 
  POPULATION GENETICS 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ทฤษฎีทางพันธุศาสตรประชากรทีนํ่ามาประยุกตใชกับการปรับปรุงพันธุพืช การศึกษา
โครงสรางของยีนและการสรางหนวยสืบพันธุ รูปแบบของการแพรกระจายและการเปลี่ยนแปลงยีนฟรีเควน
ซีข่องยีนในประชากรทีม่ีผลเนือ่งมาจากปจจัยตาง ๆ การศึกษาเกีย่วกับระบบการสืบพันธุกับการประมาณ
คาความผันแปรทางพันธุกรรม 
    Applications of population genetic theory to improve plant varieties, studies 
of gene structures and formation of gametes, types of gene distribution and changes of 
gene frequencies resulting from different factors, studies on mating systems and 
estimation of genetic variability. 
 
11027700 สรีรวิทยาและชีวเคมีพืชสวนชั้นสูง     3(3-0-6) 
  ADVANCED PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY IN HORTICULTURE 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
  ศึกษาความกาวหนาทางดานสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช และการ
ประยุกตวิธีการตาง ๆ เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน ใหมผีลผลิตที่ดี 
    Investigation on advanced plant physiology, growth and development, 
applications of techniques for controlling horticultural crop growth and high-quality yields.  

11027701 สรีรวิทยาของเมล็ดพนัธุพืชสวน      3(3-0-6) 
  HORTICULTURAL SEED PHYSIOLOGY 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของเมล็ด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีใน
ระหวางการเจริญเติบโตและพัฒนา การสุกแก การงอกและการพักตัวของเมล็ด ความแข็งแรงและการเสื่อม
คุณภาพของเมล็ดพันธุ 
    Structure and chemical composition of seeds,  physiological and 
biochemical changes during seed growth and development, maturation, germination and 
dormancy, seed vigor and deterioration. 

11027702 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวนชัน้สงู     3(2-3-6)  
ADVANCED POSTHARVEST OF HORTICULTURE  

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
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    การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกายวิภาคของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหและแกไขปญหาหลังการเก็บเกีย่ว เพือ่ให
ผลิตผลมีคุณภาพดี 
    Changes of postharvest physiology and anatomy of horticultural products, 
advanced technology for postharvest treatments, analysis of causes and solutions to the 
postharvest problems for best quality products. 

11027703 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพชืตอสิง่แวดลอม    3(3-0-6) 
ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF CROPS 

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชตอปจจัยตาง  ๆ ทางดานสภาพแวดลอมและกลไกใน
การปรบัตัวตอสภาวะวิกฤติ 
    Physiology of plant responses to various environmental factors and their 
adaptation mechanisms to environmental stress. 
 

11027704 อัลลีโลพาท ี        3(2-3-6)  
  ALLELOPATHY  
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ปรากฏการณอัลลีโลพาทีในระบบนิเวศนธรรมชาติ และระบบนิเวศนการเกษตร ความ
หลากหลายของสารอัลลีโลพาทีและผลตอการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย การวิจัยและการใชอัลลีโลพาที
ในการเกษตร 
    Allelopathic phenomena in natural and agricultural ecosystems, diversity of 
allelochemicals and their effects on growth of plants and microorganisms, research and 
applications of allelopathy in agriculture. 

11027800 การออกแบบวางผังบรเิวณ      3(2-3-6) 
  LANDSCAPE PLANNING 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    ศึกษาขั้นตอนการออกแบบ โครงการขนาดใหญเกี่ยวกับที่พักอาศัย มีพ้ืนที่ไมตํ่ากวา 50 ไร 
การศึกษาประกอบดวย การสํารวจพืน้ทีท่ั ้งภายในและการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมรอบโครงการ การ
วิเคราะหขอมูล การวางผังโครงการ การออกแบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานของ
โครงการ รวมทั้งฝกการนําเสนอผลงานการออกแบบ 
    Study the design process of large scale project involving residential 
development with the minimal area 50 rais, the study composes of site survey and data 
collection environmental surrounded the site, site analysis, and site planning process, sign 
the basic of infrastructure and facilities and presentation practice of the project design. 
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11027801 การออกแบบภูมทิศันในเมือง      3(2-3-6) 
  URBAN LANDSCAPE DESIGN 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การออกแบบภูมิทัศนในเมือง เปนการศึกษาถึงวิธีการออกแบบ เชน สวนสาธารณะขนาด
เล็ก ถนน ทางเทา Street furniture และสวนสาธารณะในเมือง การศึกษาประกอบดวย ขัน้ตอนการ
ประเมินความตองการของผูใชพื้นที่ การเก็บขอมูลภายในพื้นที่ศึกษา การวางผังบริเวณ การออกแบบระบบ
สัญจร สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ปาย พื้นที่ปกนิก สนามกีฬา สนามเด็กเลน รวมทั้งการฝกนําเสนอ
ผลงานการออกแบบ 
    Study the design process of small public garden, road, pedestrian, street 
furniture and urban park, this study composes of methods for determining visitor demand 
methods of data gathering of the study area, the design process, design of site circulation, 
the basic of facilities such as signs, picnic area, play areas, and children area and 
presentation practice of the project design. 
 

11027802 การออกแบบภูมิทัศนพืน้ทีน่ันทนาการ     3(2-3-6) 
  LANDSCAPE DESIGN FOR RECREATION AREAS 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การออกแบบภูมิทัศนพืน้ทีนั่นทนาการ เชน การออกแบบภูมิทัศนในแหลงทองเทีย่ว หรือ
บานพักตากอากาศ โดยการศึกษาประกอบดวย การจําแนกประเภทของพืน้ที ่นันทนาการ ศึกษาถึงสิ ่ง
อํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค สิ่งกอสรางบริการพื้นฐาน กิจกรรมสําหรับพักผอน และฝกการนําเสนอ
ผลงานการออกแบบ 
  Landscape design for recreation areas example for tourist attractions or 
resort, this study composes of the classification of tourist attractions or resorts, study the 
basic of facilities and infrastructure, structural requirements and building services, vacation 
activities, and presentation practice of the project design of assignment. 

11027803 การใหปุยในระบบน้ํากับพืชสวน      3(3-0-6) 
  LANDSCAPE DESIGN FOR RECREATION AREAS 
    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    หลักการการใหปุยในระบบน้าํ การใหปุยระบบน้าํกับพืชผัก ไมผล และไมประดับ และพืช
ที่ปลูกในโรงเรือน อุปกรณที่ใชในการใหปุยในระบบน้ํา ระบบการใหน้ําโดยอัตโนมัติ การกําหนดตารางการ
ใหปุยในระบบน้ําจากคาวิเคราะหดิน และปริมาณการดูดใชธาตุอาหารของพืช ชนิดและวิธีการใชปุยที่
เหมาะสมกับการใหปุยในระบบน้ํา ความสัมพันธระหวางการกําหนดตารางการใหน้ําและตารางการใหปุย 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช เพ่ือการปลูกในวัสดุปลูก 
    Principle of fertigation, fertigation for vegetable orchard ornamental plant 
and pot plant in greenhouse, systems and equipment for fertigation; automation of 
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fertigation, monitoring fertigation by soil analysis and crop remove, fertilizers suitable for 
fertigation and its use, interaction between fertilizers and irrigation water, preparation of 
stock solutions for fertigation in growing media. 

11027804 การปลูกพืชโดยไมใชดินขัน้สูง      3(2-3-6) 
ADVANCE IN HYDROPONICS  

    วิชาบังคับกอน  : ไมม ี
    PREREQUISITE  : NONE 
    การออกแบบและจัดการปลูกพืชโดยไมใชดินเปนการคา; ระบบและอุปกรณในการเตรียม
และควบคุมสารละลายธาตุอาหารพืชโดยอัตโนมัติ; การควบคุมสภาพแวดลอมในการปลูกพืชโดยไมใชดิน
ขนาดใหญ การปลูกพืชโดยไมใชดินในโรงเรือน การปลูกพืชโดยไมใชดินรวมกับการเลี้ยงปลา การทําสวนพืช
ไมใชดินในแนวต้ัง การตลาด 
    Design and management of commercial hydroponics; system and 
equipment for automatic nutrient management; environment control for commercial 
hydroponics production; hydroponics in greenhouses; aquaponics; vertical-garden; and 
marketing. 
 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ   
11027401 วิทยานพินธ 1                   3(0-6-3) 
 THESIS 1   

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 

11027402 วิทยานพินธ 2                   3(0-6-3) 
 THESIS 2     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
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11027403 วิทยานพินธ 3                   3(0-6-3) 
 THESIS 3     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 
11027404 วิทยานพินธ 4                   3(0-6-3) 
 THESIS 4     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 
11027405 วิทยานพินธ 5                           6(0-18-9) 
 THESIS 5     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 
11027406 วิทยานพินธ 6                        6(0-18-9) 
 THESIS 6     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
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11027407 วิทยานพินธ 7                    6(0-18-9) 
 THESIS 7     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 
11027408 วิทยานพินธ 8                  6(0-18-9) 
 THESIS 8     

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลอง คนควาและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่อง ใหเหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 Experimental research related to field of study, preparation of report and 
presentation. 
 



 88              มคอ.2  

 
วท.ม. (พืชสวน) สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รายการทรัพยากรการเรียนการสอน 
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1.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 1.1  สถานที ่ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
 1.2  อุปกรณการสอน 
  1.2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว    
    1)  ตูอบตัวอยางพืช 
    2)  เครื่องปนเหว่ียงตกตะกอนสาร 
    3)  เครื่องเขยาสาร  
    4)  เครือ่งผสมสารแบบ Ultrasonic 
    5)  กลองจุลทรรศน  
    6)  เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophoto Meter) 
    7)  เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง 3 ตําแหนง และ 4 ตําแหนง 
    8)  เครื่องมือวัด pH 
    9)  ตูเขี่ยเช้ือ ตูบมเช้ือ  
    10) หมอน่ึงความดันไอนํ้าอัตโนมัติ 
    11) Gas Chromatrography 
    12) Growth Chamber  
    13) อุปกรณเครื่องแกว สารเคมทีีใ่ชในหองปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90              มคอ.2  

 
วท.ม. (พืชสวน) สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    

 

2.  หองสมุด  
 2.1 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  

 
จํานวนทรัพยากรสารนเิทศของสํานักหอสมุดกลาง 

 
 

ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

(ฐาน) 

 

หนังสอื 
อิเล็กทรอสิกส  

(ชื่อเรื่อง) 

 
หนังสอื 
(เลม) 

 
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

 
หนงัสอืพิมพ 

(ชื่อเรื่อง 

 
โสตทันวัสดุ 
(รายการ 

วิทยานิพนธ/
ปริญญานิพนธ 

ออนไลน  
(ชื่อเรื่อง) 

ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ ไทย ตางประเทศ  วพ. ปพ. 
3 27 569 17,266 204,166 156,208 1,118 339 61 10 18,934 3,514 1,368 

30 17,835 260,374 1,457 71 18,934 4,882 
รวม    403,583 

 
  ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (รวมหองสมุดคณะทุกคณะ) 

 
 
 
 
 
 
 

สถิติจํานวนทรัพยากรสารนเิทศ 

 
 

ชื่อหองสมุด 

จํานวนหนังสือ
ปจจุบัน 
(เลม) 

 

จํานวนวารสาร  
(ชื่อเรื่อง) 

จํานวนวารสาร
เย็บเลม 
(เลม) 

จํานวน
หนงัสอืพิมพ 
(ชื่อเรื่อง) 

 

จํานวนโสตทัศนวัสดุ 
(มวน,แผน,ตลับ) 

ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ ไทย องักฤษ วีดีโอเทป ซีดี-รอม เทป 
คาสเซ็ท 

1. สํานกัหอสมดุกลาง 105,700 61,029 772 173 3,875 4,401 18 2 2,868 13,859 1,391 
2. หองสมุดคณะ
วศิวกรรมศาสตร 

24,773 30,828 33 23 449 5,066 11 2 417 - - 

3. หองสมุดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

17,779 23,540 51 53 401 
12,77

8 
9 2 17 10 - 

4. หองสมุดคณะ
วทิยาศาสตร 

7,360 19,675 5 20 133 1,347 6 1 - - - 

5. หองสมดุคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

32,032 13,160 186 63 771 345 9 1 - - - 

6. หองสมุดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5,922 5,192 71 7 238 253 8 2 17 355 - 

7. หองสมุดวิทยาเขตชุมพร 10,600 2,784 - - - - - - - - - 

รวม 204,166 156,208 1,118 339 5,867 24,190 61 10 3,319 14,224 1,391 
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2.2  รายช่ือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมใีหบริการ   
ลําดับ

ที่ 

 

ชือ่ฐานขอมูล 
 

ขอบเขตของเนื้อหา 

1 AAAS (Science Online) ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine, 
Diseases, Chemistry, Geochemisty และ Physics 

2 Access Science วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3 ACS Web Edition  ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีดานชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพดาน

จุลชีววิทยาประยุกต เคมีวิเคราะห เคมีประยุกต เคมี 
อนินทรียและนิวเคลียร เคมีอินทรีย วิศวเคมี วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม พอลิเมอร เภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร 

4 AIP/APS Journal ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics) 
5 Annual Reviews  ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ 

Social Science 
6 Arts Museum Image Gallery ครอบคลุมสาขา Art history, Studio arts และ Design 
7 ASCE Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
8 ASCE Proceedings ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
9 ASME Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
10 ASTM International Standard 

and ASTM Journals 
ASTM Standard ประกอบดวยมาตรฐาน ครอบคลุมดาน 
Adhesives, Cement & Concrete, Coal & Gas, Electrical 
and Magnetic Conductors, Glass, Ceramics Laboratory 
Testing, Petroleum, Plastics, Rubbers, Textile, Water 
Testing 

11 
11.1 

 
11.2 

CAB Abstracts and CAB 
Abstracts Plus CAB Abstracts 
 
CAB Abstracts Plus 

ครอบคลุมเนือ้หาดานการเกษตร สัตวศาสตร และสัตวแพทย 
วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม สุขภาพ อาหารและโภชนาการ 
สันทนาการและการทองเที่ยว และพืชศาสตร 
ครอบคลุมเน้ือหาดานการวิจัยดานวิชาการเกษตร 

12 CABi  Compendia ครอบคลุมเนื ้อหาดานการปองกันพืชผลทางการเกษตร        
วนศาสตร โรคสัตวและการผลิตสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

13 Cambridge Journals ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตร สงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
14 ENGnetBASE ครอบคลุมเนื้อหาดานวิศวกรรมศาสตร เชน วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโทรคมนาคม 

15 iQNewsClip บริการกฤตภาคออนไลน 

16 LOCUS ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

17 Matichon e-Library บริการกฤตภาคออนไลน 

18 NEWSCenter ครอบคลุมขอมูลขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ 

19 Optic Infobase ครอบคลุมสาขา Optical และ Photonics 

20 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวิชา 6 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตรประยุกต 
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วิทยาการคอมพิวเตอร ตรรกศาสตร คณิตศาสตรเชิงฟสิกส  

คณิตศาสตร สถิติและความเปนไปได 

21 Proquest 5000 Special 

Collection 

ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เชน  ศิลปะ ชีว วิทยา 

คอม พิว เตอร  การศึ กษา  ม นุษยศาสตร  วิทยาศาสตร  

สังคมศาสตรและโทรคมนาคม 

22 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมเนื้อหาการเกษตร และสาขาวิชาที ่เกี ่ยวของ เชน   

สัตวศาสตรและสัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม การประมง 

เศรษฐศาสตรการเกษตร อาหารและโภชนาการ 

23 SIAM Journals ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรการ

คํานวณ 

24 Testing and Education 

Reference Center 

เปนฐานขอมูลที ่จัดเตรียมประมวลขอสอบ และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที ่เกี ่ยวกับวิชาชีพตาง ๆ ขอสอบวัดความรู 

ภาษาอังกฤษ เชน TOEFL, TOEIC, SAT,NCLEX เปนตน 

ครอบคลุมเนือ้หาทีเ่กีย่วกับการแนะแนวทางการศึกษาและการ

แนะแนววิชาชีพตางๆ รวมถึงประมวลขอสอบวัดผลตาง ๆ  

25 Thomas Telford Journals ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

26 Wiley – Blackwell Journals ครอบคลุมสาขาวิชา Science, Technology and Medicine 

และ Social Science and Humanities 

27 E-Book Morgan & Claypool ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

28 SIAM E-books ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร และคณิตศาสตรประยุกต 

29 Springer Link E-book 2007 ครอบคลุมสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ไดแก Architecture Design 

and Art, Business and Economics, Computer Science, 

Engineering, Biomedical and Life Science, Behavioral 

Sciences, Chemistry & Material Science, Earth & 

Environmental Science, Humanities, Social Science & 

Law, Medicine, Physics & Astronomy 
30 E-book ภาษาไทย ครอบคลุมสาขาวิชา กฎหมาย การศึกษา ภาษาศาสตร และ

วรรณคดี การเกษตรและชีววิทยา การเมืองการปกครอง กีฬา 
ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร คอมพิวเตอร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร 
และการจัดการ ประวัติศาสตรและอัตชีวประวัติ วิทยาศาสตร 
ศาสนา ปรัชญา ศิลปะและวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิศวกรรม 
อุตสาหกรรม นวนิยาย นิทาน รวมทั้งหมวดทั่วไป 

31 Academic Search Elite ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรสุขภาพ ฐานขอมูล : มีดรรชนีหรือสาระสังเขป 
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บทความวารสาร ไมนอยกวา 3,400 ช่ือ(Title) และเอกสาร
ฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไมนอยกวา 
2,000 ช่ือ(Title) 

32 ACM Digital Library เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
คอมพิวเตอรของ Association for Computing Machinery 
(ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร 
รายงานเอกสารการประชุมและขาวสารใหขอมูลบรรณานุกรม 
สาระสงัเขป และเอกสารฉบับเต็ม 

33 Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มีเนือ้หาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ โดยใหขอมูลวารสารทั้งหมด
มากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มกวา 1,060 ช่ือ
เรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ต้ังแตระดับ
อนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั ้นสูง และ รวมถึงหนังสือ 
(Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตาง ๆ อีก
มากมาย  

34 ISI Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบดวย
ฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science 
Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสาร
จํานวนกวา 8,500 ช่ือ มีขอมูลจํานวนกวา 1.1 ลานระเบียน 

35 Pro Quest Digital Dissertations  ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท 
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนกวา 1.6 ลานรายการ (Entries) มี 
Preview ของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแตป 
1997 ถึง ปปจจุบัน 

36 ProQuest ABI/INFORM 
Complete 

ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ 
- ABI/INFORM Global เปนฐานขอมูลทีม่ีเนือ้หาครอบคลุม
ทางดานบริหารและการจัดการวารสารจํานวนไมนอยกวา2,900 
รายช่ือ 
- ABI/INFORM Trade & Industry เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมดานการคาและอุตสาหกรรมจากวารสารและสิ่งพิมพ
จํานวนไมนอยกวา 1,200 รายช่ือ 
-  ABI/INFORM Dateline เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ทางดานธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา จาํนวนไมนอยกวา 190 รายช่ือ 
-  วิทยานิพนธทางดานบริหารธุรกิจ จํานวนไมต่ํากวา 18,000 
รายการ 

37 H.W.Wilson ครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรประยุกต 
และเทคโนโลยีชีวิทยาและการเกษตร ศิลปะธุรกิจ การศึกษา 
มนุษยศาสตร กฎหมาย บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
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ศาสตร สังคมศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ เชน เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส ดาราศาสตร สิ่งแวดลอม สัตวศาสตร และสันทนาการ 
ฯลฯ รายละเอียดขอมูลมีบรรณานุกรมสาระสังเขปและเอกสาร
ฉบับเต็ม 

38 Spring Link-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Medicine & Public Health, 
Biomedical and Life Sciences, Engineering, Earth and 
Environmental Science, Russian Library of Science, 
Life Sciences, Humanities, Social Sciences and Law, 
Chemistry, Chemistry and Materials Science 

39 Science Direct ครอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การแพทย จํานวนกวา 1,800 ช่ือเรื่อง 

40 IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และวิทยาการคอมพิวเตอร 
ฐานขอมูลเปนเอกสารฉบับเต็ม (Full text)ของวารสาร 
นิตยสาร รายงานความกาวหนา และเอกสารการประชุม ของ 
IEEE และ IEE รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จํานวนกวา 1 
ลานรายการ (Documents) 

41 Dissertation Full text in PDF 
Format 

เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจํานวน 3,850 
ช่ือเรื่อง ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ 

42 Net Library เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมสหสาขาวิชามีจํานวน 
5,962 รายการ และหนังสือ Publicly accessible eBooks 
จํานวน 3,400 รายการ 

43 Springer Link eBooks เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทีใ่หบริการออนไลนอยางสมบูรณ
แบบจากหนังสือพิมพ Springer-Verlag โดยรวบรวมหนังสือ
ม า ก ก ว า  2 , 0 0 0  ร า ย ชื อ่  ซึ ่ง ค ร อ บ ค ลุ ม ส า ข า วิ ช า 
Biology/Medical Science, Chemistry, Computer 
Science/Electrical Engineering, Environmental & Plant 
Sciences, Physics/Materials Science, Social & 
Behavioral Sciences 

44 ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
สถาบันอุดมศึกษาในไทย 
(Thai Digital Collection) 

ครอบคลุมเนือ้หาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ของสถาบันอุดมศึกษาในไทย ไดแกมหาวิทยาลัยทบวงเดิม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยสงฆ  มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยชุมชน 
หนวยงานอ่ืน และสถาบันพระบรมราชชนก 

45 ฐานขอมูลปริญญานิพนธ สจล. 
(KMITL Undergraduate Thesis 
Online) 

ครอบคลุมเนือ้หาปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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ภาคผนวก จ 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา 
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