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Certificate in Sufficiency Organic Farming
พุทธศักราช 2558

วิทยาลัยชุมชนตาก
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 1
องค์ประกอบของหลักสูตร

-2-

ส่วนที่ 1
องค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
Certificate in Sufficiency Organic Farming
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : ประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
(ภาษาอังกฤษ) : Certificate in Sufficiency Organic Farming
2. ชื่อประกาศนียบัตร
(ภาษาไทย) : ประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
(ภาษาอังกฤษ) : Certificate in Sufficiency Organic Farming
3. หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร
บริบททั่วไปในด๎านการเกษตรของจังหวัดตาก โดยเฉพาะการปลูกข๎าว มีพื้นทีก่ ารเพาะปลูกข๎าวเจ๎านาปี
280,254 ไรํ ข๎าวเจ๎านาปรัง 36,367 ไรํ ข๎าวเหนียวนาปี 7,735 ไรํ ข๎าวเจ๎าไรํ 101,178 ไรํ โดยรวมแล๎ว จังหวัด
ตากมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข๎าวจานวนน๎อย และแตํละครอบครัวมีพื้นที่เพาะปลูกข๎าวได๎อยํางจากัด
แตํเกษตรกรก็ยังนิยมที่จะปลูกข๎าวและเป็นการเพาะปลูกในลักษณะพืชเชิงเดี่ยว คือปลูกเฉพาะข๎าวอยํางเดียว
เป็นหลัก มีการใช๎สารเคมี ปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพืช และยาฆําหญ๎า ทาให๎การเพาะปลูกข๎าวของเกษตรกรแตํละ
ครั้ งมีคําใช๎จํ ายสู ง ผลผลิ ตซึ่งมีเพียงข๎าวอยํางเดียวมีรายได๎น๎อย สํงผลให๎ เกิด ปัญหาเรื่องสุ ขภาพจากการใช๎
สารเคมี ทัง้ ตัวเกษตรกรเองและผู๎บริโภคข๎าวที่ผลิตในลักษณะนี้
วิทยาลัยชุมชนตากเห็นความสาคัญ ที่จะชํวยแก๎ปัญหาเหลํานี้ให๎แกํเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ให๎มีรายได๎มาก
ขึ้ น ในพื้ น ที่ อั น จ ากั ด และมี สุ ข ภาพดี ขึ้ น ทั้ ง ตั ว เกษตรกรเองและผู๎ บ ริ โ ภคผลผลิ ต โดยงดการใช๎ ส ารเคมี
ในการเพาะปลูกข๎าว จึงได๎นาแนวคิดโครงการ “ภูมิปัญญาไทย ทานา 1 ไรํ ได๎เงิน 1 แสนบาท” ของหอการค๎าไทย
มาดาเนินการ ในลักษณะของการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการแกํเกษตรกร จัดทา
แปลงนาสาธิต เผยแพรํการดาเนินงานแกํเกษตรกรผู๎สนใจและมีพื้นที่เหมาะสม สนับสนุนการดาเนินงานทาง
วิ ช าการแกํ เ กษตรกรผู๎ ป ระกอบการ และติ ด ตามให๎ ค าแนะน าแกํ เ กษตรกรที่ ส ถานประกอบการ
จนถึงปัจจุบัน (2558) มีผู๎รํวมโครงการแล๎ว จานวน 58 ราย ซึ่งได๎ผลดีในระดับหนึ่ง แตํการดาเนินงานของ
วิทยาลัยชุมชนตากในปัจจุบัน ยังมีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและการสํงเสริมเผยแพรํ ทาให๎เกษตรกรยังไมํได๎
เรียนรู๎เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ที่จะพัฒนาไปสูํการประกอบอาชีพที่ประสบความสาเร็จได๎
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกลําว วิทยาลัยชุมชนตากจึงได๎รํวมมือกับ องค์การบริหารสํวนจังหวัดตาก
โครงการชลประทานตาก พั ฒ นาที่ ดิ น ตาก ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ตาก ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมง
น้าจื ดตาก ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สั ตว์ตาก สถานีพัฒนาที่ดินตาก
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ต าก ศู น ย์ ฝึ ก อบรมเกษตรอิ น ทรี ย์ -ชี ว ภาพ ต าบลคอรุ ม อ าเภอพิ ชั ย
จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรกรโครงการภู มิปัญญาไทย ทานา 1 ไรํ ได๎เงิน 1 แสนบาท ของวิทยาลัยชุมชนตาก
และผู๎ทรงคุณวุฒิอีกหลายทําน ได๎รํวมกันจัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตร “เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” เพื่อผลิต
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บุคลากรด๎านการเกษตรมิติใหมํ โดยให๎การศึกษาอบรมแกํเกษตรกรผู๎ประกอบการ โครงการภูมิปัญญาไทย
ทานา 1 ไรํ ได๎ เงิ น 1 แสนบาท ของวิทยาลั ยชุมชนตาก และคัดเลื อกเกษตรกรจากชุมชนผู๎ สนใจหลั กสู ตรนี้
เข๎ารับการศึกษาและฝึกอบรม
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
4.1 วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4.2 คณะทางานโครงการจัดการความรู๎ด๎านการเกษตร รูปแบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตร
อินทรีย์
5. ปรัชญาของหลักสูตร
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการเกษตร สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์ และรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 เพื่อให๎ผู๎เรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
6.2 เพื่อให๎ผู๎เรียน มีทักษะและกระบวนการที่ทันสมัย ในการทาเกษตรอินทรียว์ ิถีพอเพียง
6.3 ให๎ผู๎เรียนสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ ในการแก๎ไขปัญหา พัฒนาและถํายทอดการทาเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง
6.4 เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต และรักในอาชีพเกษตรตามแนวเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียง
7. กาหนดการเปิดสอน
ตั้งแตํปีการศึกษา 2558 เป็นต๎นไป
8. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
8.1 จบการศึกษาไมํต่ากวําระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทํา
8.2 มีอายุตั้งแตํ 18 ปีขึ้นไป
8.3 มีเจตคติที่ดีตํองานเกษตร
8.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนกาหนด
9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
9.1 ใช๎วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนกาหนด
9.2 คัดเลือกผู๎ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆตามกาหนดไว๎ในระเบียบการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยชุมชน
10. ระบบการศึกษา
ใช๎ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษา แตํละภาคการศึกษา มีระยะเวลา
ศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์
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11. การคิดหน่วยกิต
การคิดหนํวยกิต ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 เป็นหลัก ดังนี้
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมงตํอภาคการศึกษา
ปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลอง ไมํน๎อยกวํา 30 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎
มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.3 การฝึกงานหรือฝึกงานภาคสนาม ที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ
ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
11.4 การทาโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่ใช๎เวลาทาโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไมํน๎อยกวํา 45 ชั่วโมง ตํอภาคการศึกษาปกติ ให๎มีคําเทํากับ 1 หนํวยกิต ระบบทวิภาค
12. จานวนหน่วยกิต
ให๎มีจานวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต ตลอดหลักสูตร
13. ระยะเวลาการศึกษา
ใช๎เวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา แตํไมํเกิน 4 ปีการศึกษา
14. รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว
630911-A-BB โดยความหมายของรหัสเป็นดังนี้
63 หมายถึง
รหัสจังหวัดตาก
09 หมายถึง
รหัสหมวดวิชา
11 หมายถึง
รหัสหมูํวิชา (กลุํมวิชา)
A
แทนตัวเลข หมายถึง
ระดับของวิชา หรือ ลักษณะของวิชา ดังนี้
1
หมายถึง
วิชาพื้นฐาน หรือวิชาแกนหรือวิชาระดับต๎น
2
หมายถึง
วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง
3
หมายถึง
วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ
BB แทนตัวเลขลาดับที่ของรายวิชา (01-99)
15. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนํวยกิต โดยมีสัดสํวนหนํวยกิต แตํละรายวิชา ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐาน
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
30 หน่วยกิต
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หนํวยกิต
2.2 กลุํมวิชาชีพ
15 หนํวยกิต
2.3 การฝึกงาน
3 หนํวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. รายวิชาพื้นฐาน

12

รหัสวิชา
630911101
630911102
630911103
630911104

ชื่อวิชา

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
630911201
630911202
630911203
630911204
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
รหัสวิชา
630911205
630911206
630911207

น(ท-ป-ศ)

เกษตรกรรมทางเลือก
Alternative Agriculture
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy
การจัดการดินและปุ๋ย
Management of Soil and Fertilizer
การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
Water Management for Agriculture

2. หมวดวิชาเฉพาะ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
30

หน่วยกิต

12

หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)

ชื่อวิชา
การจัดการฟาร์ม
Farm Management6
หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน
Principles of Integrated Crop Planting
หลักการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
Principles of Animal Husbandry
การบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
Pest Management in Organic Agriculture System
15
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)

การผลิตข๎าวอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Rice Production
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
Post-harvest Management
หลักการตลาดและการจัดการสินค๎าเกษตรอินทรีย์
3(2-2-5)
Principles of Marketing and Management of Organic Products
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รหัสวิชา
630911208
630911209

ชื่อวิชา
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
Standards of Organic Agriculture
สัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
Seminar on Sufficiency Organic Farming

2.3 การฝึกงาน
รหัสวิชา
630911300

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การฝึกงาน
Field Experience in Sufficiency Organic Farming

น(ท-ป-ศ)
3(135)

แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
รหัสวิชา
630911101
630911102
630911103
630911104
630911201
630911202
630911203

รหัสวิชา
630911204
630911205
630911206
630911207
630911208
630911209
630911300

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เกษตรกรรมทางเลือก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการดินและปุ๋ย
การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
การจัดการฟาร์ม
หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน
หลักการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(15-12-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
การผลิตข๎าวอินทรีย์
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
หลักการตลาดและการจัดการสินค๎าเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
การฝึกงาน
รวม

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(135)
21(12-147-30)
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16. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รนี้ ให๎ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2556
นักศึกษาต๎องรํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ได๎ตกลงกับผู๎สอนไมํต่ากวําร๎อยละ 80 ของกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
รายวิชา หากมีเวลารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ ต่ากวําร๎อยละ 80 ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎สอน ที่จะให๎มีสิทธิ์ได๎รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ผู๎ไมํมีสิทธิ์ได๎รับการวัดและประเมินผลจะได๎รับผลการเรียนเป็น F หรือ U
สัญลักษณ์ที่ใช๎ในการแสดงระดับผลการเรียนรู๎รายวิชาตํางๆ กาหนดดังนี้
ระดับผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
S
U
P
W

90-100
80-89
70-79
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49
-

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

I
AU

-

หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมาก (very good)
ดี (good)
คํอนข๎างน๎อย (above average)
พอใช๎ (average)
อํอน (below average)
อํอนมาก (poor)
ตก (fail)
ผลการเรียนอยูํในระดับพอใจ
ผลการเรียนอยูํในระดับไมํพอใจ
ผลการเรียนอยูํในระดับผําน(pass)
ผลการเรียนเนื่องจากถอนรายวิชาเรียน
(Withdrawal)
ผลการเรียนที่ไมํสมบูรณ์ (Incomplete)
การรํวมฟังไมํมีการประเมินผล ไมํนับหนํวยกิต
เพื่อการจบหลักสูตร

S และ U หมายถึง ใช๎สาหรับบางรายวิชาที่ไมํนับหนํวยกิต และไมํนาไปหาคําผลการเรียนเฉลี่ย

ส่วนที่ 2
รายละเอียดรายวิชา
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รายละเอียดรายวิชา
1. รายวิชาพื้นฐาน หมายถึง รายวิชาทีเ่ ป็นความรู๎พื้นฐานสาหรับการเรียนรู๎รายวิชาเฉพาะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
630911101

เกษตรกรรมทางเลือก
Alternative Agriculture

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การเกษตรกรรมทางเลื อ ก วิ วั ฒ นาการเกษตรไทย ความหมายและความส าคั ญ ของ
เกษตรกรรมทางเลื อ กชนิ ด ตํ า งๆ อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี ใ หมํ เกษตรกรรมธรรมชาติ
เกษตรอิ น ทรี ย์ และเกษตรปลอดสารพิ ษ สามารถแยกแยะประเภท และเข๎ า ใจหลั ก การ หลั ก ปฏิ บั ติ
ของเกษตรกรรมทางเลือกชนิดตํางๆ
630911102

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎า อยูํหั ว
หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ๎มกัน ความรู๎ คูํคุณธรรม หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎ าอยูํ หั ว ศึกษาและวิเคราะห์ พระราชดารัส ที่เกี่ยวข๎อ งกับเศรษฐกิจพอเพียง หลั กเกษตรทฤษฎีใหมํ
ตามแนวพระราชดาริตัวอยํางการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
630911103

การจัดการดินและปุ๋ย
Management of Soil and Fertilizer

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลั กการดินและปุ๋ ยเบื้ องต๎ น ชนิดของดิน แผนที่ กลุํ มชุดดิน คุณสมบัติของดิน ความเป็นกรด
เป็นดําง การแก๎ปัญหาที่เกิดจากดิน การเก็บตัวอยํางดิน การอนุรักษ์ดิน ความรู๎เกี่ยวกับปุ๋ยเบื้องต๎น ธาตุอาหาร
ที่จาเป็นตํอพืช การผลิตปุ๋ยใช๎เองชนิดตํางๆ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้าชีวภาพ
630911104

การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
Water Management for Agriculture

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎ ความสาคัญของน้าเพื่อการเกษตร คุณสมบัติของน้า หลักการจัดการน้าเบื้องต๎น ประโยชน์ของ
น้ าเพื่ อการเกษตร ความต๎อ งการน้ าของพืช ชนิดตํ างๆ การจัดการน้ าให๎ เกิด ประสิ ทธิภ าพสู ง การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรน้าเพื่อการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่เป็นแกํนแท๎ หรือจุดเน๎นของหลักสูตร แสดงลักษณะเกี่ยวกับ
ความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะที่ต๎องการสร๎างคน ที่ทางานเฉพาะด๎าน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเพื่อเติม
เต็มศักยภาพบุคคลในด๎านใดด๎านหนึ่ง มีรายวิชา ดังนี้
630911201

การจัดการฟาร์ม
Farm Management

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎หลักการจัดการฟาร์ม การวางแผน ออกแบบฟาร์ม การวางแผนการผลิต และการตลาดฟาร์ม
เกษตรผสมผสานอยํ า งเกื้ อ กู ล การออกแบบและวางแผนเพื่ อ การผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ เกษตรทฤษฎี ใ หมํ
การวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร การทาบัญชีฟาร์ม
630911202

หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน
Principles of Integrated Crop Planting

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎หลักการปลูกพืชแบบผสมผสาน ความสาคัญของการปลูกพืชแบบผสมผสาน รูปแบบและแนวทาง
การผสมผสาน ชนิ ด พื ช ที่ ค วรปลู ก ผสมผสานกั น แสงและความต๎ อ งการแสงของพื ช อุ ณ หภู มิ ศั ต รู พื ช
ความต๎องการของธาตุอาหารของพืช ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของพืชแตํละชนิด การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ จากการปลูกพืชแบบผสมผสาน
630911203

หลักการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
Principles of Animal Husbandry

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎หลักการเลี้ยงปศุสัตว์และประมงในระบบเกษตรผสมผสาน ศึกษาความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์
แบบผสมผสาน รู ป แบบและแนวทางการผสมผสาน ชนิ ด สั ตว์ ที่ ค วรเลี้ ย งแบบผสมผสาน ธรรมชาติ ข อง
การเจริ ญเติบ โตของสั ตว์แตํละชนิ ด โรงเรือนและการจัดการพื้นที่เลี้ ยงสั ตว์แตํล ะชนิด การบริห ารจัดการ
ความเกื้ อ กู ล ของกิ จ กรรมที่ เ ลี้ ย ง โรคและการสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์ แ ละประมง การจั ด การปศุ สั ต ว์ อิ น ทรี ย์
ประมงอินทรีย์ สามารถเลือกพันธุ์ และชนิดของสัตว์ที่จะเลี้ยงในระบบผสมผสาน และวางแผนการเลี้ยงสัตว์
แบบผสมผสานได๎
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630911204

การบริหารจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
Pest Management in Organic Agriculture System

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์ เรียนรู๎หลักการจัดการศัตรูพืชอยําง
ยั่งยืน ชนิด ประเภท และธรรมชาติของศัตรูพืช แมลงและศัตรูพืชในนาข๎าว แมลงศัตรูพืช ในสวนผลไม๎ แมลง
ศัตรูพืชในสวนผัก การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยการใช๎สมุนไพร การป้องกันกาจัดศัตรูพืชด๎วยวิธีผสมผสาน
ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ การผลิตสารธรรมชาติและจุลินทรีย์เพื่อการ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
630911205

การผลิตข้าวอินทรีย์
Organic Rice Production

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ความหมายและความสาคัญของการปลูกข๎าวอินทรีย์ หลั กการการเตรียมดิน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกข๎าว การเพาะกล๎า การจัดการหลังการปักดา โรคและแมลงในนาข๎าว การเก็บเกี่ยว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และหลักการแปรรูปข๎าวอินทรีย์เบื้องต๎น
630911206

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Management

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาวิ ท ยาการหลั ง การเก็ บ เกี่ ยว ข๎ า ว พื ช ไรํ พื ช สวน ประมง ปศุ สั ต ว์ และการแปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตรเบื้องต๎น การป้องกัน กาจัดโรค และแมลงในโรงเก็บ การแปรรูปผลผลิต ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เรียนรู๎สารธรรมชาติในการควบคุมโรคและแมลงในโรงเก็บตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
630911207

หลักการตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์
Principles of Marketing and Management of Organic Products

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎หลักการตลาดเบื้องต๎น อุปสงค์ อุปทาน วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค๎าทาง
การเกษตรที่สาคัญของพื้นที่ อาทิ การตลาดข๎าว เรียนรู๎ธรรมชาติของราคาสินค๎าเกษตร หลักการจัดการสินค๎า
เกษตร การบรรจุ ภั ณ ฑ์ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษา และการขนสํ ง การจั ด จ าหนํ า ย
การวางตาแหนํงสินค๎าทางการเกษตรในระบบตลาด
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630911208

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
Standards of Organic Agriculture

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎เรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการผลิ ตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ รู๎ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสากล มาตรฐานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มกษ .9000 ในเรื่องข๎อกาหนด
ในการทาเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ การติดฉลาก และ
การกลํ าวอ๎าง การแปรรูป และการขนสํง ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบ
มีหนํวยรับรอง CB ระบบการรับรองแบบมีสํวนรํวม PGS และขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
630911209

สัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
Seminar on Sufficiency Organic Farming

3(2-2-5)

คาอธิบายรายวิชา
เรียนรู๎เรื่องการจัดสัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง การทารายงาน การค๎นคว๎าอิสระ การผลิตสื่อเพื่อ
การนาเสนอผลงานวิชาการตํอสาธารณะ การทางานเป็นกลุํม การจัดนิทรรศการ และการจัดการสัมมนาเกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียง ในประเด็นของสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน๎ม
630911210

การฝึกงาน
3(135)
Field Experience in Sufficiency Organic Farming
ฝึกปฏิบัติงานด๎านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในหนํวยงาน สานักงาน สํวนราชการ ศูนย์การเรียนรู๎ หรือ
ฟาร์มเกษตรกรที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู๎ และเป็นการประยุกต์ใช๎
ความรู๎ด๎านตํางๆในการปฏิบัติงานด๎านเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวม
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การให้ความหมายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หมวดวิชา/หมู่วชิ า(กลุ่มวิชา)
(01) หมวดวิชาการศึกษา ได๎จัดหมูํวิชาดังนี้
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของวิชาครุศาสตร์
หมูํวิชาหลักการศึกษา
หมูํวิชาหลักสูตรและการสอน
หมูํวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
หมูํวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
หมูํวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หมูํวิชาการบริหารการศึกษา
หมูํวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมูํวิชาการศึกษาพิเศษ
------------ฯลฯ----------(02) หมวดวิชามนุษยศาสตร์
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชามนุษยศาสตร์
หมูํวิชาปรัชญา
หมูํวิชาศาสนาและเทววิทยา
หมูํวิชาภาษาศาสตร์
หมูํวิชาภาษาไทย
หมูํวิชาภาษาอังกฤษ
หมูํวิชาภาษาญี่ปุ่น
หมูํวิชาภาษาจีน
หมูํวิชาภาษามาเลย์
หมูํวิชาภาษาฝรั่งเศส
หมูํวิชาภาษาเยอรมัน
หมูํวิชาภาษาอิตาเลียน
หมูํวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศ
หมูํวิชาประวัติศาสตร์
หมูํวิชาภาษารัสเซีย
หมูํวิชาภาษาเกาหลี
หมูํวิชาภาษาลาว
หมูํวิชาภาษาเขมร
หมูํวิชาภาษาพมํา
หมูํวิชาภาษาเวียดนาม
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ลาดับที่หมู่วิชา
20
21
22

00
01
02
03
04
05
06
07
00
01
02
03
04
05
06
07
08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

หมวดวิชา/หมู่วชิ า(กลุ่มวิชา)

หมูํวิชาภาษาสเปน
หมูํวิชาภาษาอาหรับ
--------ฯลฯ--------(03)หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
หมูํวิชาพื้นฐานทางศิลปกรรม
หมูํวิชาวิจิตรศิลป์
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ
หมูํวิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ
หมูํวิชานาฏศิลป์และการแสดง
หมูํวิชาดุริยางคศิลป์
--------ฯลฯ--------(04)หมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์
หมูํวิชาจิตวิทยา
หมูํวิชามานุษยวิทยา
หมูํวิชาสังคมวิทยา
หมูํวิชาภูมิศาสตร์
หมูํวิชารัฐศาสตร์
หมูํวิชานิติศาสตร์
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์
------ฯลฯ-----(05) หมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได๎จัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์
หมูํวิชาการสื่อสาร
หมูํวิชาสิ่งพิมพ์
หมูํวิชาการประชาสัมพันธ์
หมูํวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
หมูํวิชาการโฆษณา
หมูํวิชาการถํายภาพ
หมูํวิชาภาพยนตร์
-------ฯลฯ-------
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

หมวดวิชา/หมู่วชิ า(กลุ่มวิชา)
(06) หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได๎เป็นจัดหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมูํวิชาเลขานุการ
หมูํวิชาบัญชี
หมูํวิชาการเงินและการธนาคาร
หมูํวิชาการตลาด
หมูํวิชาการสหกรณ์
หมูํวิชาการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
หมูํวิชาธุรกิจและการบริหาร
หมูํวิชาประกันภัยและวินาศภัย
หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมูํวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
-------ฯลฯ------(07)หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมูํวิชาฟิสิกส์
หมูํวิชาเคมี
หมูํวิชาชีววิทยา
หมูํวิชาดาราศาสตร์
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมูํวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมูํวิชาคณิตศาสตร์
หมูํวิชาสถิติประยุกต์
หมูํวิชาคอมพิวเตอร์
------ฯลฯ-------
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

หมวดวิชา/หมู่วชิ า(กลุ่มวิชา)
(08)หมวดวิชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
หมูํวิชาอาหารและโภชนาการ
หมูํวิชาผ๎าและเครื่องแตํงกาย
หมูํวิชาบ๎านและการบริหารงานบ๎าน
หมูํวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
หมูํวิชาศิลปะประดิษฐ์
หมูํวิชาวิชาสิ่งทอ
------ฯลฯ-----(09)หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได๎จัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
หมูํวิชาปฐพีวิทยา
หมูํวิชาพืชไรํ
หมูํวิชาพืชสวน
หมูํวิชาสัตวบาล
หมูํวิชาการประมง
หมูํวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หมูํวิชากีฏวิทยาโรคพืชและวัชพืช
หมูํวิชาวนศาสตร์
หมูํวิชาชลประทาน
หมูํวิชาเกษตรกลวิธาน
หมูํวิชาสํงเสริมการเกษตร
หมูํวิชาสื่อสารการเกษตร
หมูํวิชาเกษตรศึกษา
-------ฯลฯ-------
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ลาดับที่หมู่วิชา
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

หมวดวิชา/หมู่วิชา(กลุ่มวิชา)
(10) หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ขัดเป็นหมูํวิชา ดังนี้ คือ
หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมูํวิชาอุตสาหกรรม
หมูํวิชาเซรามิกส์
หมูํวิชาศิลปหัตกรรม
หมูํวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หมูํวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม
หมูํวิชากํอสร๎าง-โยธา
หมูํวิชาไฟฟ้ากาลัง
หมูํวิชาเครื่องกล
หมูํวิชาเทคนิคการผลิต
หมูํวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
หมูํวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หมูํวิชาเทคโนโลยีโลหะ
หมูํวิชาเทคโนโลยีด๎านความเย็น
หมูํวิชาชํางยนต์
หมูํวิชาชํางกลเรือ
หมูํวิชาแมคคาทรอนิกส์
------ฯลฯ--------

หมายเหตุ : อ๎างอิงจาก หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2545 หน๎า 12-17
*************************************************************

ส่วนที่ 3
ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
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ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
ที่
1.

2.

ชื่อ – สกุล
ดร.ตะวัน หํางสูงเนิน

ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา

วุฒิการศึกษา
- ปวช. สาขาประมง
- ปวส. สาขาสัตวศาสตร
- ศษ.บ. ศึกษาศาสตรเกษตร
- วท.ม. สงเสริมการเกษตร
- ปริญญาเอก สงเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบทCMU & OSU

ตาแหน่ง
- กรรมการบริหารสถาบันรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
ม.แมโจ
- กรรมการอานวยการศูนยขาว
ลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ยกรางแผนยุทธศาสตรเกษตร
อินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 2
(2557-2559)

วิชาที่สอน
- หลักการตลาดและการ
จัดการสินค๎าเกษตรอินทรีย์
- การเลี้ยงสัตว์แบบ
ผสมผสาน

สถานที่ทางาน
- มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

- กส.บ. เกษตรศาสตร์)

- อนุกรรมการฝ่ายวิชาการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สานักงาน กปร.

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วย
ฮํองไคร๎อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

- วท.ม. พืชสวน
- Ph.D. Plant Science

- การจัดการหลังการเก็บ
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษา เกี่ยว
การพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ. ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ ส า น ง า น ค ณ ะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
- ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ข ยายพั น ธุ์ ไ ม๎ ด อก

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- ศูนย์ขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎
ผลอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
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ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง
ไม๎ผลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

วิชาที่สอน

สถานที่ทางาน

- คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ชุดสารวจทรัพยากรกายภาพในหมูํ
เกาะทะเลไทย

3.

4.

นายเสถียร ทองสวัสดิ์

นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

- วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
- วท.ม.เกษตรศาสตร์

- วิทยากรโครงการลดความเลื่อม
ล้า (โครงการนา 1 ไรํ ได๎เงิน 1
แสนบาท)
- ประธานเครือขํายพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานเครือขํายรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานี
52
- คณะกรรมการสถาบันสรรพสิ่ง
ครูผู๎ชํวย

- การจัดการฟาร์ม
- การผลิตข๎าวอินทรีย์
- ฝึกงาน

- หอการค๎าไทย
- พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- รัฐวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ อุบลราชธานี

- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- สัมนาเกษตรอินทรีย์วิถี
พอเพียง
- ฝึกงาน

วิทยาลัยชุมชนตาก
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ที่
5.

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา
นางสาวพรณิขา ปิตตาทะโน - วท.บ.ประมง
- วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม

ตาแหน่ง
วิชาที่สอน
นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ - การเลี้ยงสัตว์แบบ
ผสมผสาน
- ฝึกงาน
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
- การเลี้ยงสัตว์แบบ
พิเศษ
ผสมผสาน
- ฝึกงาน

สถานที่ทางาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดตาก

6.

นางสาววรทัย รอดเรือง

- วท.บ.สัตวศาสตร์ สัตว์ปีก
- วท.ม.การจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

7.

นายอรุณ อินแก๎ว

วท.บ. พืชศาสตร์

นักวิชาการสํงเสริมการเกษตร
ชานาญการ

- การบริหารจัดการศัตรูพืช สานักงานเกษตรจังหวัดตาก
ในระบบเกษตรอินทรีย์
- เกษตรกรรมทางเลือก

8.

วําที่ ร.ต.หญิง กัญญา

- วท.บ.พืชไรํ

- ครูชานาญการ แผนกวิชา

แสงสุขศรี

- วท.ม.พืชไรํ

พืชศาสตร์

- การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน

ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์
ตาก

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก

- การจัดการน้าเพื่อ
การเกษตร
9.

ดร.ชนิษฎา พันธุ์เมือง

- วท.บ.เคมีการเกษตร
- วท.ม.ปฐพีวิทยา
- ปร.ด. ปฐพีวิทยา

นักสารวจดินชานาญการ

- การจัดการดินและปุ๋ย

สานักพัฒนาที่ดินเขต 9

ส่วนที่ 4
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
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คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ที่ปรึกษา
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์

ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

นายบัญญัติ พุํมพันธ์

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

นายกฤษณะ จันทร์อินทร์

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายบัญญัติ พุํมพันธ์
2.

นายกฤษณะ จันทร์อินทร์

3.

ดร.สรณี กัณฑ์นิล

วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรครูพิเศษ
- ประกาศนียบัตรมูลสารศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
- พม. รัฐประศาสนศาสตร์

ตาแหน่ง
- คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
- คณะกรรมการมูลนิธิสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
- กรรมการวิทยาลัยชุมชนตาก

- ปรด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
- กศม. บริหารการศึกษา

- ผู๎อานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- พัฒนาการจังหวัด
- ผู๎อานวยการศูนย์ชํวยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชน เขตที่ 6 และ เขตที่ 8
- ปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดตาก
- อดีตรองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ตาก
- อดีตหัวหน๎าสานักปลัดองค์การบริหารสํวน
จังหวัดตาก
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
- ผู๎อานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
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4.

นายศิริชัย เทียนทอง

- กศ.ม. บริหารการศึกษา
- ศษ.บ. บริหารการศึกษา

- ข๎าราชการบานาญ

- ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีเดํนระดับ
มัธยมศึกษา ประจาปี 2532 และ 2542
- เป็นครูผู๎นิเทศและครูแกนนาของกรมสามัญ
ศึกษา
- ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎าหมวดวิชากิจกรรมของ
โรงเรียน 10 ปี
- ปฏิบัติหน๎าที่หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระยะ 9 ปี
- รองผู๎อานวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนตาก

5.

ดร.ตะวัน หํางสูงเนิน

- ปวช. สาขาประมง
- ปวส. สาขาสัตวศาสตร
- ศษบ. ศึกษาศาสตรเกษตร
- วทม. สงเสริมการเกษตร
- ปริญญาเอก สงเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท CMU & OSU

6.

ดร.เปรมจิต มอร์ซิง

- ศษ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
- ศษ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา
- ศษ.บ. คณิตศาสตร์

- กรรมการบริหารสถาบันรับรอง
- มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ม.แม
โจ
- กรรมการอานวยการศูนยขาวลานนา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิยกรางแผน
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (2557-2559)
- ครู คศ. 1
- อาจารย์ประจาวิทยาลัยชุมชนตาก
- หัวหน๎ากลุํมงานจัดการศึกษาและพัฒนา
วิชาการ
- ผู๎ประเมินภายนอกระดับขั้นพื้นฐาน
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7.

นางสาวชมภู ไชยวงษ์

- กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วําที่ร.ต.หญิง กัญญา
วท.ม.เกษตรศาสตร์
แสงสุขศรี
9. นางสาราญ แสนศิลา
สส.บ. สหกรณ์
10. นางสาวพรณิขา ปิตตาทะโน - วทบ.ประมง ม.เกษตรศาสตร์
- วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
11. นายสาโรจน์ เกตุวงษ์รอด
มศ. 3

ครูชานาญการ แผนกวิชาพืชศาสตร์

- ครูอัตราจ๎างสอนประจาแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ ระดับ ปวส. 10 ปี
- อาจารย์สอนประจาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 6
ปี
- ปัจจุบันอาจารย์ประจาวิทยาลัยชุมชนตาก
1 ปี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

นักวิชาการชานาญการพิเศษ
นักวิชการประมง ระดับปฏิบัติการ

สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดตาก

พนักงานประสานงานชนบท

องค์การบริหารสํวนจังหวัดตาก

12. นางพรกมล ศรีจริยา

กษ.บ. สํงเสริมการเกษตรและสหกรณ์

นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรจังหวัดตาก

13. นายชูชีพ โภคา

มศ. 3

เกษตรกร

ปราชญ์ชาวบ๎าน

14. นางเกวลี พรมบุญชู

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรกร

ปราชญ์ชาวบ๎าน

15. นายอัครเดช ราชโยธิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เกษตรกร

ปราชญ์ชาวบ๎าน

8.

- ครู คศ. 1

ส่วนที่ 5
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูต
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คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา

2.

วุฒิการศึกษา
- กส.บ. (เกษตรศาสตร์)
- วท.ม. (พืชสวน)

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล - ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
- M.Ed. Secondary Education
- อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส)

ตาแหน่ง
- อนุ ก รรมการฝ่ า ยวิ ช าการศู น ย์ ศึ ก ษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักงาน
กปร.
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ. ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ ป รึ ก ษาประสานงานคณะปฏิ บั ติ ง าน
วิทยาการ อพ.สธ.
- ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ข ยายพั น ธุ์ ไ ม๎ ด อกไม๎ ผ ลอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ชุดสารวจ
ทรัพยากรกายภาพในหมูํเกาะทะเลไทย

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

- ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

- ศูนย์ขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ผลอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
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ที่

ชื่อ – สกุล

3.

นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์

วุฒิการศึกษา
- บธ.บ.การบัญชี
- ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
- ศศ.ม.รัฐศาสตร์

ตาแหน่ง

4.

นายอรุณ อินแก๎ว

วท.บ. พืชศาสตร์

นักวิชาการสํงเสริมการเกษตร ชานาญการ

สานักงานเกษตรจังหวัดตาก

5.

นางสาววัชราภรณ์
ชนะเคน

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ม.เกษตรศาสตร์

ครูผู๎ชํวย

6.

นายอัษฎางค์ สีหาราช

- อนุปริญญา สังคมศาสตร์

ประธานศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
ตาบลคอรุม

7.
8.

นางประพิน ขันธเลิศ
นายนิพนธ์ โกศล

ทษ.บ.พืชศาสตร์ (พืชไรํ)
ปวส. สาขาพืชกรรม

นักวิชาการเกษตรชานาญการ
เจ๎าพนักงานการเกษตร

- ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครพนม 2 ปี
- ครูอัตราจ๎างสอนวิชางานเกษตร โรงเรียนปิย
มหาราชาลัย จ.นครพนม 1 ปี
- ผู๎ชํวยสอนการจัดภูมิทัศน์ โครงการต๎นกล๎า
อาชีพ วิทยาลัยสารพัดชํางนครพนม
- ครูผู๎ชํวย วิทยาลัยชุมชนตาก
- ประธานศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ตาบลคอรุม
- ผู๎ใหญํบ๎านตาบลคอรุม
- คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ
- คณะกรรมการสภาผู๎นาชุมชนแหํงชาติ
- คณะกรรมการด๎านข๎าวของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพาณิชย์
สถานีพัฒนาที่ดิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

นักบริหารงานนโยบายและแผน 7

ประสบการณ์/สถานที่ทางาน
องค์การบริหารสํวนจังหวัด

ส่วนที่ 6
แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา
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แหล่งเรียนรู้ – ภูมิปัญญา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
ศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎านชุมชนแมํระวาน
แปลงเกษตรกร นางสมัย ติ้วแวด
แปลงเกษตรกร นางอัญชัน ตาชั่ง
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตาก
แปลงเกษตรกร นายกาญน์ พิศคา
แปลงเกษตรกร นายชูชีพ โภคา
แปลงเกษตรกร นางพรกมล ศรีจริยา
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
9. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
10. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม

ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์
เรียนรู๎การทานาเกษตรอินทรีย์
เรียนรู๎การทานาเกษตรอินทรีย์
การเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์
เรียนรู๎การทานาเกษตรอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์
เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์
เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์
เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง / ที่อยู่
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
อ.เมืองตาก จ.ตาก
412 ม.9 ต.สมอโคน อ.บ๎านตาก จ.ตาก
54/1 ม.4 ต.ตากตก อ.บ๎านตาก
ต.วังหิน อ.เมืองตาก
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์

หมูํ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ต.ขี้เหล็ก อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ

11. ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

เรียนรู๎เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

เรียนรู๎การทาเกษตรอินทรีย์ ดิน และ ปุ๋ย
ปศุสัตว์

ตาบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

หมายเหตุ

ส่วนที่ 7
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ตะวัน หํางสูงเนิน

2. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา

3. นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน

วุฒิการศึกษา
- ปวช. สาขาประมง
- ปวส. สาขาสัตวศาสตร
- ศษ.บ. ศึกษาศาสตรเกษตร
- วท.ม. สงเสริมการเกษตร
- ปริญญาเอก สงเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบทCMU & OSU
- กส.บ. (เกษตรศาสตร์)
- วท.ม. (พืชสวน)

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ม.เกษตรศาสตร์

ตาแหน่ง
- กรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานสิ
นคาเกษตรและอาหาร ม.แมโจ
- กรรมการอานวยการศูนยขาวลานนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิยกรางแผน
ยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 2
(2557-2559)
- อนุ ก รรมการฝ่ า ยวิ ช าการศู น ย์ ศึ ก ษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักงาน
กปร.
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ. ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ฯ
- ที่ ป รึ ก ษาประสานงานคณะปฏิ บั ติ ง าน
วิทยาการ อพ.สธ.
- ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ข ยายพั น ธุ์ ไ ม๎ ด อกไม๎ ผ ลอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ชุดสารวจ
ทรัพยากรกายภาพในหมูํเกาะทะเลไทย
ครูผู๎ชํวย

สถานที่ทางาน
- มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

- ศูนย์ขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ผลอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

วิทยาลัยชุมชนตาก

ภาคผนวก
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตาก

