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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร : 2556010114165 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Science and Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Science ( Agricultural Science and Technology)

 ชื่อย่อ : M.Sc. (Agricultural Science and Technology) 

 

3. วิชาเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น            

3 กลุ่มวิชาดังนี้ 

 3.1 กล ุ ่ มว ิ ชาว ิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลย ีทางพ ืช  ( Plant Science and Technology) 

เน้นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการ

และประยุกต์ใช้ในการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย  
3.2 กล ุ ่มว ิชาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีทางส ัตว ์  (Animal Science and Technology)               

เน้นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการ

และประยุกต์ใช้ในการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย 
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3.3 กลุ ่มว ิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุล ินทรีย ์ (Microbial Science and Technology)                 

เน ้นการนำเอาองค ์ความร ู ้และเทคโนโลย ีสม ัยใหม ่ทางด ้านการเกษตรและด ้านจ ุล ินทร ีย์                        

เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

5 หลักสูตรปริญญาโท 

� อ่ืน (ระบุ)…................................................................................................................. ....... 

5.2 ภาษาที่ใช้   

� หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

� หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)…............................................... 

5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา  

� รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

� รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

� เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

ชื่อสถาบัน…................................................................................................................  

รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน…........................................................................  

� เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

ชื่อสถาบัน…...................................................ประเทศ…............................  

รูปแบบของการร่วมมือ…........................................................................   

� ร่วมมือกันโดยสถาบันฯเป็นผู้ให้ปริญญา 

� ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา 

� ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน(หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

5ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

�ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่นทวิปริญญา)  

�อ่ืนๆ (ระบุ)…................................................................................................................ ...  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 5 หลักสูตรปรับปรุงกำหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

         5 ปร ับปร ุงมาจากหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2557 

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุม              

  ครั้งที่ 25 ( 3 /2562 ) เมื่อวันที่ 9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุม 

ครั้งที่ 408(4/2562) เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม 2562  

 � ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…เมื่อวันที่….... เดือน…........... พ.ศ. …......... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2563 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

นักวิชาการเกษตรสาขาพืช นักวิชาการกรมปศุสัตว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เจ้าหน้าที่ประจำ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

8.2 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

8.3 เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นักวิชาการประจำโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ  

นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช นักสัตวบาลประจำฟาร์ม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การขายและการผลิต  เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ สุกร โคเนื้อ โคนม และสัตว์เศรษฐกิจ

อ่ืนๆ ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร เป็นต้น 

8.5 เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หมายถึงเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการ

บริหารจัดการ 
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9. ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 
เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

 รอง

ศาสตราจารย์ 

โอภาส  

พิมพา 
 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ruminant Nutrition 

สัตวศาสตร์  

เกษตรศาสตร์ 

Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

ม. ขอนแก่น 

ม. ขอนแก่น 

2545 

2538 

2534 
 อาจารย์ เยาวพรรณ 

สนธิกุล 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

พืชศาสตร์ 

ผลิตกรรมชีวภาพ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

2556 

2551 

2548 
 

 

อาจารย์ สุชาติ   

เชิงทอง 

Ph.D. 

M.Agr.St. 

วท.บ. 

Forestry  

Crop Science  

เกษตรศาสตร์ 

Missouri Columbia, U.S.A  

University of Queensland, Australia  

ม. สงขลานครินทร์ 

2542 

2532 

2526 
 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
สุรพล   

ฐิติธนากุล 
Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ecophysiologie végétale 

พืชสวน 

เทคโนโลยีการเกษตร 

Université Blaise Pascal, France  

ม. เกษตรศาสตร์  

ม. ธรรมศาสตร์ 

2555 

2548 

2543 
 อาจารย์ อุมาพร  

แพทย์

ศาสตร์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Biological Sciences 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

สัตวศาสตร์ 

Ghent University, Belgium 

ม. เกษตรศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2557 

2548 

2545 
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    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (วิทยาเขตปัตตานี) 
เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

มนูญ   
ศิรินุพงศ์ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร์  

เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

2548 

2535 

2531 
 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
สุจริต   
ส่วนไพโรจน์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร์  

เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

2548 

2531 

2528 
 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
เทียนทิพย์ 

ไกรพรม 
ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 

สัตวศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ 

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

ม. สงขลานครินทร์ 

2556 

2549 

2546 
  อาจารย์ อภิชัย 

บัวชูก้าน 
ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 

อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 

เคมี-ชีววิทยา 

ม. มหิดล 

ม. มหิดล 

ม. สงขลานครินทร์ 

2551 

2546 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   

� ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่คณะ………...……………… 

5 ในสถานที่ตั ้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี 
� นอกสถานที่ตั้งได้แก่ .............................. 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ด้วยแนวการปฏิร ูปประเทศของร ัฐบาล ได ้เห ็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ                     

ด้านเกษตรกรรม โดยใช้งานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตามยุทธศาสตร์            

ไทยแลนด์ 4.0 เพื ่อสร้างนวัตกรรม และใช้ส ่งเสร ิมศักยภาพและความเป็นอยู ่ของเกษตรกร                      

ซึ่งสอดรับแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาวิจัยในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยคำนึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติรวมทั ้งสัมพันธภาพกับประเทศเพื ่อนบ้าน และสร้างองค์ความรู ้เพื ่อรองรับ                

ประชาสังคมเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำเนินการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะซึ่งประกอบด้วยแผนงานวิจัย ที่สำคัญคือ 

1) การวิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มและนำไปสู่ การแข่งขัน                 

และพึ ่งพาตนเอง เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 2) การวิจัยและพัฒนาเกี ่ยวกับปศุส ัตว์                        

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและนำไปสู่การแข่งขันและพ่ึงพาตนเอง เช่น สุกร โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก แพะ เป็นต้น 

3) การวิจัยและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในทางเกษตรกรรม 4) การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม                

ที่ยั่งยืน  

 ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ซึ ่งมีการจัดการเร ียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที ่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ต ั ้งแต่                  

ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาความรู้ และงานวิจัยเชิงลึก     

ที่จะเป็นการตอบสนองความต้องการของการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในศาสตร์ด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีการเกษตร สามารถตอบสนองความต ้องการได ้อย ่างครบถ้วน                         

โดยหลักสูตรเน้นการนำความรู ้ว ิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงทางพืช สัตว ์ และจุล ินทรีย์  
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับทรัพยากรการเกษตร เพื ่อการพัฒนา                   

ทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ 

ตลอดจนเป ็นการเตร ียมความพร้อมขยายกำลังการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
สู่ระดับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่นำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

นั้น ได้ตระหนักถึงสภาพของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น                    

การเพิ ่มขึ ้นของประชากรโลก การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อจำกัดในด้านปัจจัยกา รผลิต                    

จึงจำเป็นต้องมีการสร้างศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

ในด้านผลผลิตทางการเกษตร รวมทั ้งการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และการพึ ่งพาตนเอง                    

ของเกษตรกร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการสร้ างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื ่อเตรียมบุคลากร                  

พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร                

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน นำไปสู ่การพึ ่งพาตนเองของภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม                  

ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

      11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตร

ครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders’ needs analysis) 

โดยการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการสอบถาม

จากการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากการไปสอบถามจาก

หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย และจากนโยบายของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมภาคการเกษตร ซึ่งได้ข้อมูลว่าในการจัดหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ดำเนินการอยู่นี้ ควรปรับให้มีศาสตร์ของการนำองค์ความรู้  
จากงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาแก่ภาคการเกษตรให้เป็นรูปธรรม และเกิดการใช้นวัตกรรมการเกษตร  
เพื่อการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น นำไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
จากข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางหลักสูตรได้นำมากำหนดทิศทางของการดำเนินการในศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีอยู่ โดยมีข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนในปัจจุบัน และจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้พบปะพูดคุย

จากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทราบว่าในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ต้องการศึกษาในศาสตร์  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพิ ่มเติม เนื ่องจากมีความเห็นด้วยว่า งานวิจัยเชิงลึก 
ทางด้านการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ด้านการเกษตร มีความสำคัญที่จะตอบสนอง 
ต่อความต้องการในด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีค ุณภาพ สามารถแก้ปัญหาข้อจำกัดต ่างๆ  
จากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม รวมถึงเกิดการทำการเกษตรแบบปลอดภัยและการเกษตรแบบประณีต  
ซึ ่งนำไปสู่การเพิ ่มมูลค่าและรักษาสิ ่งแวดล้อม ข้ามพ้นข้อจำกัดและผลกระทบจากสิ ่งแวดล้อม 
ที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรุนแรง อันส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์โรคและแมลงที ่รุนแรงขึ ้น จากปัญหานี้  
ทางหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมศาสตร์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ และการควบคุมโรค

ด้วยชีววิธี และนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบัน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนและวิจัย ซึ่งสามารถ

นำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และคาดว่าการเพิ่มเติมศาสตร์ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์นี้  
จะสามารถเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียนได้มากข้ึน 
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2) จากการไปสอบถามจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรโดยตรง ได้แก่  

- ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต7  
และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี  

- บริษัทเอกชนภาคการเกษตร ได้แก่ บริษัทไทยเซนทรัลเคมิคอล ดัชมิลค์ เบทาโกร

ภาคใต้ และบริษัทเจียไต๋จำกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี 

- ชุมชนเกษตรกร ได ้แก่ กล ุ ่มผ ู ้ เล ี ้ยงโค กล ุ ่มผ ู ้ เล ี ้ยงแพะ เกษตรกรสวนเงาะ  
อำเภอบ้านนาสาร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับการมีศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่

ตอบสนองความต้องการในเชิงพื ้นที ่ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในด้าน

ความแตกต่างเช ิงกายภาพของพื ้นที ่ท ี ่ทำให้ฐานทรัพยากรมีความแตกต่างกัน  
จึงควรมีองค์ความรู ้เฉพาะ ที ่ตอบสนองความต้องการเชิงพื ้นที่ได้อย่างเหมาะสม  

ซึ ่งความแตกต่างดังกล่าว หมายถึงความแตกต่างของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ของเขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี 

จ.ช ุมพร จ.กระบี ่ จ.ภ ูเก็ต จ.พังงา และ จ.ระนอง ที ่ม ีล ักษณะทางภูมิศาสตร์  
และทรัพยากรที่แตกต่างกับจังหวัดด้านตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง 

- การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการบูรณการการสอนในเชิงผู้ประกอบการและผนวก

เข้ากับวิชาเศรษฐศาสตร์ การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี ไม่ใช่เน้นเพื่อการผลิต

เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น 

- การเพิ่มเติมศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที ่มี

ความสนใจ และสามารถเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 

สามารถนำศาสตร์ดังกล่าว มาช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตพืช

และสัตว์เศรษฐกิจ  

              3) จากแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยภาคการผลิตเน้นการ

เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่

รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดให้มีการ

จัดทำโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564  รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดตั้งเมือง

สมุนไพรขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และ สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการสำคัญ

คือ การมุ ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั ้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  
ในระดับจังหวัดโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวนโยบายประชารัฐ  และจังหวัดสุราษฎร์
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ธาน ี เป ็นจ ังหว ัดนำร ่องแผนพัฒนาเม ืองสม ุนไพร ได ้ดำเน ินโครงการพัฒนาเม ืองสม ุนไพร  
(Suratthani Herbal City)  โ ดยกรมพ ัฒนากา รแพทย ์ แผน ไทยและการแพทย ์ ท า ง เ ล ื อ ก 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

โดยกำหนดโจทย์ว ิจ ัย การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารทุติยภูมิ  
จากพืชสมุนไพร และปัจจัยที ่ส่งเสริมการสร้างสารสำคัญในองค์ประกอบทางยาของพืชสมุนไพร  
เบื้องต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำหนดพืชสมุนไพรหลักในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำ 

กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาศัยการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล น้ำมัน

มะพร้าว และเห็ดแครง 

4) ความต้องการจากภาครัฐภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562-2565 (Southern Economic Corridor, SEC) ได้มีกรอบแนวทางการพัฒนา

จำนวน 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในจำนวนสี่ด้านนี้ทางภาครัฐต้องการให้มีการพัฒนาในด้าน “อุตสาหกรรม 
ฐานชีวภาพและการแปรรูปเกษตรมูลค่าส ูง  (bio-based & processed agricultural products)  
จากการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูป

การเกษตรและการประมงในภาคใต้” 

5) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดให้มีโครงการการจัดตั้งคณะนวัตกรรม

เกษตรและประมง โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุ-

ราษฎร์ธานี ที่เป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ือเลี้ยง

ตัวเอง เป็นแหล่งของโจทย์วิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  และเป็นสถานที่ทำงานวิจัยภาคสนามของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมาข้างต้น ทางหลักสูตรได้ใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตร และกำหนดเป้าหมายการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน   

 11.4 วิชาการเพื่อสังคม 

 ในด้านความรับผิดชอบของหลักสูตรต่อวิชาการเพื่อสังคม (social engagement) ที่สอดคล้อง

กับผลของการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียดังที ่กล ่าวมาในหัวข้อ 11.3 นั้น  
ในการดำเนินการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มีการกำหนดรายวิชาที่ประกอบด้วยวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่ครอบคลุมเนื้อหาของศาสตร์เทคโนโลยี

การผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และการนำนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อช่วย

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในภาคการผลิตทางการเกษตร และท่ีผ่านมาทางหลักสูตรได้กำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพ

ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่น และการบริการวิชาการแก่

ชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มอ.-อพสธ การบริการวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขต

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดปัตตานี โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน 

สามารถสรุปความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนได้ ดังนี้ 

 

หน่วยงาน กลุ่ม/หน่วยงาน/ภาคเอกชน หัวข้อวิจัย/การบริการวิชาการ/ความร่วมมือ 
ชุมชน/

เกษตรกร 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมไชยา 

อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี 
- การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาให้ไม่ไวต่อช่วงแสง มี

ระยะเก็บเกี่ยว และลำต้นสั้นลง โดยการผสมพันธุ์และ

ใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก 

 

 กลุ่มเกษตรกรผลิตเงาะแปลง

ใหญ่ อ. บ้านนาสาร จ. 

สุราษฏร์ธานี 

- ศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผล 
ต่อการออกดอก ผลผลิต และคุณภาพของเงาะพันธุ์  

“โรงเรียน” 

- ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเคี่ยมร่วมกับไคโตซาน

ต่อการยับยั้งเชื้อราก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวและการ

รักษาคุณภาพของผลเงาะ 

 

 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 

จ. สุราษฏร์ธาน ี

- ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าว

น้ำหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา

และมะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ผู้

เลี ้ยงแพะ ในภาคใต้ตอนบน

และตอนล่าง 

-การพ ัฒนาอาหารส ัตว ์จากว ัสด ุ เศษเหล ือทาง

การเกษตรทางปาล์มและใบปาล์มน้ำมันเพื ่อเป็น

อาหารโคและแพะ 

-อาจารย์ทางสาขาช่วยให้คำแนะนำและดูศักยภาพ

การตลาดและการแปรรูปโคขุนศรีวิชัย เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและสร้างกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดย

ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ได้ถ่ายทอดแก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค

และแพะในจังหวัดทางภาคใต้ กลุ ่มวิสาหกิจโคเนื้อ

จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุน

ศรีวิชัย 

- การว ิจ ัยและพัฒนาหาช่องทางการตลาดแพะ 
และแพะนม 
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หน่วยงาน กลุ่ม/หน่วยงาน/ภาคเอกชน หัวข้อวิจัย/การบริการวิชาการ/ความร่วมมือ 
 ชุมชนบ้านจำปูน ตำบลท่าธง 

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมสร้าง “ระบบ

เกษตรกรรมแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ 

(Knowledge-based integrated agricultural 

systems) มุ่งเน้นการทำงานร่วมระหว่างประชาชนกับ

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ

และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหารูปแบบการ

พัฒนาที่เหมาะสมให้ประชาชนสามารถอยู่รอดระดับ

ครัวเรือน ก้าวไปสู่ชุมชนพอเพียง และพ่ึงพาตนเอง

อย่างยั่งยืน 

หน่วยงาน

ของรัฐ 

ศูนย์วิจัยข้าว อาจารย์ผู้วิจัยได้ส่งเมล็ดข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์

และข้อมูลงานวิจัยให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวเพื่อเก็บรักษา

และปลูกทดสอบต่อไป 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตร 

ความร่วมมือในงานวิจัยโครงการมะพร้าวน้ำหอมและ

มะพร้าวกะทิ และส่งต ่อข ้อมูลแก่ภาคร ัฐในการ

ตัดสินใจการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 กรมทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI) “เงาะโรงเรียนนาสาร” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิมและอำเภอเวียง

สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ 

จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ส ินค ้ าส ิ ่ งบ ่ งช ี ้ ท า งภ ู ม ิ ศาสตร ์ ไทย   ( Internal 

Control)  สินค้าปลากุเลาเค็มตากใบ และลองกอง

ตันหยงมัสภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)   จังหวัดนราธิวาส 

 กระทรวงสาธารณสุข และ

สาธารณสุข จ. สุราษฏร์ธานี 
- การเพาะขยายพันธุ์หัวร้อยรูด้วยเมล็ดและการเพ่ิม

ปริมาณต้นหัวร้อยรูด้วยการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 - การเพาะเลี้ยงรากลอยขมิ้นชันเพื่อการสร้างมวล

ชีวภาพและสารเคอร์คูม ินอยด์ในระบบปิด” เพ่ือ

ตอบสนองต่อการขับเคลื ่อน โครงการพัฒนาเมือง

สมุนไพร สุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City) 

- ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทร์และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (MOU) ใน
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หน่วยงาน กลุ่ม/หน่วยงาน/ภาคเอกชน หัวข้อวิจัย/การบริการวิชาการ/ความร่วมมือ 
การสนับสนุนการขับเคล ื ่อนเม ืองสมุนไพร โดย

คณาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานใน

กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

สุราษฏร์ธานี  

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ 
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมสร้าง “ระบบเกษตร 

กรรมแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ (Knowledge-

based integrated agricultural systems) ต้นแบบ

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”ในพื ้นที ่ บ้านจำปูน 

ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 โครงการพระราชดำริ อพสธ. 

( ก า รอน ุ ร ั กษณ ์ และปลู ก

จิตสำนึกแก่เยาวชน) 

-การเก ็บรวบรวมพ ันธ ุ ์และศ ึกษาว ิธ ีการเพาะ 
ขยายพันธุ ์พ ืชในวงศ์ Aristolochiaceae ที ่เป็นพืช

อ า ห า ร ข อ ง ผ ี เ ส ื ้ อ ถ ุ ง ท อ ง  Troides spp.  
เพื ่อการอนุรักษ์การเพาะขยายพันธุ์  ผีเสื ้อถุงทอง 

Troides spp. เพื่อการอนุรักษ์ 

- งานวิจัย ระบบนิเวศน์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ความ

ต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโต การเพาะ

ขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งในสภาพธรรมชาติ

และในสภาพปลอดเชื้อ ศึกษาความพร้อมของละออง

เกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิงในการผสมพันธุ ์ การเก็บ

รักษาละอองเกสรตัวผู ้และเกสรตัวเมีย การศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อ แกง

ลิง โดยใช้เครื ่องหมายโมเลกุล  และการตรวจสอบ

ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากการขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินงานวิจ ัยหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื ่อการ

อนุรักษ ์

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์  
ร่วมกันดำเนินงานวิจัยการใช้เศษเหลือทางการเกษตร

เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมกันดำเนินงานวิจัยการใช้เศษเหลือทางการเกษตร

เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดี 
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่ง

ทอง กรมป่าไม้ และเทศบาล

ตำบลเค ียนซา อ. เค ียนซา  
จ.สุราษฎร์ธานี 

การจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรมจันทน์กะพ้อ”  
เพื่อผลประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ

ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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หน่วยงาน กลุ่ม/หน่วยงาน/ภาคเอกชน หัวข้อวิจัย/การบริการวิชาการ/ความร่วมมือ 
 ส ำ น ั ก ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า 

อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
อาจารย์ทางสาขาร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาอาหาร

ส ัตว ์  กรมปศ ุส ั ตว ์  สำน ักงานปศ ุส ั ตว ์จ ั งหวัด

สุราษฏร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช  กระบี่ พังงา 

ช่วยให้คำแนะนำและดูศักยภาพการตลาดและการ

แปรรูปโคขุนศรีวิชัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง

กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลกาตอง อำเภอยะหา 

จังหวัดยะลา) สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารย์ทางสาขาร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่นศึกษารูปแบบ

การจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ของตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรา

มัน จังหวัดยะลา) สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารย ์ทางสาขาร ่วมก ับนักว ิจ ัยท้องถ ิ ่นศ ึกษา

การศึกษารูปแบบการจัดการเกษตร ปัญหา สาเหตุ 

และแนวทางแก้ไขเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการ

เกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน 

จังหวัดยะลาได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุข

ภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลประจัน อำเภอยะ

รัง  จังหวัดปัตตานี) 

สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารย ์ทางสาขาร ่วมก ับนักว ิจ ัยท้องถ ิ ่นศ ึกษา

โครงการรูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการ

เกษตรอย ่างย ั ่ งย ืนของตำบลประจ ัน อำเภอยะ

รัง  จังหวัดปัตตานีได้ร ับการสนับสนุนจากสำนัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี) สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารย ์ทางสาขาร ่วมก ับนักว ิจ ัยท้องถ ิ ่นศ ึกษา

การศึกษาความยั่งยืนของอาชีพการเกษตรในตำบล

การศึกษาความยั่งยืนของอาชีพการเกษตรในตำบล

คลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีได้ร ับการ

สนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง 

อาจารย ์ทางสาขาร ่วมก ับนักว ิจ ัยท้องถ ิ ่นศ ึกษา

โครงการ การศึกษารูปแบบการจัดการเกษตร ปัญหา 
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หน่วยงาน กลุ่ม/หน่วยงาน/ภาคเอกชน หัวข้อวิจัย/การบริการวิชาการ/ความร่วมมือ 
จังหวัดปัตตานี) สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

สาเหตุ และแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลโละจูด อำเภอ

แว้งจังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับสนุนจากสำนัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 

จ.นราธิวาส)สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

อาจารย์ทางสาขาร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่นศึกษารูปแบบ

การจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ของตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาสได้รับ

การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลบางขุนทอง อำเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส)

สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารย ์ทางสาขาร ่วมก ับนักว ิจ ัยท้องถ ิ ่นศ ึกษา

โครงการรูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการ

เกษตรอย่างยั่งยืนของตำบลบางขุนทอง อำเภอตาก

ใบ  จังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับสนุนจากสำนัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 สถาบันฮาลาล อาจารย์ทางสาขาร่วมกับพื ้นที ่ทำงานวิจัยและการ

บริการวิชาการกับเกษตรผู้เลี ้ยงโคเนื ้อ และแพะใน

จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับสถาบันฮาลาล 

ภาคเอกชน Sustainable Organic 

Solutions Pty Ltd, 

Australia 

ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย SOS3 ต่อการกระตุ้น

การเติบโตของต้นข้าว อ้อย และความต้านทานต่อโรค

พืช 

 บ.กัลฟ์ยะลา จำกัด อาจารย์ทางสาขาทำงานวิจ ัยการใช ้เถ้าลอยจาก

โรงไฟฟ้าชีวมวลเพื ่อเป็นประโยชน์ทางการเกษตร  
บ.กัลฟ์ยะลา จำกัด 

 บริษัทมิตรผล อาจารย์ทางสาขาร่วมกับพ้ืนที่ทำงานวิจัยการผลิตอ้อย

คั่นน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจำปูน ต.

ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา ร่วมกับบริษัทมิตรผล 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง               

การเตรียมความพร้อมตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

จำเป ็นต ้องคำน ึงถ ึงศ ักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองร ับความต ้องการบ ุคลากร                        

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถนำความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ  
และการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี มีเป้าหมายร่วมกันใน

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ของทั้งสองวิทยาเขต มีสาขาวิชาทีม่ีโครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่คล้ายคลึง

กัน ทำให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ผลิตทางพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร  

-  พื้นที่ตั ้งของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และวิทยาเขต

ปัตตานี ครอบคลุมพื ้นที ่ภาคใต้ตอนล่างรวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ่งมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติ พืชและสัตว์เศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่ต่างกัน ส่งผลต่อ

อาชีพของประชากรในชุมชนที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น งานวิจัยของแต่ละวิทยาเขตจึงมี

ความแตกต่างกัน ตามบริบทของพื้นที่และและความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยที่เกิดขึ้นของทั้งสองวิทยาเขตมีเป้าหมายเดียวกัน คือตอบสนองต่อแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2560-2564  

 คณาจารย์ของทั ้งสองวิทยาเขตมีงานวิจัยที ่มุ ่งเน้นแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้ 

งานวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกเพ่ือศึกษาและวิจัยใน 3 ด้าน 1) ด้านพืช เน้นการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์

ข้าวหอมไชยา รวมถึงการปลูกและพัฒนาพืชและผลไม้ประจำถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยปลูก

พืชและผลิตพืชแบบปลอดภัย ใช้องค์ความรู้การควบคุมโรคและแมลงด้วยวิธีทางชีวภาพ รวมถึงการผลิต

ปุ๋ยชีวภาพและผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบน 

เช่น ยาง ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน และทุเรียน 2) ด้านสัตว์ เน้นการศึกษาด้านโภชนศาสตร์สัตว์กลุ่ม 

โคเนื้อ แพะ และไก่ไข่ ด้วยการพัฒนาสูตรอาหารจากเศษเหลือทางการเกษตร พืชสมุนไพร สารสกัด

น้ำส้มควันไม้ และจุลินทรีย์โปรไบโอติก ต่อคุณภาพเนื้อสัตว์และคุณภาพไข่ไก่ 3) การอนุรักษ์ทรัพยากร

ในท้องถิ ่น เน้นการศึกษาและวิจัยพืชและสัตว์ที ่ใกล้สูญพันธุ ์เพ่ือการอนุรักษ์ เช่น ข้าวหอมไชยา 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง ผีเสื้อถุงทอง และ จันทน์กะพ้อ ส่วนคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
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เขตปัตตานี จะมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์ด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตทางพืชและ 

ผลิตสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ มาพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องเหมาะสม 

ต่อปัจจัยความยั่งยืน บริบทของพหุวัฒนธรรมตามความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และ

ผู้บริโภค เป็นรูปแบบการจัดการเกษตรเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของการเกษตรในชายแดน

ใต้ต่อไป 
ด้วยปัจจัยดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงมีความต้องการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ

ตามบริบทของพ้ืนที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใต้และประเทศ โดยสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรมที่มีการวิจัยเป็นพื้นฐาน การ

พัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาให้มหาบัณฑิตมีความรู ้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และ

พัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มี

สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันกลุ่มวิชา/

รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างนวัตกรรม 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกต์ใช้พัฒนาทางด้าน พืช ปศุสัตว์ และจุลินทรีย์ 

ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 

 จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้กล่าวไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศมุ ่งส ู ่มหาวิทยาลัยชั ้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570” และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ 1) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็น

ฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 2) บัณฑิตที่มีสมรรถนะทาง

วิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ

ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคม

ฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาส

เข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบนั้น ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการหลักสตูร 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์องค์ประกอบอื่นที่มีความสำคัญ ซึ่งได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความ

พร้อมของหลักสูตรในเชิงพื้นที่ และความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เพื่อมาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกภาคส่วนได้อย่างครบถ้วน

และมีประสิทธิภาพด้วย ดังนี้ 

จากแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันซึ่งประกอบด้วยภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยภาคการผลิตเน้นการ

เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่

รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกื้อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น เช่น เกษตรที่ปลอดภัย 

เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ และแผนการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองสมุนไพรซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที ่ 2 และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่อนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตร

และประมง โดยจัดตั้งขึ้นที่ทุ่งใสไช ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่โดยประมาณ 

2,700 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และวิทยาเขตปัตตานี มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง

กิจกรรมการเกษตร ที่หลากหลายและเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของภาคใต้ตอนบน และพื้นที่ภาคใต้

ตอนล่างรวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่ ปาล์ม
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น้ำมัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยเฉพาะด้านการเกษตรสูงมาก เพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื่อง

คุณภาพและปริมาณ ในด้านการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตปัตตานี มีบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่มีความหลากหลายในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ด้านเทคโนโลยีผลิตผลไม้และพืชเศรษฐกิจ ด้านการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 

จุลินทรีย์ และอาหารสัตว์  ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตร และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร ถือได้

ว่าความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกท่าน ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของกระบวนการ

ด้านการเกษตร ดังนั้น หลักสูตรที่เปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนและวิจัย โดยนำปัญหาของพ้ืนที่มา

เป็นโจทย์ในการวิจัยในเบื้องต้น รวมถึงการแก้ปัญหาระดับภูมิภาคและประเทศตามลำดับ โดยการผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้องค์ความรู ้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒน า

กิจกรรมการเกษตรดังกล่าว และนำไปสู ่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่

การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร จากทักษะและความรู้ที่ได้รับภายใต้การอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  

 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางหลักสูตรฯ ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการสอบถามจากการพบปะพูดคุยกับ

กลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จากการไปสอบถามจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

หลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากนโยบายของภาครัฐ

ต่ออุตสาหกรรมการเกษตร สิ ่งเหล่านี ้ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ได้

ดำเนินการตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาที ่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-Based Education, 

OBE) โดยได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders’ needs analysis) และ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (graduate 

attributes) และผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes, PLOs) เพื่อให้ได้

ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้  บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและ

งานวิจัยด้านการเกษตร และบัณฑิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา

ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำงานป็นทีม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง ดังนั้น ในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงเน้นการนำความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นโจทย์วิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ภาคเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะของวิชาการเพื่อสังคม (social engagement) ดังรายละเอียดที่

กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 หัวข้อ 11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 11.4 วิชาการเพ่ือสังคม  
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1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้            

ที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื ่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล        

และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล มีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

1.3.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้   
ไปใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ                

และนานาชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ของ สกอ. และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง 

สม่ำเสมอ 

2. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร                      

และอาจารย์ประจำหลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ 

ในวิชาชีพ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานการประชุมหลักสูตร                 

และรายงานการประเมินหลักสูตร 

3. รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ

องค์ความรู้ในวิชาชีพ และผลการ

ประเมิน 
2. ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็น 

Active Learning 

1.เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ 

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชาต่างๆ  

3. กำหนดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับให้มี

การเรียนการสอนแบบ Active Learnin 

และประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ   

Active Learning อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning อย่างน้อย 

1 คน/ปี 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ของรายวิชาในหมวดบังคับ 

และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ 

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

 

 

 

2. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรียนในแผนการจัดทำรายละเอียดของ

รายวิชา ประเมินประสิทธิภาพการเรียน                   

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนา

สารสนเทศที่สนับสนุนการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.1 จำนวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นจุดศูนย์กลางอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.2 อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางอย่างน้อย 1 คน/ปี 

2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ           

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางและความพึงพอใจ                 

ของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนต่อการเรียนรู้ 

4. ปรับปรุงวิธีการวัด

และการประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

 

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ 

ข้อสอบในทุกรายวิชา 

 

 

 

3. กำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
แต่ละรายวิชา 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ                

ในการวัดการประเมินผลของอาจารย์

ทุกๆ 2 ปี 
2.1 มีอาจารย์ในหลักสูตรร่วม 

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะในการวัด

และประเมินผลที่จัดขึ้นอย่างน้อย  

2 คน 

2.2 รายงานผลการประเมินข้อสอบ 

3.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

3.2 รายวิชาในหลักสูตรที่ใช้วิธีการ 

วัดและประเมินผลตามเกณฑ์กำหนด 
5. ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้เพื่อให้บรรลุ

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ 

เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ

ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.1 อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างน้อย

ปีละ  1 ครั้ง 

1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ             

การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน              

ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน

แต่ละด้าน 

2.1 ความพึงพอใจของผู้เรียน                

ต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

2.2 ผลการประเมินนักศึกษาใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
6. บุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียน

การสอน 

1. มีการเชื่อมโยงกับกองแผนงานฯและกอง

วิชาการ ในการให้บุคลากรสายสนับสนุนที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พัฒนาตนเองตาม

กิจกรรมของกองแผนงานฯและกองวิชาการ 

1.ประกาศกิจกรรมการอบรมพัฒนา

ตนเองของสายสนับสนุน อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

7. วัสดุ ครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์สนับสนุนการ

เรียนการสอนและ

การวิจัย 

1. มีการเชื่อมโยงกับศูนย์วิทยาศาสตร์และ

เครื่องมือกลาง ในการใช้ทรัพยากร วัสดุ

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ

สอน ตามรูปแบบการบริหารแบบรวมศูนย์ฯ 

1. ประกาศการให้อาจารย์ในหลักสูตร

เสนอขอครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการ

เรียนการสอน ของศูนย์วิทยาศาสตร์

และเครื่องมือกลาง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

5 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 � ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ......................สัปดาห์ 

 �ระบบจตุร ภาคภาคการศึกษาละ...............สัปดาห์ 

 �ระบบอ่ืนๆ (ระบุรายละเอียด).........................................................................................  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 �มีภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่…หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 5ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน   

 5วัน – เวลาราชการปกติ 

 �นอกวัน – เวลาราชการ(ระบุ).........................................................................................  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีผลงานวิจัยและ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                           

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรไม่เท่ากัน 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดให้นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาตามดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

แผนการศึกษา จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

 

แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

จำนวนที่คาดว่าจะจบ - 5 10 10 10 

 

แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

จำนวนที่คาดว่าจะจบ - 10 20 20 20 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

 

         2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดำเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,800,000 1,908,000 2,022,500 2,143,900 2,272,500 

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 335,200 990,700 990,700 990,700 990,700 

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 427,040 579,700 602,640 629,900 652,600 

รวม (ก) 2,562,240 3,478,400 3,615,840 3,764,500 3,915,800 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 5,000,000 - - - - 

รวม (ข) 5,000,000 - - - - 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 

 2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบำรุงการศึกษา 163,500 327,000 327,000 327,000 327,000 

ค่าลงทะเบียน 676,500 1,353,000 1,353,000 1,353,000 1,353,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,800,000 1,908,000 2,022,500 2,143,900 2,272,500 

รวมรายรับ 2,640,000 3,588,000 3,702,500 3,823,900 3,952,500 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

รวม (ก) + (ข) 7,562,240 3,478,400 3,615,840 3,764,500 3,915,800 

จำนวนนักศึกษา  15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 504,100 115,900 120,500 125,400 130,500 

2.7 ระบบการศึกษา 

 5 แบบชั้นเรียน 

 � แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 � แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 � แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

 � แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 
 � อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 5 แผน ก แบบ ก 1 *      36 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

 5 แผน ก แบบ ก 2     36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต 
*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ สัมมนา 2โดย

ไม่นับหน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาบังคับ  9 หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

Agricultural Technology and Innovation  
2((2)-0-4) 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

Research Methodology in Agricultural  Science and 

Technology 

3((2)-3-4) 

932-503 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0-2-1) 

932-504 สัมมนา 2 

Seminar II 

1(0-2-1) 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 

Agricultural Production Systems for Sustainable 

Development 

2((2)-0-4) 

   

ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก โดยมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  

1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช  

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช  

Advanced Physiology in Plant Production 

3((3)-0-6) 

  

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง  

Advanced Plant Breeding 
3((2)-3-4) 
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932-514 โรคพืชขั้นสูง  

Advanced Plant Pathology 
3((2)-3-4) 

  

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 
Advanced Soil Fertility 

3((3)-0-6) 

  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 
Advanced  Technology in Plant Production 

3((3)-0-6) 

  

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 
Advanced Postharvest Technology and Physiology 

3((3)-0-6) 

  
932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่ 

Modern Insect Pest Management 
3((2)-3-4) 

  

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 
Plant Irrigation 

3((3)-0-6) 

  

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

Selected Topics in Plant Science and Technology 

3((x)-y-z) 

932-523 

 

การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรีทางการเกษตร 

Application of Flow Cytometry in Agriculture 

3((2)-3-4) 

   

   

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์  

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 
Advanced Animal Waste Management 

3((3)-0-6) 

  

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 

Sustainable Animal Production 

3((3)-0-6) 

  

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 
Advanced Animal Feed Production 

3((2)-3-4) 

  

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 

Advanced Ruminant Nutrition 

3((2)-3-4) 

  

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 

Meat Science and Meat Production Technology 

3((2)-3-4) 

  

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 
Biotechnology in Domestic Animal Reproduction 

3((2)-3-4) 

  

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 
Animal Production Biotechnology 

3((3)-0-6) 

  

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 
Animal Molecular Genetics 

3((3)-0-6) 
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932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

Selected Topics in Animal Science and Technology 

3((x)-y-z) 

  

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

Economic  Aquatic Animal Production Science and 

Technology 

 3(2-3-4) 

   

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์  

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง  

Advanced Microbial Physiology 

3((3)-0-6) 

  

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร  

Techniques  in Agricultural Microbiology 

3((2)-3-4) 
  

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้  

Agricultural Microbiology and Application 

3((3)-0-6) 

  
932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล  

Advanced Techniques in Molecular Microbiology 

3((2)-3-4) 
  

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิคุ้มกัน      

Microbial Infection and Immunity 

3((2)-3-4) 

  

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์  

Plant-Microbe Interactions 

3((3)-0-6) 

  

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย์  

Selected Topic in Microbial Technology 

3((x)-y-z) 

  

 

ค. หมวดวิทยานิพนธ์  

932-505 วิทยานิพนธ์  

Thesis  

36(0-108-0) 

932-506 วิทยานิพนธ์  

Thesis  

18(0-54-0) 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลักมีความหมายดังต่อไปนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา 

932-xxx  หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
เลขรหัส ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 

เลขรหัส ตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มรายวิชา 
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เลข 0 หมายถึง รายวิชาบังคับ และรายวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ 

เลข 1-2 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

 เลข 3-4 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

 เลข 5 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ 

 เลขรหัส ตัวที่ 6    หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 

ความหมายของจำนวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4)มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขที่ 1 (3)  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 

ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

ตัวเลขที่ 3 (3)  หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-503 สัมมนา 1* 1(0-2-1) 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1  9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

   

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 

 รวม  9(0-27-0) 

   

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-504                สัมมนา 2*     1(0-2-1) 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-505 วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 

 รวม  9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

*   ไม่นับหน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน ก  แบบ ก 2 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2(2-0-4) 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4) 

932-503 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม  9(x-y-z) 

   

ชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2(2-0-4) 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2 3(0-9-0) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม  11(x-y-z) 

   

 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

932-504 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0) 

 รวม 7(0-20-1) 

   

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

932-506 วิทยานิพนธ์  2 9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

932-501   เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม  2(2-0-4) 

        Agricultural Technology and Innovation         

        การพัฒนาการ การประยุกต์ใช้เทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
  Aspects of development and application of techniques and handling 

instruments in agricultural science technology and innovation; progress in agricultural 

science technology and innovation,  plant, animal and microorganisms; social economic 

and environmental impact; management and quality control in agricultural production; 

scope for application of  agricultural science and technology and innovation, biosafety 

and related laws for agriculture  

 

932-502   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4)  

Research Methodology in Agricultural  Science and Technology 
แผนการทดลองท ี ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยทางว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการเกษตร  

เทคนิคการดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล                        

การประมวลผลการวิจัย การวิจารณ์ผลและรายงานผลการวิจัย 

Experimental designs used in agricultural science and technology research; 

techniques in conducting an experiment; statistical analysis of data; use of a statistic 

program for data analyzes; research results interpretation, discussion and reporting of 

research results  

 

932-503   สัมมนา 1 1(0-2-1)  

 Seminar I 

  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นภาษาอังกฤษ 
  Presentation and discussion on interesting issue/topic in agricultural science 

and technology in English 
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932-504   สัมมนา  2 1(0-2-1) 

  Seminar II 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน   932-503  Seminar II 

 กา รน ำ เ สนอและอภ ิ ป ร า ยผลของ ว ิ ท ย าน ิ พนธ ์ ท า ง ว ิ ท ย าศ าสตร ์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตรระดับปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ 
 Presentation and discussion on thesis findings in agricultural science and 

technology at Master’s degree level in English 

 

932-505   วิทยานิพนธ์  36(0-108-0) 

 Thesis 
  การว ิจ ัยที่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการปร ับปร ุ งพ ันธ ุ ์  การผล ิต เทคโนโลย ีช ี วภาพ  
การจัดการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 
  Research relating to breeding, production, biotechnology; agricultural 

management; based on economic plants and animals  

 

932-506   วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) 

  Thesis 

  การว ิจ ัยที่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการปร ับปร ุ งพ ันธ ุ ์  การผล ิต เทคโนโลย ีช ี วภาพ  
การจัดการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 
  Research relating to breeding, production, biotechnology; agricultural 

management; based on economic plants and animals  

 

932-508   ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนายั่งยืน   2(2-0-4) 

   Agriculture Production Systems for Sustainable Development  
ระบบการผลิตทางการเกษตรและการบูรณาการเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศ วน

เกษตรและทรัพยากรเกษตร การวิเคราะห์ระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตวท์ี่

เหมาะสม ระบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

การประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างด้านระบบการผลิตทางการเกษตรและการปรับใช้เชิงพ้ืนที่ 

   Agricultural production systems amd integration for sustainable 

production; agro- ecology and agriculture resources; appropriate of plant and animal 

breed; modern agricultural systems; sufficiency economy; new theory farming; quality 

assurance for agricultural products on good agricultural practices (GAP) and laws related 

to production and environmental impact; case study on agricultural production systems 

and local area application 
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932-512   สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3(3-0-6) 

Advanced Physiology in Plant Production     

 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ต่อการตอบสนองทางสรีรว ิทยา และการผลิตพืช  
ปัญหาทางสรีรวิทยาของพืชที ่เกี ่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและผลผลิต การผลิตพืชโดยอาศัย  
ผลงานค้นคว้าวิจัย และเทคนิคใหม่ ๆ ทางสรีรวิทยา 

 Influence of environmental conditions on physiological response and 

plant production;  problems of plant physiology in relation to  plant growth and products; 

current research on role of physiological factors determining crop production 

 

932-513   การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

  Advanced Plant Breeding    

ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุ์พืช และการประยุกต์ใช้ในพืชสำคัญของประเทศไทยและของ

โลก การศึกษาครอบคลุมทั้งการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐานและวิธีการสมัยใหม่ 
Exploration of  the theoretical and applied topics in plant breeding in 

Thailand and the world, study of classical and current literatures including conventional 

and modern methods           
 

932-514  โรคพืชข้ันสูง 3(2-3-4) 

  Advanced Plant Pathology    
     ชนิดของจ ุล ินทร ีย ์ก ่อโรคในพืช เช ่น แบคทีเร ีย ไวร ัส รา และไส ้เด ือนฝอย 

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชื้อสาเหตุโรค ชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการติดเชื้อ เข้าอยู่อาศัย และสาเหตุ

ที่ทำให้เกิดลักษณะของโรค กลไกการต้านทานและป้องกันโรคของพืช ความผันแปรทางพันธุกรรมของ

เชื้อสาเหตุโรคและพืชอาศัย การปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรค ทฤษฎีและเทคนิคขั้นสูงในการควบคุม

โรคพืช การใช้เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืชและการผลิตพืชปลอดโรค สารสนเทศชีว

ศาสตร์ทางโรคพืช 
    Type of microbes cause plant diseases including plant pathogenic 

bacteria, viruses, fungi and nematodes, interaction between plant and pathogens, the 

biology of these organisms on understanding of their ability to infect, colonize, and cause 

symptoms on plant, types of plant resistance and plant defense mechanism, genetic 

involved in variation of pathogens and hosts, improvement of plant resistant varieties, 

theories and advanced techniques for plant disease control, molecular biology 

techniques for study plant pathogens and pathogen free plant production, bioinformatics 

in plant pathology   
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932-515   ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Soil Fertility       

พัฒนาการและการประยุกต์แนวคิดของวิทยาศาสตร์ทางดินต่อธาตุอาหารพืช  
อภิปรายการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง และการศึกษาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในปัจจุบันและอนาคต 

 Development and application of selected concepts in soil science 

related to plant nutrients; discussion of classical studies on nutrient and study on soil 

fertility in the present and future 

 

932-516   เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Technology in Plant Production   

    ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์วิวัฒนาการที ่ใช้ในการผลิตพืช ตั ้งแต่ยุคของเกษตร  
ใช้สารเคมีจนถึงการผลิตพืชโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม และอุปกรณ์สื ่อสาร  
ในการควบคุม สนับสนุนการผลิต การผลิตพืชในอนาคต  

    Reviewing of plant production development from chemical agriculture 

period, plant production using electronics, computer, satellite and telecommunication 

equipments to support production, plant production in the future era 

 

932-517   เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Postharvest Technology and Physiology 
    กลไกการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของผัก ผลไม้และดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว  

ปัญหาทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี ่ยว การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเก็บรักษาเพื ่อยืดอายุผัก  
ผลไม้ และดอกไม้หลังการเก็บเก่ียว และการปรับใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเพ่ือลดความสูญเสีย 

   Molecular mechanisms in changes of vegetables, fruits and flowers after 

harvest; postharvest technological problems; the use of biotechnology to preserving 

vegetables, fruits and flowers after harvest and application of physiological knowledge 

to reduce losses 

 

932-518   การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่ 3(2-3-4) 

   Modern Insect Pest Management  

ชนิดของแมลงที่เป็นศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติและที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศเกษตร

ความส ั มพ ันธ ์ ของแมลงประ เภทต ่ า งๆท ี ่ ม ี ป ระ โ ยชน ์ การ เ ก ื ้ อ ก ู ล และการแข ่ ง ข ั น กั น  
ในระบบน ิ เ วศ เกษตร  การจ ั ดการแมลงศ ั ต ร ูพ ื ช  การป ้ องก ั นกำจ ั ดแมลง โดยช ี วภ าพ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ตัวอย่าง โครงการป้องกันกำจัดแมลง

แบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและนอกประเทศ 
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Diversified relationship of insect pest species, natural enemies and 

beneficial insects inhabit in various agro-ecosystemss, symbiosis and competition among 

organisms in agro –ecosystemss, pest managements, biological control on insect pests, 

application of biotechnology for insect pests control, Example of successful integrated 

pest management programs implementation in Thailand and abroad 

 

932-519   การให้น้ำชลประทานพืช    3(3-0-6) 

  Plant Irrigation 
บทบาทของน ้ำท ี ่ ม ีต ่อการเจร ิญเต ิบโตและการผล ิตพ ืช ปร ิมาณการใช ้น้ ำ  

และประสิทธิภาพการใช้น ้ำของพืช การตอบสนองของพืชต ่อการขาดน้ำและสภาพน้ำท่วมขัง  
การจัดการน้ำโดยการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สภาพแวดล้อม  
เพ่ือนำมาใช้ในการคาดคะเนการให้น้ำและการระบายน้ำในการผลิตพืช 

    Role of water on crop growth and production, water requirement, and 

water used efficiency; responding of plant to water deficit and water logging; water 

management by data collecting and analysis of meteorological and environmental 

information for predicted irrigation and drainage of crop production 

 

932-520   หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช         3(x-y-z) 

 Selected Topics in Plant Science and Technology 

ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช                    

โดยการบรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานด้วยตัวเอง 

Recent advances and scientific innovation in plant science and 

technology by lecturing and assigning students to review and report by themselves 

 

932-523   การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรีทางการเกษตร  3(2-3-4) 

   Application of Flow Cytometry in Agriculture 
การเรียนรู้องค์ประกอบ เทคนิค และหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องวิเคราะห์อัตรา

การไหลของเซลล์ การฝึกปฏิบัติ การใช้งานตามคู่มือ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้                           

ทางการเกษตร (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) 
   Study of basic principles, techniques and practices of flow cytometer; 

technical manual and computer program for flow cytometric analysis, application of flow 

cytometry in agriculture (plant, animal and microorganisms)  
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932-531   การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง    3(3-0-6) 

Advanced Animal Waste Management 
การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์รูปแบบใหม่ ผลกระทบจากของเสีย 

ต ่อส ิ ่ งแวดล ้อม ด ัชน ีช ี ้ว ัดมลภาวะจากการผลิตส ัตว ์ การบำบ ัดของเส ียจากฟาร ์มปศ ุส ัตว์  
การใช้ประโยชน์จากของเสียในรูปแบบต่างๆ ระบบคาร์บอนเครดิต 

Modern animal waste management, impacts of animal waste on 

environment; indicater index for measurement of pollution from animal production; 

treatment of animal waste; utilization of waste, carbon credit systems 

 

932-532   การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

  Sustainable Animal Production 
การผล ิตส ัตว ์ ในสภาพว ิถ ีช ี ว ิตในชนบทก ับการผล ิตในเช ิ งอ ุตสาหกรรม  

การจ ัดการอาหารปลอดภ ัย อาหารฮาลาล  แนวค ิดของ  FAO ในการพ ัฒนาการผล ิตส ัตว์  
สำหรับคนยากจน สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสัตว์  ระบบการผลิตสัตว์ภายในประเทศ โอกาส

ทางการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

 

Animal production in the way of life in rural areas and industrialised 

animal production; food safety and  Halal food production; concepts of FAO in animal 

production for poors; environment and animal welfare, animal production systems in 

Thailand, opportunity of international trade of animal and animal products 

 

932-533  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ข้ันสูง    3(2-3-4) 

 Advanced Animal Feed Production 
 การจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารเสริมอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารแนวใหม่ 

การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม อาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหาร

สัตว์ เทคนิคการผลิตอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย ต่อสัตว์และผู้บริโภค ความก้าวหน้าในงานวิจัยด้านการผลิต

อาหารสัตว์ 
Raw material management; feed additives; modern feed formulation; 

industaial animal feed manufacturing; application of biotechnology in animal feed; 

animal feed production techniques for animal and consumer safety; recent advances in 

research on animal feed production    
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932-534   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง    3(2-3-4) 

 Advanced Ruminant Nutrition 
การย่อยการดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของโภชนะในสัตว์เคี ้ยวเอื ้องในสภาวะ  

การผลิต ที่ต่างกัน การเจริญเติบโต การอุ้มท้อง การให้นม และการขุน ความก้าวหน้าในงานวิจัย 
ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Digestion, absorption and utilization of nutrients in ruminant in various 

productive statuses as growth, pregnancy, lactation and finishing; recent advances in 

research on ruminant nutrition 

 

932-535   วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์  3(2-3-4) 

Meat Science and Meat Production Technology 
การเปลี ่ยนแปลงของกล้ามเนื ้อเป็นเนื ้อสัตว์ กระบวนการฆ่าและตัดแต่งซาก  

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกล้ามเนื ้อ การนำเนื ้อสัตว์ไปใช้ประโยชน์ คุณภาพเนื ้อสั ตว์  
วิธ ีการตรวจคุณภาพเนื ้อ การแปรรูปเนื ้อสัตว์ และการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื ่อพัฒนาเนื ้อสัตว์  
และการแปรรูปเนื้อสัตว์ 

Changes in muscle to meat, the processes of slaughtering and dressing 

carcasses, physical and chemical properties of the muscle; the use of meat; quality of 

meat; method of analyzing; meat processing, the application of research to improve meat 

and meat processing 

 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3(2-3-4) 

Biotechnology in Domestic Animal Reproduction 

การควบคุมกระบวนการสืบพันธุ ์ในสัตว์เลี ้ยง เทคโนโลยีตัวอ่อน เทคโนโลยี                                

เซลล์สืบพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการย้ายฝากนิวเคลียส เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปรับแต่งพันธุกรรมชีววิทยา

ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์   

Manipulation of reproductive processes  in domestic animals; embryo 

technology; oocyte and semen technology; nuclear transfer technology; transgenic 

animal technology;  molecular biology in animal reproduction   

 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 

Animal Production Biotechnology 
การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีช ีวภาพเพื ่อการผลิตสัตว ์กระเพาะเด ี ่ยวและสัตว์  

กระเพาะรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

Application of new biotechnology for animal production, to enhance the 

efficiency of  ruminant and non-ruminant in industrial production systems 
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932-540  พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์     3(3-0-6) 

Animal Molecular Genetics 
โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของจีโนมในสัตว์ สารพันธุกรรม รหัสพันธุกรรม 

และหน้าที่ การกลายพันธุ์และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการประยุกต์ใช้  
ในทางสัตวศาสตร์ หลักการและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอในทางสัตวศาสตร์  
ชีวสารสนเทศทางสัตว์ 

Animal genome structure and organization; genetic materials; genetic 

codes and functions; mutation and repair of DNA; molecular techniques for application 

in animal science principles and its application of recombinant DNA technologies in 

animal science; bioinformatics in animal  

 

932-541   หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 3(x-y-z) 

 Selected Topics in Animal Science and Technology 
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์                             

โดยการบรรยาย และมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและทำรายงานด้วยตนเอง 

Recent advances and scientific innovation in animal science and 

technology by lecturing and assigning students to review those literatures and report by 

themselves 

 

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 

  Economic  Aquatic Animal Production Science and Technology 

  ชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่เลี้ยงในเอเชีย ประเภทและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการเลือกพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิด

ของปรสิตสัตว์น้ำ การป้องกันและรักษาโรคจากปรสิตของสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ต้นทุนและผลผลิต การตลาด เทคโนโลยีที ่เหมาะสมใช้ในการเลี ้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื ่อรองรับ

อุตสาหกรรม 

  Species of economic  aquatic animal  culturing in Asia;  types and 

models of  economic aquatic animal production; selected area technology for 

economic  aquatic animal production; microorganisms use for aquatic animal production; 

classification  of  parasites  of  aquatic  animals; prophylaxis and therapy from parasitic 

infestation of aquatic animals; economic aquatic animal production  farm 

management;  cost and production;  marketing;  appropriate technology for economic 

aquatic animal production  for  industries 
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932-551       สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced Microbial Physiology 
 เรื ่องปัจจุบันเกี ่ยวกับสรีรวิทยาขั ้นสูงของจุลินทรีย์ ทางด้านชีวสังเคราะห์และ  
การรวมตัวเป็นโครงสร้างของเซลล์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม การควบคุมการเจริญ  
และวงจรของเซลล์ การเกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและพัฒนาการในระดับโมเลกุล                   

ระบบการรับส่งสัญญาณชีวภาพ และการปรับตัวต่อภาวะเครียด 

    Recent aspects of advanced microbial physiology in biosynthesis and 

assembly to cell structure; bioenergetics; metabolism and regulation, regulation of 

growth and cell cycle; morphogenesis; differentiation and development at molecular 

level;  biological signal systems and adaptation to stress 

 

932-552   เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 

  Techniques in Agricultural Microbiology 
      วิธีการแยกและบ่งบอกชนิดจุลินทรีย์เป้าหมาย วิธีกระตุ้นการสร้างสปอร์ในรา การ

คัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเก็บและรักษาจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานทางเคมีในการค้นหา                           

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เมแทบอโลมิคส์เทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางเคมีในผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรีย์ 

โดยทีแอลซี และเอชพีแอลซี เทคนิคในการศึกษาไมคอร์ไรซา  

      Methods for isolation and identification of target microorganisms; 

methods for fungal sporulation induction; screening of microbial metabolic activities,  

microbial preservation; chemical taxonomy for finding of microbial active compounds; 

metabolomics technology; chemical analysis technique of microbial products (TLC and 

HPLC); techniques in mycorrhiza investigation 

 

932-553   จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

  Agricultural Microbiology and Application 
      บทบาทของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร ลักษณะและหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง

กับพืชและสัตว์ การพัฒนาชีวภัณฑ์ด้านการเกษตร การบำบัดของเสียทางการเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ 

     The roles of microorganisms  in  agriculture; form and function of 

microbial groups related to plant and animal, bio- formulation development for 

agriculture, bioremediation of agricultural waste 

 

932-554  เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 

   Advanced Techniques in Molecular Microbiology 
                 ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหม่ที่เรียกว่าโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ่งใช้

ข ้อม ูลท ี ่ ได ้จาก  น ิวเมอร ิคอล แท ็กโซโนม ี ค ี โมแท ็กโซโนม ีและโมเลค ิวลาร ์ซ ิสต ีมาต ิกส์    
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เทคนิคการโคลนนิ ่งและการแยกโคลนที ่สนใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรีย  
โดยใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านไบโอซินทีสิส  

       Modern bacterial classification namely polyphasic taxonomy based on 

data available from numerical taxonomy, chemotaxonomy and molecular systemsatics; 

technique of gene cloning and screening the clone of interest; analysis of bacterial 

relatedness using bioinformatics technology; applications of biosynthetic technologies  

 

932-555  การติดเชื้อจุลินทรียแ์ละภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4) 

  Microbial Infection and Immunity 
หลักการของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ในพืช และสัตว์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์

ก่อโรค และเซลล์ของโฮสต์ที ่ระดับโมเลกุล ภูมิคุ ้มกัน วิทยาการต่อต้านเชื ้อโรคของโฮสต์  กลไก  
การก่อโรค และการติดเชื้อแบคทีเรีย เครื่องมือในการวินิจฉัย วัคซีน และยาต้านจุลชีพ สําหรั บการ

ป้องกัน  และการควบคุม 

Principle of microbial diseases  in  plants and animals, The interaction  

between  bacterial pathogens and host cells at a molecular level, Immunology of the 

host defense, virulence mechanisms and bacterial infection, Diagnostic tools, vaccines 

and  antimicrobials for prevention and control 

 

932-556   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

  Plant-Microbe Interactions 
      ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อโรคพืช ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่มีผลต่อการ

พัฒนาปฏิสัมพันธ์ของพืชและจุลินทรีย์ กระบวนการบุกรุกเข้าสู่พืชของจุลินทรีย์ การต้านทานโรคพืช 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์และพืช ไรโซสเฟียร์ จุลินทรีย์เอนโดไฟต์ และไมคอร์ไรซา  

     Significance of microbes in plant disease; biological and physical factors 

affecting  development of plant-microbe interactions; the microbial infection processes; 

resistance to plant disease; relationships between group of microorganisms and plants; 

rhizosphere; endophytic microorganisms and mycorrhizae 

 

932-557   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 3(x-y-z) 

  Selected Topics in Microbial Technology 
    การศึกษาค้นคว ้า และว ิจ ัยทางด้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีจ ุล ินทร ีย์   

โดยมุ่งเน้นการตอบสนองโจทย์ปัญหาจากภาคเอกชน 

    Studies and researches in science and microbial technology, emphasized 

on the private sector – based problems  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

 

ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 4106 00913 10 5 รอง

ศาสตราจารย์ 

นายโอภาส 

พิมพา* 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

ม. ขอนแก่น, 2534 

วท.ม. (สัตวศาสตร์),  

ม. ขอนแก่น , 2538 

Ph.D. (Ruminant Nutrition),  

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia, 2545 

ภาคผนวก ง 

2 3 8417 00128 091 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายเจษฎา   

รัตนวุฒิ 
วท.บ.(สัตวศาสตร์),  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 

วท.ม.(การผลิตสัตว์),  ม.แม่โจ้, 

2549 

M.Sc. (Agriculture), Kagawa 

University, Japan, 2551 

Ph.D. (Animal Science),  

Ehime University, Japan, 2554 

ภาคผนวก ง 

3 3 8498 00083 721 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นาง 
ดวงแขฑิตา  

กาญจนโสภา 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

ม.สงขลานครินทร์, 2540 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม.มหิดล, 2543 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2549 

  ภาคผนวก ง 

4 3 8417 00377 911 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นายธีร  
ศรีสวัสดิ์ 

 

วท.บ. (ชีววิทยา),  

ม. สงขลานครินทร์, 2541 

ปร.ด. (ชีววิทยา),  

ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ภาคผนวก ง 

 

5 3 4506 00566 677 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นายบดี  

คำสีเขียว 

 

วท.บ. (สัตวศาสตร์),  

ม. ขอนแก่น, 2534 

  ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

M.Sc. (Ruminant Nutrition), 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia, 2544 

Ph.D. (Animal Production), 

Universiti  Putra Malaysia, 

Malaysia, 2549 
6 3 8104 00257 413 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาววิกันดา                   

รัตนพันธ์ 
วท.บ.(กีฏวิทยา), ม.ทักษิณ, 2540 

วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม),  

ม.มหิดล, 2544 

ปร.ด.(ชีววิทยา),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2551 

ภาคผนวก ง 

7 3 8499 00038 314 อาจารย์ นางสาว 
จรัสลักษณ์          

เพชรวัง 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

ภาคผนวก ง 

8 5 920 600005 251 อาจารย์ นางสาวนิตยา   

อัมรัตน์ 
วท.บ.(ชีววิทยา),  

ม.สงขลานครินทร์, 2546 

วท.ม.(พฤกษศาสตร์),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

ภาคผนวก ง 

9 3 8603 00138 951 อาจารย์ นางสาวปฏิมา                  

เพ่ิมพูนพัฒนา 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 

วท.ม.(จุลชีววิทยา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

Ph.D.( Molecular Microbiology), 

Royal Holloway, University of 

London, United Kingdom, 2556 

ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

10 3 9006 00009 60 9 อาจารย์ นางสาว 
เยาวพรรณ  

สนธิกุล* 

วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ), 

 ม.สงขลานครินทร์, 2548 

วท.ม.(พืชศาสตร์), 

 ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

ภาคผนวก ง 

11 3920500081731 อาจารย์ นายสรายุทธ 

อ่อนสนิท 
Ph.D. (Marine Biology), Xiamen 

University, P.R. China, 2554 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

 ภาคผนวก 

12 5 8417 00005 65 4 

 

อาจารย์ นายสุชาติ   

เชิงทอง* 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

ม. สงขลานครินทร์, 2526 

M.Agr.St. (Crop Science), 

University of Queensland, 

Australia, 2532 

Ph.D. (Forestry), University of   

Missouri Columbia, U.S.A., 2542   

ภาคผนวก ง 

13 3 7599 00006 42 7 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายสุรพล  

ฐิติธนากุล* 
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),         

ม.ธรรมศาสตร์, 2543 

วท.ม.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร์, 

2548 

Doctorate (Ecophysiologie 

végétale), Université Blaise 

Pascal, France, 2552 

ภาคผนวก ง 

14 3 2205 00110 142 อาจารย์ นางสาวอุมาพร  

แพทยศาสตร์* 
วท.บ.(สัตวศาสตร์), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง, 2545 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

Ph.D. (Applied Biological 

Sciences), Ghent University, 

Belgium, 2557 
15 Z 2667609 Assistant 

professor 
Mr. 

Karthikeyan 

Venkatachalam 

Ph.D. Food Science and 

Technology, Prince of Songkla 

University, 2556, Thailand 

M.Sc. Biochemistry, Bharathiar 

University, 2550, India 

B.Sc. Biochemistry, Periyar 

University, 2548, India 

ภาคผนวก ง 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (วิทยาเขตปัตตานี) 

 

ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 9099 00386 26 1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นายมนูญ   
ศิรินุพงศ*์ 

 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

ม. เกษตรศาสตร์, 2531 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  

ม. เกษตรศาสตร์, 2535 

วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 

2548 

ภาคผนวก ง 

2 3 1004 00453 20 1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายสุจริต 

ส่วนไพโรจน์* 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2528 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2531 

วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 

2548 

ภาคผนวก ง 

3 

 

1 8010 00008 04 6 อาจารย์ นางสาว

ณัฏฐากร 

วรอัฐสิน 

วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตกรรมชวีภาพ), 

ม. สงขลานครินทร์, 2550 

วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 

ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

ชีวสารสนเทศ), ม. สงขลานครินทร์, 

2553 

ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลา

นครินทร์, 2560 

4 3 9408 00053 59 8 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาว 
เทียนทิพย์ 

ไกรพรม* 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

ม.สงขลานครินทร์, 2546 

วท.ม. (สัตวศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2549 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

ภาคผนวก ง 

5 3 8101 00810 51 6 อาจารย์ นางสาว 
อารยา 

เจียรมาศ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ส.เทคโนโลยี

ราชมงคล, 2548 

วท.ม. (สัตวศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2551 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2558 

ภาคผนวก ง 

6 3 9206 00830 52 3 อาจารย์ นายอภิชัย 

บัวชูก้าน* 
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2542 

วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์ 
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์),  

ม.มหิดล, 2546 

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์ 
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์),  

ม.มหิดล, 2551 

ภาคผนวก ง 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

ที ่
เลขบัตรประจำตัว

บัตรประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 9399 00036 138 อาจารย์ นางสาว 
ดาริกา   

คงฤทธิ์ 

 

วท.บ.(จุลชีววิทยา), 

 ม.สงขลานครินทร์, 2539 

Master of Agricultural Sciences 

(Biochemistry),Shimane University, 

Japan, 2543 

Ph.D.( Bioresources and Product 

Science), The United Graduate 

School of Tottori University, 

Japan,2550 

ภาคผนวก ง 

2 3 9399 00202 585 อาจารย์ นางสาว 
ปิยรัตน์                 

นาควิโรจน์ 

วท.บ.(สัตวศาสตร์),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536  

วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2540 

ภาคผนวก ง 

3 1 1012 00025 901 อาจารย์ นางสาว

รพีวรรณ 

โสวรรณปรีชา 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2550 

ภาคผนวก ง 

 

อาจารย์ผู้สอน (วิทยาเขตปัตตานี) 

ที ่
เลขบัตรประจำตัว

บัตรประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 8301 00123 748 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายบุญส่ง 

ไกรศรพรสรร 
วท.บ. (เคมี), ม. รามคำแหง, 2524 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  

ม. เกษตรศาสตร์, 2534 

ปร.ด. (พืชศาสตร์),  

ม. สงขลานครินทร์, 2555 

ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขบัตรประจำตัว

บัตรประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

2 3 1015 00277 626 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางวไลรัตน์ 

บัวชูก้าน 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. เกษตรศาสตร์, 2541 

วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และ 

พันธุวิศวกรรมศาสตร์), ม. มหิดล, 

2544  

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์ 
และพันธุวิศวกรรมศาสตร์),  

ม.มหิดล,2549  

  ภาคผนวก ง 

3 3 1910 00010 027 อาจารย์ นางพัฒนสุดา 

ศิรินุพงศ์ 

วท.บ. (สัตววิทยา),  
ม. เกษตรศาสตร์, 2543 

วท.ม. (สัตววิทยา),  
ม. เกษตรศาสตร์, 2547 

ปร.ด. (ชีววิทยา),  
ม. สงขลานครินทร์, 2555 

  ภาคผนวก ง 

4 3 9301 00888 981 อาจารย์ นางสาว 
พิณทิพย์ 

จันทรเทพ 

วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช), ม. 

สงขลานครินทร์, 2529 

วท.ม. (โรคพืช), ม. เกษตรศาสตร์, 

2532 

Ph.D. (Organic Farming),  

U. Newcastle Upon TYNE, 

U.K., 2547 

ภาคผนวก ง 

5 3 9305 00717 822 อาจารย์ นายสุพัฒน์  

คงพ่วง 
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง),  

ม. สงขลานครินทร์, 2540 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร),  

ม. เกษตรศาสตร์, 2544 

Ph.D. (Aquaculture), U. Stirling, 

U.K., 2555 

ภาคผนวก ง 

6 3 9305 00488 386 อาจารย์ นายสุธา  

เกลาฉีด 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

ม. สงขลานครินทร์, 2538 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร์, 2541 

ภาคผนวก ง 
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ที ่
เลขบัตรประจำตัว

บัตรประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

7 3 3001 00090 828 อาจารย์ นายสมนึก  

สอนนอก 
วท.บ. (สัตวศาสตร์),  

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 

2538 

วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 

2545 

ภาคผนวก ง 

8 3 8013 00027 076 อาจารย์ นายสมพร 

ช่วยอารีย์ 

 

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),  

ม. สงขลานครินทร์, 2540 

วท.ม. (วิทยาการคณนา),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

Dr.rer.nat. (Applied 

Mathematics), U. Heidelberg, 

Germany, 2552  

ภาคผนวก ง 

9 3 9001 00261 082 อาจารย์ นางสาวสมรักษ์ 

พันธ์ผล 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์),  
ม. สงขลานครินทร์,2532 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร์, 2537 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร์, 2551 

ภาคผนวก ง 

10 1 8403 00010 355 อาจารย์ นายเอกรินทร์ 

เรืองรักษ์ 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช),  

ม. วลัยลักษณ์, 2551 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  
ม. วลัยลักษณ์, 2554 

Ph.D. (Vegetable science), 

Graduated School of Chinese 

Academy of Agricultural 

Sciences, China, 2558 

ภาคผนวก ง 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

ที ่ เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

ตำแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จ

การศึกษา, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 8699 00080 049 นักวิชาการ

เกษตร

ชำนาญการ

พิเศษ 7 

นายกฤษดา   

สังข์สิงห์ 
วท.บ. (พืชสวน),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2532 

วท.ม. (พืชสวน),  

ม.เกษตรศาสตร์, 2536 

ปร.ด. (พืชไร่),                                             

ม.เกษตรศาสตร์, 2547 

ภาคผนวก ง 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์  

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับเนื ้อหารายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในหัวข้อนั้นๆ 

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องกำหนดหัวข้อที่จะทำการศึกษาและทดลอง จัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่ออาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ภายหลังการศึกษา              

และทดลองแล้ว นักศึกษาต้องจัดทำรายงานการทดลองฉบับสมบูรณ์ส่งกรรมการ และนำเสนอ                    

ผลการศึกษาและการทดลองต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

5.2.2 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆในการทำงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ 

5.2.3 มีความรู้ความเข้าใจ หรือความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการ

วิเคราะห์ผล ในการทำวิทยานิพนธ์ 

5.2.4 มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะทางปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำวิจัย 

และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

5.2.5 สามารถเขียนรูปเล่มผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสาร

หรือเผยแพร่ได้ 

5.2.6 วิทยานิพนธ์สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 

5.3 ช่วงเวลา  

5.3.1 แผน ก แบบ ก1 : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2  
ของปีการศึกษาที่ 2 

5.2.2 แผน ก แบบ ก2 : ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2  
ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

5.4.1 แผน ก แบบ ก1 : 36 หน่วยกิต 

5.4.2 แผน ก แบบ ก2 : 18 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้า การเขียน

โครงร่างวิทยานิพนธ์ จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ 

  5.5.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่

ใช้ในการวิจัย 

 5.5.3 อาจารย์ที ่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการทำการทดลอง ประเมินผล และเขียนรูปเล่ม

วิทยานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การนำเสนอปากเปล่า และการเขียน

รูปเล่ม  

 5.6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนำเสนอผลงานวิจัย 

 5.6.3 ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 5.6.4 จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ และ/หรือจัด

กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานต่ออาจารย์และนักศึกษาอื่นๆ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ

เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 

3. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/ 

มหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำวิจัย

ร่วมกับต่างประเทศ การศึกษาดูงาน และการร่วม

ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

1. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ

เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตสำนึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทำ

กิจกรรมของนักศึกษา 

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism  

2.1.1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2.1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2.1 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

2.1.2.2 เน้นการเข้าชั ้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์และอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในการสอน 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         2.1.3.1 ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Turnitin 
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2.1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของน ักศึกษาในการเข ้าเร ียน การส ่ง งาน                      

ที่ได้รับมอบหมาย  

2.1.3.3 การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.3.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อวิชาชีพ 

2.2.1.2 มีความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทั ้งภาคทฤษฎี                 

และภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2.2.1.3 มีความรู ้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจ ัย เพื ่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด                       

องค์ความรู้ในงานอาชีพ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.2.1 จัดให้มีการคิด วิเคราะห์ จากผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือนำมาใช้กับงานวิจัยของ

ตนเอง และให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มเพื่อเพิ่มเติมความรู้และฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดข้ึน และมีการฝึกการใช้เครื่องมือในวิชาเรียน และจากงานวิจัย 

2.2.2.2 เน้นการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning โดยเน้นการเรียนรู้จากปัญหา                  

ที่เกิดขึน้ 

 2.2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และจัดบรรยายพิเศษ                 

โดยวิทยากรภายนอกที ่มีความเชี ่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เช่นเกษตรกรดีเด่นในแต่ละ                      

สาขาอาชีพ 

2.2.2.4 จัดให้มีรายวิชา หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา และการรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

2.2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.2.3.2 การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 

2.2.3.3 การนำเสนอผลงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

2.3.1.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

2.3.1.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู ้ทางด้านการเกษตร และผลกระทบที ่ตามมาจาก                   

การตัดสินใจนั้น 
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2.3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์                   

และเทคโนโลยีการเกษตร และระบบสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนําเสนองาน  

2.3.2.2 จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงานจริง 

2.3.2.3 จัดให้มีรายวิชาหัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ สัมมนา และการรายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.3.1 การเขียนรายงานของนักศึกษา เช่น รายงานในชั้นเรียน รายงานบทปฏิบัติการ 

สัมมนา หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

2.3.3.2 การนำเสนอผลงานสัมมนา หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

2.4.1.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู ้อื ่นทั ้งในฐานะผู ้นำและผู ้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

2.4.2.1 มอบหมายงานและจัดกิจกรรมโครงการให้นักศึกษารับผิดชอบ 

2.4.2.2 จ ัดกิจกรรมการเร ียนการสอนที ่เน้นการทำงานเป็นกลุ ่มและงานที ่ต ้องมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.3.2 ประเมนิจากการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

2.4.3.3 ประเมินความสม่ำเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.5.1.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ

เพียงพอต่อการสื่อสาร 

2.5.1.2 รู ้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื ่อง และผู ้ฟัง                

ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตร์              

ที่เก่ียวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.5.1.4 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิต ิหร ือคณิตศาสตร ์ท ี ่ เ ก ี ่ยวข ้องมาใช้  
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 

ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

2.5.2.2 จัดการเร ียนการสอนที ่ส ่งเสริมให ้ผ ู ้ เร ียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     

และการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 

2.5.2.3 จัดให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ที่เหมาะสม 

2.5.2.4 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์ 

แปลผลได้อย่างเหมาะสม 

 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร                       

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินจากทักษะการพูด การเขียน และการนำเสนอผลงาน 

2.5.3.2 ประเมินจากทักษะการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ

วิเคราะห์อธิบาย และอภิปรายผลงานวิจัย รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

3. การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcome: PLO) 

3.1 การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน ระดับปริญญาโท 
3.1.1 PLO1 สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้  

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.1.2 PLO2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยด้านการเกษตร 

3.1.3 PLO3 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.1.4 PLO4 สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.5 PLO5 ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1    z z z  z        

PLO2    z z z  z       z 

PLO3       z z z     z z 

PLO4           z z z   

PLO5 z z z       z      

 

4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 น ักศ ึกษาสามารถนำความร ู ้ข ั ้นส ูงทางด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีการเกษตร  

รวมถึงกระบวนการวิจัย มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ต่างๆที่ตนเองสนใจ 

และค้นคว้าหัวข้อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาที ่เก ี ่ยวข้อง  
โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบปากเปล่า อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียน

รายงาน 

2 นักศึกษาสามารถใช้ความรู ้และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที ่เกี ่ยวข้อง 
กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจาก

การวิจัย นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้วย

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

5. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

 มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้  หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 

5.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism  

5.1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

5.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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5.2 ความรู้ 

5.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี และงานที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อวิชาชีพ 

5.2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

5.2.3 มีความรู ้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื ่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้              

ในงานอาชีพ 

 5.3 ทักษะทางปัญญา 

5.3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 

5.3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา              

ได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ทางด้านการเกษตร และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

5.3.3 สามารถประย ุกต ์ความร ู ้ และท ักษะก ับการแก ้ ไขป ัญหาด ้ านว ิทยาศาสตร์                                       

และเทคโนโลยีการเกษตร และระบบสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

5.4.2 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.1 สามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับเพียงพอ             

ต่อการสื่อสาร 

5.5.2 รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.4 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์  
แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

z ความรับผิดชอบหลัก  { ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม   z z z z  z  z   {   

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ 

             เทคโนโลยีการเกษตร 
z     z z       z z 

932-503 สัมมนา 1 z    z  z   {    z  
932-504 สัมมนา 2 z    z  z   {    z  
932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตร 
            เพ่ือการพัฒนายั่งยืน 

z   z z { z z { z { { { z  

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช   z  z  z   z    z  

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง z    z  z   z    {  

932-514 โรคพืชขั้นสูง  z    z   z     z  

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง  z     z  z  z   {   

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง z     z  z  z    {  
932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 

            ขั้นสูง 
{ { z z z { z z { z  {  z  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่   { { z { z { z z { z z { z { { 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช z    z    z z   {   

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

             ทางพืช 
 z   z    z z  z    

932-523 การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรีทาง 

            การเกษตร 
z     z   z z     z 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง  z   z   z  z   z   

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน   z  z   z   z   z  

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง z   z     z z    z  

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง   z   z   z  z  z   

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี 

            การผลิตเนื้อสัตว ์
z    z  z   z     z 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง z    z  z   z     z 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์   z  z    z  z  z   

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ z {   z  z   z    z  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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

932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

             ทางสัตว์ 
 z   z    z z  z    

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ    

            เศรษฐกิจ 
  z z z { z { z z { { { z  

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง   z z { { z  { z { { { z  

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร   z z z { z z { z { { { z  

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ 

            ประยุกต์ใช้ 
  z z z { z z { z { { { z  

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล   { z z z z { { { { { { { z 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกัน   z z { { z { { z { { { z  

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์   z z   z   z    z  

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์  z   z    z z  z    

932-505 วิทยานิพนธ์  z z z z z z z z z z z z z z z 

932-506 วิทยานิพนธ์   z z z z z z z z z z z z z z z 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะศึกษา 
2.1.1 กำหนดให้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบประกันคุณภาพ 
2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ กับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
2.1.3 คณะกรรมการประเมินข้อสอบที่แต่งตั้งโดยคณะ/วิทยาเขต ประเมินความสอดคล้องของ

ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2.1.4 คณะกรรมการประจำคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

2.2 การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา 
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทำของมหาบัณฑิต 
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป ็นไปตามระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยสงขลานครินทร์ ว ่าด ้วยการศ ึกษาระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา  
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  3.1  แผน ก แบบ ก 1 

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ สอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ผลงาน 
และนำเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับเต็ม (Full paper) อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00                
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ผลงาน หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับ

เต็ม  (Full paper) อย่างน้อย 1 ผลงาน 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1.1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

1.1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.2 การเตรียมการในระดับคณะ 

1.2.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึงองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์                  

ขององค์กร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ค่านิยม วัฒนธรรม      

ขององค์กรซึ่งจะทำให้อาจารย์ใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กร และบุคลากรอื่นได้อย่างรวดเร็ว  

1.2.2 อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที ่และความคาดหวังขององค์กร                    

ทั้งทางตรง เช่น การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และบทบาทหน้าที่โดยอ้อม เช่น การเข้าร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

1.2.3 อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึง สิทธิ สวัสดิการต่างๆ ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม ว ิทยาเขตส ุราษฎร ์ธาน ี  และมหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์                          

หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช ่น การศึกษาต่อ การขอทุนวิจ ัย การสนับสนุนการพัฒนาตัวเอง                         

สิทธิที่เก่ียวข้องกับการประกันสังคม เป็นต้น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

2.1.1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาพ้ืนฐานการสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  
2.1.1.2 มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                   

ซึ ่งครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั ้นพื ้นฐานและขั ้นสูงการผลิตสื ่อการสอนรวมทั้ง                  

การวัดและการประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาระดับคณะ 

2.1.2.1 ในแต่ละปีคณะจะจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสอนการวัด

และการประเมินผล เช่น การอบรมการทำสื่อการสอน การอบรมเทคนิคการออกข้อสอบ  
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2.1.2.2 คณะจัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา เพ่ืออาจารย์ผู้สอนจะได้นำผล

การประเมินไปปรับปรุงเทคนิค ว ิธ ีการสอนในครั ้ง ต ่อไป และคณะได้นำผลประเมินการสอน                    

มาประกอบการประเมินผลการสอนในขั ้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื ่อให้มีการนำผล                   

การประเมินการสอนโดยนักศึกษาไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 

2.1.2.3 คณะจัดให้มีกิจกรรมเพื ่อการกระตุ ้นการพัฒนาการสอนของคณาจารย์ทั้ง

ทางตรง ทางอ้อม เช่น  การจัดกิจกรรมเชิดชูอาจารย์ที่มีความโดดเด่นในด้านการสอน  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

2.2.1.1 มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ             

ในระดับนานาชาติ 

2.2.1.2 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยการให้ทุน

สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นำเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และ

ทำวิจัย 

2.2.2 การพัฒนาระดับคณะ 

2.2.2.1 คณะได้จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจ               

ของบุคลากรทุกปีการศึกษา 
2.2.2.2 คณะได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ นอกเหนือจาก

การสอน เช่น โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย  การเขียนตำรา  การเขียนบทความวิชาการ 

2.2.2.3 คณะได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรเป็น KPI ของคณะ โดยกำหนดให้บุคลากร

ของคณะต้องผ่านการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครบทุกคนในแต่ละปี 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. เพื ่อให้หลักส ูตร

เป ็ น ไปตาม เกณฑ์

มาตรฐานหล ักส ูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการสร้างหลักสูตร จะต้องเป็นไปตาม

เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร โดย

มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการ

ให้คำปรึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ในการ

บ ร ิ ห า ร พ ั ฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะ 
การเร ียนการสอนตั ้งแต่การวางแผน  
การควบค ุ มค ุณภาพ และต ิ ดตาม

ประเมินผล เพื ่อนำผลมาพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

2. เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัย

ตรงกับความต้องการ

ของตลาด แรงงาน 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ซ ึ ่ งประกอบด้วยอาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อย 2 คน   

2. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของ

ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

3. จัดประชุมผู้สอนเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 

4. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้

บัณฑิตและให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร  

5. แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ เสนอ

หล ักส ูตรท ี ่ปร ับปร ุงแล ้วต ่อท ี ่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ กรรมการ

ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิทยาเขต และ

สภามหาวิทยาลัย ก่อนส่งให้สำนักงาน

คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา (สกอ.) 

รับทราบ  

 

มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 

โดยบ ัณฑ ิตท ี ่สำเร ็จการศ ึกษา และ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
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เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ วิธีการประเมินผล 

3. เพื ่อให้การเร ียน   

ก า ร ส อ น บ ร ร ลุ

ว ัตถุประสงค์ตามที่

หลักสูตรกำหนด 

1. แต่งตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร             

อย่างน้อย 5 คน  

2.  แนะนำหลักสูตรให้กับคณาจารย์ผู ้สอน 

เช่น การประชุมชี้แจง แจกเอกสารหลักสูตร

เผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์ 

3. กำก ับควบค ุมการดำ เน ิน งานของ

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร  

4. ติดตามประเมินผลหลักสูตรเพื ่อนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. ม ีการประเม ินความพ ึงพอใจของ

หล ั ก ส ู ต ร แล ะก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อน            

โดยนักศึกษา 
2. มีการประเมินหลักสูตรและนำผลมา

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 

2.  บัณฑิต   
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1.1  นักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน  
และแนวทางการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.1.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ผลงาน และนำเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับเต็ม (Full 

paper) อย่างน้อย 1 ผลงาน 

2.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดใน

หลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

พร้อมทั ้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ สอบ

วิทยานิพนธ์ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ 
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 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 

2.2.1 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานสังคมเพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร               

และการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

2.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุก 2 ปีการศึกษาเพื่อได้ข้อมูลมาเพื่อการพัฒนา

บัณฑิตศึกษาในสาขา  

2.2.3 มีการติดตามบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรให้มีความทันสมัย 

 

3.  นักศึกษา 
 3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  กำหนดคุณสมบัติผู้เรียน 

   หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีผลงานวิจัย  
และผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

    หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                           

3.1.2  กำหนดระเบียบการสมัคร โดยสมัครทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.3  กำหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและรับฟังข้อเสนอแนะระบบการศึกษาของหลักสูตร 

 

 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแต่งตั้งจากคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่ให้

คำปรึกษาทางวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียน เป็นต้น 

3.2.2  อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา

ปัญหาทางวิชาการสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

3.2.3  หลักสูตรมีกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิต โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.2.4  หลักสูตรคอยติดตามให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ เช่น เข้าอบรม                   

การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ การนำเสนองานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น 
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 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

3.3.1  หลักสูตรมีการติดตามรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการสำเร็จการศึกษา 

3.3.2  นักศึกษาสามารถยื ่นคำร้องเพื ่อขออุทธรณ์ในกรณีที ่มีข้อสงสัยเกี ่ยวกับการสอบ  
ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

3.3.3  จัดช่องทางรับคำร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

3.3.4  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

4. อาจารย์ 

 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

ต ้องมีว ุฒ ิการศึกษาระดับปร ิญญาโทขึ ้นไป ในสาขาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการเกษตร  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนจะต้อง

ร่วมกันวางแผนและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็น

คณะกรรมการประเมินข้อสอบ คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบในการประเมินผล                     

ทุกรายวิชา คณาจารย์ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษจะคำนึงถึงคุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในรายวิชาที่จะแต่งตั้งโดยต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

 4.2  คุณภาพอาจารย์  

4.2.1 มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์โดยนักศึกษาเพื่อนำไป

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาต่างๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

4.2.2 มีการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู ้สอนและอาจารย์ในหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกป ี
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 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายงานคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  ผลการประเมินการสอน                 

และผลงานทางวิชาการ และสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารงานของ

หลักสูตรทุกป ี

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1  มีการแต่งตั้งกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของ                   

บัณฑิตวิทยาลัย 

5.1.2  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทำการทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ 

Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชา คำอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

5.1.3  อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง                  

แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนำมาปรับปรุง

แก้ไข 

 5.2  ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.1  การกำหนดผู้สอน 

 อาจารย์ผู ้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และผู้สอนจะพิจารณาถึงความ

ชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ 

 5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ผู้ประสานงานรายวิชาหรือผู้สอนทำหน้าที่จัดทำ มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผู้ประสานงานรายวิชาหรือผู้สอนวางแผนจัดการเรียน

การสอน ดำเนิน    การจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ 

มคอ.6 

 ในส ่วนของการจ ัดทำว ิทยานิพนธ์จะมีการกำหนดแนวทางการทำวิทยานิพนธ์  
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ตามกำหนดเวลาที่

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  และในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตั้ง

กรรมการสอบ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 5.2.3  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือแนะนำดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ทำหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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2) กำหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพื่อรายงาน

ความก้าวหน้าในการเรียน การทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาคำแนะนำในเรื่องต่างๆ 

 5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผล

คะแนน  และวิธีการประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับคำร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

 5.3  การประเมินผู้เรียน  

 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่กำหนดใน มคอ.3   

มคอ.4 หลังสิ ้นสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการสอนแต่ละรายวิชาโดยผู ้เรียน และผู้

ประสานงานรายวิชาหรือผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

 5.3.2  การประเมินวิทยานิพนธ์ 

 ประธานหลักสูตรเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธานกรรมการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกทำการประเมินวิทยานิพนธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน และอยู่ในระดับใดในแบบประเมิน 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 

6.1.1  วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการ

เรียน           การสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ

เรียน การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.1.2  คณะและหลักสูตรบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพื ่อใช้ในการ

สนับสนุน       การเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษา 

 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

6.2.1  หนังสือ/ตำรา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซึ่งให้บริการด้านหนังสือ 

ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.2.2  สื ่อการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู ้ให้บริการเครื ่องคอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อ                  

การสอนอิเล็กทรอนิคส์ บริการโสตทัศนูปกรณ์ และจัดการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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6.2.3  ครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง 

ให้บริการครุภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์เพื ่อใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ รวมถึง                      

การทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1  วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

6.3.2  หนังสือ/ตำรา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซื ้อหนังสือ อาจารย์ผู ้สอน                    

และผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตำราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพื่อจัดหาเพิ่มเติม 

6.3.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสำรวจความต้องการ

ทรัพยากรที่ต้องการเพิ ่มเติม และแจ้งความต้องการไปยังวิทยาเขต หรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ                  

เพ่ือการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

6.3.4  มีคณะกรรมการจัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใช้ทรัพยากร 

 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1  ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

6.4.2  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร           

อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล 
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5           

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน           

หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดำเนินงานที่รายงานในผล 
การดำเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ

เรียนการสอน 
X X X X X 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย                

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  X X X 

(1) (13) นักศึกษามีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน 
  X X X 

 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปรายการซักถามและการตอบคำถาม                

ในชั้นเรียน 

1.1.5 ดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

1.2.2 สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 

1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู ้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 โดยใช้ข้อมูล

จากนักศึกษา คณาจารย์ 

2.2 คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

2.3 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม่ 

2.4 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่ งชี้                  

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินผลหลักสูตร 

4.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนำผล

การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 

4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 

ก.  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ข.  ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสำคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงต์ของหลักสูตร 

 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการ 
     ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 
ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

จ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 

ฉ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

ช.  โครงการสร้างและพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ 

    (Knowledge-based integrated agricultural systems) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ณ บ้านจำปูน  ตำบลท่าธง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
ซ.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ฌ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2556  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่ม ีความเป็นผู ้นำทาง

วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถ

นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มาประยุกต์ใช้กับปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลและปศุ

สัตว์ ตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ในระดับพื ้นท ี ่  ระด ับภ ูม ิภาค ระดับประเทศและ

นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพ ียง ม ีจ ิตสำน ึกในค ุณธรรม จร ิยธรรม และ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ ่งผลิตมหาบัณฑิตที ่ม ีความเป็นผู ้นำทาง

วิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างนวัตกรรม 

ด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีการเกษตร มา

ประยุกต์ใช้พัฒนาทางด้าน พืช ปศุสัตว์ และจุลินทรีย์ 

ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาค 

ประเทศ และนานาชาติ ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและ

ยั ่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกใน

คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

มีที่ตั ้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย

และเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญของภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็น

พื้นที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ปาล์ม

น้ำมัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว ์ เกษตรกรและ

ผ ู ้ประกอบการในพื ้นท ี ่ต ้องการองค ์ความร ู ้ท ี ่ ได้  
จ า ก ง า น ว ิ จ ั ย เ ฉ พ า ะด ้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร ส ู ง ม า ก                        

เพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดังกล่าว 

ท ั ้ ง เ ร ื ่ อ งค ุณภาพและปร ิมาณ ในด ้ านการผลิต  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเก็บรักษา ดังนั้นหลักสูตร

ที่จะเปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนและวิจัย โดย

นำปัญหาของพื้นที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัยในเบื้องต้น  

รวมถ ึงการแก ้ป ัญหาระด ับภ ูม ิภาคและประเทศ

ตามลำดับ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านปาล์ม

ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 

มีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกิจกรรมการเกษตร ที่หลากหลาย

และเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีความสำคัญของภาคใต้ตอนบน  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่ 

ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ เกษตรกร                                 

และผู ้ประกอบการในพื้นที ่ต้องการองค์ความรู ้ที ่ได้  
จ า ก ง า น ว ิ จ ั ย เ ฉ พ า ะด ้ า นก า ร เ ก ษ ต รส ู ง ม าก                        

เพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาดงักล่าว 

ท ั ้ ง เร ื ่ องค ุณภาพและปร ิมาณ ในด ้านการผลิต  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่า 

ดังนั้นหลักสูตรที่จะเปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการสอน

และวิจัย โดยนำปัญหาของพ้ืนที่มาเป็นโจทย์ในการวิจัย

ในเบื ้องต้น รวมถึงการแก้ปัญหาระดับภูมิภาคและ

ประเทศตามลำดับ โดยการผลิตบัณฑิตที ่มีความรู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด ้ า น ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
น้ำมัน ยางพารา ไม้ผลปศุสัตว์และประมง  โดยใช้องค์

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือ

การแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมการเกษตรดังกล่าว 

และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับ

อุตสาหกรรม นอกจากนั ้นหลักส ูตรนี ้ย ังสามารถ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศในแง ่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตรจากทักษะและความรู ้ที ่ได้รับภายใต้การ

อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                     

และเกิดความยั่งยืน 

เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร เ ก ษ ต ร  โ ด ย ใ ช ้ อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี ่ยวกับ                 

พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร ด ั ง ก ล ่ า ว  แ ล ะ น ำ ไ ป สู่                     

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากน ั ้ นหล ักส ูตรน ี ้ ย ั งสามารถตอบสนอง 
ต่อการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
ในแง่การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจาก

ทักษะและความรู ้ที ่ได้รับภายใต้การอนุรักษ์และใช้

ท ร ั พ ย า ก ร ท ี ่ ม ี อ ย ู ่ ใ ห ้ เ ก ิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ู ง สุ ด                     

และยั่งยืน 
วิชาเอกของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น 2 

วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเน้น ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

(Plant Science and Technology) เน้นการนำความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการ

สร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการ

ผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  

2. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

(Animal Science and Technology)  เ น ้ น ก า ร น ำ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือบูรณาการและประยุกต์ใช้ใน

การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ ่มของสัตว์เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
 

วิชาเอกของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มวิชา ดงันี้ 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช (Plant 

Science and Technology)  เ น ้ น ก า รน ำค ว า ม รู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการ

สร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการ

ผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  

2. กล ุ ่มว ิชาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

(Animal Science and Technology)  เ น ้ นการน ำ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการและประยุกต์ใช้

ในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มของสัตว์เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

3. กลุ ่มว ิชาว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ ุล ินทรีย์ 

(Microbial Science and Technology)  เ น ้ น ก า ร

นำเอาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้าน

การเกษตรและด้านจุลินทรีย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตทางการเกษตร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตที ่มีความรู ้ ความสามารถ

ระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้

ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือให้มี

คุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตที่มี

จิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

 

2.  เพ ื ่ อสร ้ า งองค ์ คว ามร ู ้ ด ้ านว ิ ทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้

ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน

ระด ับพื ้นท ี ่  ระด ับภ ูม ิภาค ระด ับประเทศและ

นานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตที ่มีความรู ้ ความสามารถ

ระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้

ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อให้

มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตที่

ม ี จ ิ ต ส ำ น ึ ก ท า ง ด ้ า น ค ุ ณ ธ ร ร ม  จ ร ิ ย ธ ร ร ม                             

มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและวิชาชีพ 

2.  เพ ื ่ อสร ้ า งองค ์ ความร ู ้ ด ้ านว ิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้

ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน

ระดับพื ้นที ่  ระด ับภ ูม ิภาค ระดับประเทศและ

นานาชาติ 
 

ปร ับปร ุงโครงสร ้างหล ักส ูตร โดยให ้ เหมาะสมและสอดคล ้องก ับเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .  2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตทางพืช 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตทางสัตว์ 

 

36 

 

36 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทางพืช 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทางสัตว์ 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทางจุลินทรีย์ 

36 

 

36 

 

36 

ก. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  
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หลักสูตรเดิม หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
     แผน ก แบบ ก1 

     แผน ก แบบ ก2 
36 

18 
     แผน ก แบบ ก1 

     แผน ก แบบ ก2 

36 

18 
 

 

การปรับปรุงรายวิชา  ชื่อวิชา  คำอธิบายรายวิชา  และจำนวนหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

932-501  หลักวิทยาศาสตร์                  3(2-3-4) 

             และเทคโนโลยีการเกษตร                  

  Aspects of Agricultural Science  

  and Technology 

              หลักการ พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้

เทคนิค และเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ ่งแวดล้อมการบริหารจัดการและการควบคุม

คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตและข้อจำกัดใน

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

และความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

 

932-501  เทคโนโลยีการเกษตรและ          2(2-0-4) 

             นวัตกรรม   

             Agricultural Technology and 

             Innovation                 

             หลักการ พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้

เทคนิค และเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการ

บริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร ขอบเขตในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 

รายวิชาใหม่   

 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนายั่งยืน                            2(2-0-4) 

  Agriculture Production Systems for Sustainable Development  
ระบบการผลิตทางการเกษตรและการบูรณาการเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศ วนเกษตรและ

ทรัพยากรเกษตร การวิเคราะห์ระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ พันชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม 

ระบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การ

ประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่างด้านระบบการผลิตทางการเกษตรและการปรับใช้เชิงพ้ืนที่ 
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932-523  การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรีทางการเกษตร          3(2-3-4) 

  Application of Flow Cytometry in Agriculture 
การเรียนรู้องค์ประกอบ เทคนิค และหลักการทำงานพ้ืนฐานของเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของ

เซลล์ การฝึกปฏิบัติ การใช้งานตามคู่มือ การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร (พืช 

สัตว์และจุลินทรีย์) 

 

932-542  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ          3(2-3-4) 

             Economic  Aquatic Animal Production Science and Technology 

             ชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที ่เลี ้ยงในเอเชีย ประเภทและรูปแบบการเลี ้ยงสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการเลือกพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิด

ของปรสิตสัตว์น้ำ การป้องกันและรักษาโรคจากปรสิตของสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

ต้นทุนและผลผลิต การตลาด เทคโนโลยีที ่เหมาะสมใช้ในการเลี ้ยงสัตว์น้ำเ ศรษฐกิจ เพื ่อรองรับ

อุตสาหกรรม 

 

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ข้ันสูง        3(3-0-6) 

 Advanced Microbial Physiology 

  เรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับสรีรวิทยาขั้นสูงของจุลินทรีย์ ทางด้านชีวสังเคราะห์และการรวมตัวเป็น

โครงสร้างของเซลล์ ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม การควบคุมการเจริญและวงจรของเซลล์ 

การเกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและพัฒนาการในระดับโมเลกุล ระบบการรับ ส่ง

สัญญาณชีวภาพ และการปรับตัวต่อภาวะเครียด 

 

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร           3(2-3-4) 

 Techniques in Agricultural Microbiology 

   วิธีการแยกและบ่งบอกชนิดจุลินทรีย์เป้าหมาย วิธีกระตุ้นการสร้างสปอร์ในรา การคัดกรองหา

สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ การเก็บและรักษาจุล ินทรีย ์ อนุกรมวิธานทางเคมีในการค้นหาสาร                     

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เมแทบอโลมิคส์เทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางเคมีในผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากจุลินทรีย์โดย

ทีแอลซีและ เอชพีแอลซี เทคนิคในการศึกษาไมคอร์ไรซา  

 

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้        3(3-0-6) 

 Agricultural Microbiology and Application 

   บทบาทของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร ลักษณะและหน้าที่ของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพืช

และสัตว์ การพัฒนาชีวภัณฑ์ด้านการเกษตร การบำบัดของเสียทางการเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ 
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932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล        3(2-3-4) 

 Advanced Techniques in Molecular Microbiology 

             ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรียสมัยใหม่ที่เรียกว่าโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซึ ่งใช้ข้อมูล                 

ท ี ่ ได ้จาก  น ิวเมอร ิคอล แท็กโซโนมี ค ีโมแท็กโซโนมีและโมเลคิวลาร ์ซ ิสต ีมาต ิกส ์  เทคนิค  
การโคลนนิ่งและการแยกโคลนที่สนใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียโดยใช้เทคโนโลยีชีว     

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านไบโอซินทีสิส  

 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิคุ้มกัน        3(2-3-4) 

 Microbial Infection and Immunity 

 หลักการของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ในพืช และสัตว์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค   
และเซลล์ของโฮสต์ที่ระดับโมเลกุล ภูมิคุ ้มกัน วิทยาการต่อต้านเชื้อโรคของโฮสต์ กลไกการก่อโรค  
และการติดเชื ้อแบคทีเรีย เครื ่องมือในการวินิจฉัย วัคซีนและยาต้านจุลชีพ สําหรับการป้องกัน 
และการควบคุม 

 

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์        3(3-0-6) 

 Plant-Microbe Interactions 

   ความสำคัญของจุลินทรีย์ต่อโรคพืช ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพที่มีผลต่อการพัฒนา

ปฏิสัมพันธ์ของพืชและจุลินทรีย์ กระบวนการบุกรุกเข้าสู ่พืชของจุลินทรีย์ การต้านทานโรคพืช 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์และพืช; ไรโซสเฟียร์ จุลินทรีย์เอนโดไฟต์ และไมคอร์ไรซา  

 

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์        x(x-y-z) 

 Selected topic in microbial technology 

 การศึกษาค้นคว้าและวิจ ัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุล ินทรีย ์โดยมุ ่งเน้น                     

การตอบสนองโจทย์ปัญหาจากภาคเอกชน 
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รายวิชาที่เทียบเท่ากันระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

932-501   หลักวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร   

4(3-3-6) 932-501   เทคโนโลยีการเกษตรและ

นวัตกรรม 
2(2-0-4) 

932-502   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร                          

3(2-3-4) 932-502  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

3(2-3-4)  

932-503   สัมมนา 1                                             1(0-2-1) 932-503  สัมมนา 1 1(0-2-1) 

932-504    สัมมนา  2                                            1(0-2-1) 932-504 สัมมนา  2 1(0-2-1) 

932-505   วิทยานิพนธ์ 1                               36(0-108-0) 932-505 วิทยานิพนธ์ 1 36(0-

108-0) 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2 18(0-54-0) 

 

932-506 วิทยานิพนธ์ 2 18(0-54-

0) 

 -  932-508    ระบบการผลิตทางการ  

               เกษตรเพื่อการพัฒนายั่งยืน  

 2(2-0-4) 

932-511 การปรับปรุงพันธุ์พืช 
ระดับโมเลกุล 

3(3-0-6)  -  

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3(3-0-6) 932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3(3-0-6) 

932-513  การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3(3-0-6) 932-513  การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

932-514 โรคพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 932-514 โรคพืชขั้นสูง 3(2-3-4) 

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 

932-516  เทคโนโลยีในการผลิตพืช 
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืช 
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 
หลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

3(3-0-6) 932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 
หลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

3(3-0-6) 

932-518 การจ ัดการแมลงศ ัตร ู พื ช

สมัยใหม่ 

3(2-3-4) 932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่ 3(2-3-4) 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 3(3-0-6) 932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 3(3-0-6) 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางพืช 

3(3-0-6) 932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางพืช 

3(x-y-z) 
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932-521 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางพืช 
3(0-9-0)  -  

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์

ขั้นสูง 

3(3-0-6) 932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

932-532  การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)  932-532  การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)  

932-533 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ 

ขั้นสูง 
3(2-3-4) 932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้น

สูง 
3(2-3-4) 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี ้ยวเอื ้อง 
ขั้นสูง 

3(2-3-4) 932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3(2-3-4) 

932-535 ว ิทยาศาสตร ์เน ื ้อส ัตว ์และ

เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 

3(2-3-4) 932-535 ว ิ ท ย าศ าสตร ์ เ น ื ้ อ ส ั ต ว ์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 

3(2-3-4) 

932-536 สร ีรว ิทยาการส ืบพ ันธ ุ ์ ใน 
สัตว์เลี้ยง 

3(3-0-6)  -  

932-537 ว ิ ท ย าก า รต ่ อ ม ไ ร ้ ท ่ อ ใ น 
สัตว์เลี้ยง 

3(3-0-6)  -  

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์

ในสัตว์เลี้ยง 
3(3-0-6) 932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ใน

สัตว์เลี้ยง 
3(2-3-4) 

932-539 เทคโนโลยีช ีวภาพการผลิต

สัตว์ 

3(3-0-6) 932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3(3-0-6) 

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 3(3-0-6) 932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 3(3-0-6) 

932-541  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

3(3-0-6) 932-541  หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางสัตว์ 

3(x-y-z) 

 -  932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

เลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
3(2-3-4) 

 -  932-551   

 
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 -  932-552   เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4) 

 -  932-553   จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ

ประยุกต์ใช้ 
3(3-0-6) 
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 -  932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับ

โมเลกุล 
3(2-3-4) 

 -  932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4) 

 -  932-556   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 

 -  932-557   ห ั ว ข ้ อพ ิ เ ศษทา ง เทค โ น โ ลยี

จุลินทรีย์ 
3(x-y-z) 
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ภาคผนวก ข 

 

    ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสำคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงต์ของหลักสูตร 

 

ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว ิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีที ่ต ั ้งอยู่

ท ่ ามกลางก ิ จกรรมการ เ กษตร                  

ท ี ่หลากหลายและเป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ มี

ความสำค ัญของภาคใต้ ตอนบน  
ซ ึ ่ งเป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ผล ิตพ ืชและสัตว์

เศรษฐกิจที ่สำคัญ  ได ้แก่ ปาล์ม

น้ำมัน ยางพารา ไม้ผลและปศุสัตว์ 

เกษตรกร และผู้ประกอบการในพ้ืนที่

ต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

เ ฉพาะด ้ านการ เกษตรส ู ง ม าก                        

เพ่ือประกอบการดำเนินกิจกรรมและ

แก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งเรื ่องคุณภาพ

และปร ิ ม าณ  ในด ้ า นก า รผลิ ต  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษา 

และการเพิ่มมูลค่า ดังนั้นหลักสูตร 
ที่จะเปิดนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการ

สอนและว ิจ ัย โดยนำป ัญหาของ 
พ ื ้ นท ี ่ ม า เป ็ น โจทย ์ ในการว ิ จั ย 
ในเบื ้องต้น รวมถึงการแก้ป ัญหา

ระดับภูมิภาคและประเทศตามลำดับ 

โดยการผล ิตบ ัณฑ ิตท ี ่ ม ีความรู้

ความสามารถด ้านว ิทยาศาสตร์                     

และเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้ 
องค์ความรู ้ทางว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย ีสม ัยใหม ่ ท ี ่ เก ี ่ ยวกับ                 

พ ื ช  ส ั ต ว ์  และจ ุ ล ิ นทร ี ย ์  เ พ่ื อ 

   ม ุ ่งผล ิตมหาบัณฑิตท ี ่มี

ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผลิต

งานวิจัยที ่มีคุณภาพ และสร้าง

นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และ

เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร เ ก ษ ต ร  ม า

ประยุกต์ใช้พัฒนาทางด้าน พืช 

ปศุสัตว์ และจุลินทรีย์ ตามวิถี

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้ง

ระด ับภ ูม ิภาค ประเทศ และ

น า น า ช า ต ิ  ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึด

หล ั ก เ ศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง  มี

จิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม 

และรับผิดชอบต่อสังคม 

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 

ความสามารถระดับสูงในการวิจัย

และสร้างองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้

ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว์ 

และจุลินทรีย์ เพื่อให้มีคุณภาพ

แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  
และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึก

ทางด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม  
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ม ี ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ด ้ าน เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

วิชาชีพ 

2)  เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ด ้าน

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี  
ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ป ร ะ ย ุ ก ต์  
องค์ความรู ้ไปใช้ในการพัฒนา

ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ

อุตสาหกรรมในระด ับพ ื ้ นที่   
ระด ับภ ูม ิภาค ระด ับประเทศ                

และนานาชาติ 
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การแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรม

การเกษตรด ังกล ่าว และนำไปสู่                       

การยกระด ับค ุณภาพผล ิตภัณฑ์ 
ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนั้น

หลักส ูตรนี ้ย ังสามารถตอบสนอง         

ต ่ อกา ร เปล ี ่ ย นแปลงทา งด ้ า น

เศรษฐก ิจของประเทศในแง ่การ

พ ัฒนาค ุณภาพของผลผล ิตทาง

การเกษตรจากทักษะและความรู้ที่

ได ้ร ับภายใต ้การอน ุร ักษ ์และใช้

ทรัพยากรที ่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และยั่งยืน 

 

 

ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

 

วัตถุประสงค์ รายวิชา 

1 )  เ พ ื ่ อ ผ ล ิ ต มห าบ ัณฑ ิ ตท ี ่ ม ี ค ว ามรู้

ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตพืช 

ส ัตว ์ และจุล ินทรีย ์ เพ ื ่อให ้ม ีค ุณภาพและ

มาตรฐานสากล และผล ิตมหาบ ัณฑิตท ี ่มี

จ ิตสำน ึกทางด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม มี

ความส ัมพ ันธ ์ ร ะหว ่ า งบ ุคคล ม ีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร 

932-503 สัมมนา 1 

932-504 สัมมนา 2 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัย 
ทางพืช 
932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 

932-514 โรคพืชขั้นสูง 

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 
หลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่   



85 
 

 

วัตถุประสงค์ รายวิชา 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางพืช 

932-523 การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรี 
ทางการเกษตร 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการ

ผลิตเนื้อสัตว์ 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ 
ในสัตว์เลี้ยง 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว ์

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 

932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

932-542 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเลีย้ง

สตัวน์ า้เศรษฐกิจ 

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
และการประยุกต์ใช้ 

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยา 
ระดับโมเลกุล 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกัน 

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

932-505 วิทยานิพนธ์  

932-506 วิทยานิพนธ์ 

  2) เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกต์องค์ความรู้   

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
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ไปใช ้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมในระดับพื ้นที ่ ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ และนานาชาติ 

 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร 

932-503 สัมมนา 1 

932-504 สัมมนา 2 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อการ

พัฒนายั่งยืน 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัย 
ทางพืช 
932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 

932-514 โรคพืชขั้นสูง 

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 
หลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่   

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางพืช 

932-523 การประยุกต์ใช้โฟลว์ ซัยโทเมทรี 
ทางการเกษตร 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ืองขั้นสูง 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการ

ผลิตเนื้อสัตว์ 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ 
ในสัตว์เลี้ยง 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 

932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 
และการประยุกต์ใช้ 

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับ

โมเลกุล 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกัน 

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 

932-505 วิทยานิพนธ์  

932-506 วิทยานิพนธ์   
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม 

 
คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต 

1. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัว ...ในข้อ 9 หน้า 8 ควรปรับ

ให้ถูกต้องเป็นระบบเดียวกันโดยเฉพาะวุฒิการศึกษา และ

ฝากเช็คด้วยว่าอาจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการหรือไม่               

ถ้าไม่ใช่ก็ต้องใช้เครื่องหมาย - 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับแก้ไขรูปแบบและ

ตรวจสอบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ในหลักสูตรไม่มีสัตว์น้ำหรือ เพราะจะมีผลต่อการเขียน

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจข้อ 11.1 ในหน้า 9 

  

คณะมีหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่แล้ว 

3. ลดคำซ้ำในส่วนของปรัชญาเพื่อให้กระชับและจำได้ง่าย

แต่ยังคงความหมายเดิม 
แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับปรัชญาหลักสูตรให้มี

ความกระชับ 
4. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าควรระบุให้จัดเจนว่าเป็น

ความรู้พื ้นฐานอะไร เช่น ภาษาอังกฤษ การวางแผนการ

ทดลอง/ระเบียบวิธีวิจัย หรืออื่นๆ เพ่ือจะได้ไปแก้ไขปัญหา

กันได้ถูกต้อง 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับเป็นนักศึกษาที่เข้า

มาศ ึกษาม ีความร ู ้พ ื ้นฐานว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการเกษตรไม่เท่ากัน 

5. แผนการศึกษาใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง หน้า 

19 และหน้า 20 ในหมวดวิชาเลือกเห็นควรเปิดกว้างไม่ตอ้ง

บังคับให้เลือกเรียนสาขาเอกเพียงสาขาเดียวเท่านั้นเพราะ

บางคนอาจเปลี่ยนใจอยากไปทำงานในสาขาอื่น เพราะฐาน

เขาเรียนเหมือนกัน จึงควรเปิดกว้างเอาไว้ 

 

แก้ไขตามคำแนะนำ นักศึกษาสามารถเลือก

ลงทะเบียน รายวิชาหมวดวิชาชีพเลือก ของ

วิชาเอกใดก็ได้  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

6. วิชาบางวิชาควรรวมอยู่ใน  Techniques in 

Agriculture Science Technology เช่นวิชา  

Application of Flow Cytometry in Agriculture 

รวมทั้งเทคนิคทางสัตว์ และจุลินทรีย์ทั้งหลาย ควรเป็น

เนื่องจาก วิชา Techniques in Agricultultural 

Science Technology เป็นวิชาเฉพาะปฏิบัติการ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำ

วิทยานิพนธ์ ส่วนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น 

Application of Flow Cytometry in 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

พ้ืนฐานเพราะเขาจะได้ใช้ต่อยอดในรายวิชาที่จะเป็นวิชาเอก

ที่เขาอาจ เปลี่ยนสาขาไปเรียนได้ 
Agriculture เป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับการวิจัย

เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน และได้เปิด

สอนรายวิชานี้เป็นหัวข้อพิเศษในเล่มหลักสูตรปี 

2557 

 

7. ปรับการเขียน 3.1.4 แสดงแผนการศึกษาให้ถูกต้อง 

เครื ่องหมายดอกจันหรือเชิงอรรถไว้ลำดับหลังจากรวม

ตลอดหลักสูตร และในหน้าถัดไป วิชาเลือกควรอยู่ถัดลงมา

จากรายวิชาบังคับ เว้นวรรคชั้นปีให้ถูกต้องด้วย 

แก้ไขตามคำแนะนำ  

8. ความหายของรหัสวิชาที่เป็นตัวเลข 0 ควรระบุให้ชัดเจน

ว่าเป็นวิชาวิทยานิพนธ์เพราะใช้ร่วมกันได้อยู่แล้วทุกสาขา

แล้วเลข 5 หายไปไหน ควรจะเป็นรายวิชาทางจุลินทรีย์

หรือไม?่ 

แก้ไขตามคำแนะนำ เพิ่ม เลข 5 หมายถึง รายวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ 

9. ในหมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา ในข้อ 1 ของตารางควรจัดมีสัมมนาวารสารสโมสร 

หรือ journal club เป็นภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ เป็นการ

ฝึกภาษา การตรวจเอกสารและเตรียมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

ทำวิจัย เพราะเป็นช่องทางที่เราได้พบนักศึกษาประจำ นัด

แนะ ชี้แจ้ง และกำหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น เตรียมโครงร่าง 

ซ้อมการนำเสนอโครงร่าง รายงานความก้าวหน้าการวิจัย

เพ่ือวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และป้องกันวิทยานิพนธ์ทำให้

นักศึกษาได้จบได้เร็วขึ้น 

ไดม้ีการจัดสัมมนาวารสารสโมสร หรือ journal 

club เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 1 และ 

สัมมนา 2 ตามข้อเสนอ 

10. การทำ Curriculum Mapping ยังไม่ชัดเจนและถูกต้อง 

          10.1 จุดขาวสามารถใส่ในทุกหัวข้อได้ที่เราไม่เน้น

เป็นความรับผิดชอบหลัก 

 

บางรายวิชาไม่สามารถประเมินความรับผิดชอบได้

อย่างชัดเจนจึงไม่สามารถใส่จุดขาวไดทุ้กหัวข้อ   
                                                                                  

          10.2 จ ุดดำควรจะมีอย ่างน ้อย 1 จ ุดในแต่ละ

คุณลักษณะ และจะต้องสัมพันธ์กับรายวิชา เช่น  

                                                                        

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับเพ่ิมความรับผิดชอบ

หลักให้สัมพันธ์กับรายวิชา 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

932-507 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ต ้องมีจ ุดดำหมายเลข 2 เพราะต้องมีความร ู ้ ในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อ

สถานการณ์โลก ส่วน1 และ 3 เป็นจุดขาวซึ ่งเป็นความ

รับผิดชอบรอง เป็นต้น ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์ต้องเข้มข้น

จะว่าไปแล้วต้องเป็นจุดดำความรับผิดชอบหลักทั้งหมดก็ว่า

ได้ในทุกทักษะ 

ดังนั้นควรทบทวนดูใหม่ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ

หลัก และรองเสียใหม่ 
11. ในส่วนการเขียนคำอธิบายรายวิชานั ้นยังขาดความ

ถูกต้อง 

          11.1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะตรงกัน

หรือไปด้วยกัน 
         11.2 เครื่องหมาย ; และ , ยังใช้ผิดอยู่เยอะ 

         11.3 ชื่อวิชาขั้นสูงแต่คำอธิบายรายวิชาขั้นธรรมดา 

บางรายวิชายังมีหลักการ กลไก พ้ืนฐาน เป็นต้น ซึ่งคำ

เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงขั้นสูง บางรายวิชา เช่น การ

ชลประทานไม่ควรจะอยู่ในหลักสูตรมหาบัณฑิต 

ดังนั้นควรปรับการเขียนคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับชื่อวิชา 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับภาษาไทยกับ

ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน และตรวจสอบการใช้

เครื่องหมาย 

12. รายวิชา 932-555 การจัดการเชื้อจุลินทรีย์ภูมิคุ้มกัน 

เมื่อดูคำอธิบายรายวิชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพืชหรือสัตว์เลยแต่

เป็นในมนุษย์จึงคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หากจะใส่

ต ้องเช ื ่อมโยงเขียนให้สอดคล้องกับว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

แก้ไขตามคำแนะนำ 

13. ในส่วนผลงานของคณาจารย์ควรปรับระบบการเขียนให้

เป็นแบบเดียวกัน 

          13.1 ชื่อผู้แต่งตัวหนา 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยปรับแก้ไขรูปแบบ 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

          13.2 ปี พ.ศ. ใส่ในวงเล็บหรือไม่ 

          13.3 ชื่อหนังสือ วารสาร ตัวเอน ธรรมดา หรือขีด

เส้นใต้...ที่เห็นยังหลากหลาย 

          13.4 ผลงานบางเรื ่องปรากฏในอาจารย์บางท่าน 

แต่ไม่มีในบางท่าน ทั้งที่เอกสารมีชื่อทั้ง 2 ท่าน ดังนั้นใส่ให้

ครบคณาจารย์จะได้มีผลงานเพ่ิมและครบในทุกประเภท 
ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 

1.โดยโครงสร้างและหน่วยกิตบังคับ มีความเหมาะสมแล้ว 

แต ่ แ ผนแบบ  ก . 1 .  ค ว ร ให ้ น ั ก ศ ึ กษ า ได ้ น ำ เ สนอ 
เพื่อปรับฐานความรู้และมาตรฐานของนักศึกษา เพื่อนำไปสู่

การศึกษาวิจัย ให้มีประสิทธิภาพในเบื้องต้น ควรบังคับ แต่

อาจไม่นับเป็นหน่วยกิต 

ทำตามข้อเสนอแนะในรายวิชาสัมมนา 1  
และ สัมมนา 2  

2.  ควรเน ้นให ้น ักศ ึกษาม ีโอกาสได ้ทำว ิจ ัยแต ่ เน ิ ่นๆ  
(เทอมที่ 2) และให้โอกาสนำเสนองานวิจัยในการประชุม

นานาชาติให้มากขึ้น 

ดำเนินการตามที่เสนอ โดยให้นักศึกษาเริ่มทำวิจัย

ในรายวิชา 931-502, 932-507 ในชั้นปีที่ 1 

3. ผลงานวิจัยต้องเสนอเนื้อหาตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อย

ใน TCI (กลุ ่ม 1) ถ้าให้ดีต้องในวารสาระดับนานาชาติ  
ที่มี Impact Factor อย่างน้อย 1 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรดำเนินการตามแนวปฎิบัติของบัณฑิต

ว ิทยาล ัย  และการต ีพ ิมพ ์ ในวารสารต ่างๆ  
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณา 

4.ข้อสังเกต รายวิชาเลือกในทั้ง 2 กลุ่ม อาจมีมากเกินไป 

ควรจัดความสำคัญหรือ ตัดออก 
คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรมีการทำวิจัยในหลายด้าน 

ดังนั้นต้องทำให้มีวิชาเลือกเพียงพอสำหรับ

นักศึกษาท่ีจะเข้ามาทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ และ

การเปิดรายวิชาเลือกไม่ได้เปิดทุกวิชาในแต่ละ

เทอมแต่เปิดตามความต้องการของนักศึกษาท่ีจะ

ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์  
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 
1. แก้ไขคำผิด หน้า 6 ข้อ 3.3 “วิทยาศาสตร์” แก้ไขตามคำแนะนำ 
2. แก้ไขการพิมพ์ภาษาอังกฤษ  

    หน้า 21 วิชา 932-552 
แก้ไขตามคำแนะนำ 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

    หน้า 66 Methods in Agricultural Microbiology 

    หน้า 77 Methods in Agricultural Microbiology 

    หน้า 22 วิชา 932-553   
    หน้า 66 Agricultural Microbiology and   

               Application 

    หน้า 77 Agricultural Microbiology and  

Application   
    หน้า 22 วิชา 932-557 
    หน้า 67 Selected Topic in Microbial Technology 

    หน้า 78 Selected Topic in Microbial Technology 
3.  หน ้า 26 – 31 ภาระงานและผลงานทางว ิชาการ 

ภาคผนวก ค เป็น ง 
แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเปลี่ยนเป็นภาคผนวก ง 

ทั้งหมด 
4. Curriculum Mapping หน้า 38 – 43 เหมาะสมดี  
5. หมวดที่ 5 – 8 ไม่มีอะไรแก้ไข  
6. หน้า 65 ว ิชา 332 – 541  บรรทัดที ่ 6 เพิ ่มคำว ่า. 

Themselves 

 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเพิ่ม คำว่า themselves 

ลงในคำอธิบายรายวิชาดังกล่าว 

7. การเขียนผลงานทางวิชาการ หน้า 114 ฉบับที่ 1 และ 3 

ทำไมต้องขีดเส้นใต้ ซึ่ง  ทั้งพิมพ์เอนและขีดเส้นใต้ 
แก้ไขตามคำแนะนำ 

8. หน้า 9 ข้อ 11.1 แผนงานวิจัยที่เสนอ 3 วิชาเอก

เหมาะสม 
 

10. 932-503 หน้า 74 ว ิชา 932-503 รองร ับงานว ิจัย                

ให้ดีมาก 

 

 

11. การมีนักศึกษาที่มีคุณภาพต้องถูกเร่ง และควบคุม อย่าง

จริงจัง เพ่ือผลักผลงานวิจัยให้คณาจารย์ จะได้ ตำแหน่งทาง

วิชาการให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมวิจัย 

 

ดำเนินการตามคำแนะนำ 

นายธาร นวลนึก 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

1. หน้าที่ 7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

ในส่วนของ 8.1 เจ ้าหน้าที ่ในหน่วยงานภาครัฐเช่นขอ

เพิ ่มเติมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  (ซึ ่งนักวิชาการ

ส่งเสริมการเกษตร จะประจำอยู่ ทั้งในพื้นที่ ทั้งระดับอำเภอ 

ระดับจังหวัด และส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่ง

เป็นกรมที่มีบุคลากร ด้านการเกษตรมากที่สุดของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์) 

 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเพิ่มอาชีพที่นักศึกษา

สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

2. หน้าที่ 7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ข้อ 8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัวขอแก้ไขจากผู้ประกอบการ

สวนเกษตร  เป็นธุรกิจการเกษตร หรือตัดออกก็ได้  

 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยแก้ไขจากผู้ประกอบการ

สวนเกษตร  เป็นธุรกิจการเกษตร 

3. หน้าที่ 7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ขอเพิ ่ม 8.5 เกษตรกรรุ ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

หมายถึงเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 

 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเพิ่มอาชีพที่สามารถ

ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

4. หน้า 35 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ความรู้ 2.2.2.3 การจัดให้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก

สถานการณ์จริง และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก

ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง เช่น เกษตรกร

ดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ 

แก้ไขตามคำแนะนำ โดยเพิ่มเติมข้อความ “เช่น 

เกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ” ตาม

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. เพื่อเพิ่มมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ภาษา ผู้จบ

การศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน

เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู ้ความสามารถภาษาอังกฤษ 

อาจจะเป็นคะแนน CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ

จากสถาบ ันอ ื ่นๆท ี ่ผ ่ านการร ับรอง ตามเกณฑ ์ของ

มหาวิทยาลัยที ่ตั้งขึ ้น หรือหากไม่ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าว

หลักสูตรได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ

มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ 

สามารถลงเร ียนหลักส ูตรภาษาอังกฤษเพิ ่มเต ิม จาก

มหาวิทยาลัยได้ 
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คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 107 (5/2561) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
มติที่ประชุม การดำเนินการ 

ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดแล้วมีมติให้แก้ไข ดังนี้ 

1. เช็คคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร แล้วสรุปเป็น

ตารางให้เห็นชัดเจน 

 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

2. ในตาราง ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม แก้ไข การ

ดำเนินการ ดังนี้ 

     - ข้อ 2 ให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับในคณะได้มีการเปิด

สอนหลักสูตรการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำแยกออกไปเป็นอีก

หลักสูตรหนึ่งด้วยแล้ว 

      - ข้อ 6 ให้เขียนอธิบายวิชา Techniques in 

Agricultultural Science Technology เป็นรายวิชา

เฉพาะปฏิบัติการ และเพ่ิมคำอธิบายให้ชัดเจน 

     - ข้อ 10.1 ให้ปรับปรุงเหตุผลใหม่ ให้ถูกต้องชัดเจน 

 

     - ข้อ 10.2 แก้ไขตามคำแนะนำ ให้อธิบายด้วยว่าแก้ไข

อย่างไร  

 

 

 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม โดยอธิบาย

เพ่ิมเติมว่าคณะได้มีการเปิดสอนหลักสูตร                 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยแล้ว 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม  

 

 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม โดยเพิ่มเหตุผล

ให้ชัดเจนมากข้ึน 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

3. หน้า 11 ข้อ 13 ความสัมพันธ์ ให้เขียนว่ามีสัมพันธ์กับ

หลักสูตรสัตว์น้ำ และหลักสูตรปริญญาตรีด้วย ให้อธิบายให้

ชัดเจนและสอดคล้อง 

 

 

เนื่องหลักสูตรไม่ได้มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร

สัตว์น้ำ และหลักสูตรปริญญาตรี จึงไม่สามารถ

ดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้ได้ 

4หน้า 18 รายวิชาที่สอน ในหมวดวิชาชีพเลือก   ให้เขียนว่า 

ให้นักศึกษาเลือกวิชาชีพเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 6 หน่วยกิต 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม โดยแก้ไขเป็น

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 

โดยมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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5. หน้า 21 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ให้อิงตามมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องตีพิมพ์ 

หลักสูตรอิงตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

 
6. หน้า 48 รายวิชา 932-507 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ฯ 

และ 932-507 วิทยานิพนธ์ 2 รหัสซ้ำ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม โดยปรับรหัส

รายวิชา วิทยานิพนธ์ 2 เป็น 932-506 

 
  



97 
 

 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 107 (5/2561) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
มติที่ประชุม การดำเนินการ 

7. หน้า 49 รายวิชา 932-512 ให้ตัดคำอธิบายรายวิชา ที่

เป็น เช่น แสง อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และแร่ธาตุในดิน 

ออก เพราะคำอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี ห้ามเป็นคำขยาย 

พร้อมกันนี ้ ขอให้แก้คำผิดให้ถูกต้องตามคำเสนอแนะ

เพิ่มเติมของคณะกรรมการคณะ แล้วนำเข้าพิจารณาในการ

ประช ุมคณะกรรมการประจำคณะว ิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม     วาระพิเศษ ในว ันท ี ่  30 

พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.  

 

 

ดำเน ินการแก ้ไขตามมต ิท ี ่ประช ุม  โดยปรับ

คำอธิบายรายวิชาเป็น อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 

ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา และการผลิตพืช 

ปัญหาทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี ่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโต และผลผลิตการผลิตพืชโดยอาศัย

ผ ล ง า น ค ้ น ค ว ้ า ว ิ จ ั ย  แ ล ะ เ ท ค น ิ ค ใ ห ม่ ๆ  
ทางสรีรวิทยา 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ด้วยวาระพิเศษ เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
มติที่ประชุม การดำเนินการ 

          มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยขอให้แก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำ

หลักสูตร ให้เรียงตามตำแหน่ง และตามลำดับตัวอักษร  

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 
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คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 45 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

1. ทบทวนการกำหนดรายวิชาเลือก มีวิชามากเกินไป ให้

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความพร้อมของผู้สอน และ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเนื้อหาในบาง

รายวิชาสามารถรวมอยู่ในวิชาเดียวกัน เช่น Application 

of Flow Cytometry in Agiculture รวมทั้งเทคนิคทาง

สัตว์และจุลินทรีย์ทั้งหลาย ควรรวมอยู่ในวิชา Techniques 

in Agicultultural Science Technology 

ได้ทบทวนตามมติที่ประชุม การกำหนดรายวิชา

เลือกตามเนื้อหา ลำดับความสำคัญ ความพร้อม

ของผ ู ้สอน และเคร ื ่องม ือทางว ิทยาศาสตร์  
ที่มีอยู่เดิม แต่คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และ เทค โน โลย ี ก า ร เ กษตรม ี ก า รทำ ว ิ จั ย 
ในหลายด้าน ดังนั้นต้องทำให้มีวิชาเลือกเพียงพอ

สำหรับนักศึกษาท่ีจะเข้ามาทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

และการเปิดรายว ิชาเล ือกไม่ได ้ เป ิดทุกว ิชา 
ในแต ่ ละ เทอมแต ่ เป ิ ดตามความต ้ อ ง การ 
ของนักศึกษาที่จะใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ 

 

 
2. ปรับแก้ไขการรายงานผลการดำเนินการตามความเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ชัดเจนและอธิบายเหตุผลในการ

ดำเนินการปรับแก้หลักสูตร 

 

 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

 

 

 

 

 
3. เพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรจากวิทยาเขต

ปัตตานี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือใช้

จัดการศึกษาของแต่ละวิทยาเขต 

ดำเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 



99 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

1. หน้า 6 ข้อ 6 ควรเพ่ิมเติมข้อความว่าปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรใด 
ปรับตามข้อเสนอแนะ ในหน้าที่ 3 หมวดที่ 1  
ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
2. หน้า 6 หัวข้อ 7 ควรเผยแพร่หลังจากใช้หลักสูตรที่

ปรับปรุงใหม่นี้แล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

(ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ใช้สำเร็จการศึกษาตามที่

กำหนด 2 ปี) 

ปรับตามข้อเสนอแนะ ในหน้าที่ 3 หมวดที่ 1  
ข้อ 7 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

3. หน้า 12 หัวข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ควรแสดง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละ

แผน และควรแสดงด้วยระบบตัวเลขที่สอดคล้องรับ

กัน เช่น กลยุทธ์ข้อ 1 หากมีหลักฐานมากกว่า 1 ข้อก็

ควรแสดงเป็นหลักฐานข้อ 1.1, 1.2 เป็นต้น 

นอกจากนี้ ควรเพ่ิมแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับผล

การดำเนินงานในหมวดที่ 7 เช่น มีแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน แผนการ

พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้าที่ 9  
ข้อ 2.แผนการพัฒนา 

4. หน้า 23-24 และ 26-28 ควรแสดงวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ (วิทยา

เขตปัตตานี) โดยเรียงลำดับระดับตรี-โท-เอก ให้เป็น

รูปแบบเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา 

เป็นบุคลากรประจำของ ม.อ. ไม่จัดเป็นอาจารย์พิเศษ 

(ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง เกณฑ์

ม า ต ร ฐ า น ห ล ั ก ส ู ต ร ร ะ ด ั บ บ ั ณ ฑ ิ ต ศ ึ ก ษ า  
พ.ศ.  2558 อาจารย ์ประจำหมายถ ึ งบ ุคลลใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น) 

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 30-31 

และ 34-35 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

5. หน้า 30 หัวข้อ การเตรียมการ 5.5.4 ควรย้ายไปไว้ใน

หัวข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล และยุบหัวข้อ 

5.6.1 เพราะซ้ำซ้อนกับ หัวข้อ 5.6.2  

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 37 

6. หน้า 32 หัวข้อ 2.1.3 ควรเพิ่มกลยุทธ์การประเมิน

จรรยาบรรณรวมทั้ง Plagiarism ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังในหัวข้อ 2.1.1.1 

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 38 ข้อ 

2.1.3 

7. หน้า 36-38 ใน Curriculum Maping รายวิชา 932-

502, 932-503, 932-504, 932-507, 932-512,  

932-513, 932-514, 932-515, 932-516, 932-519 

และ 932-554 ควรเพิ่มความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) 

ในผลการเรียนรู้ด้านที่ 1 และ 3 อย่างน้อย 1 จุดในแต่

ละรายวิชา (ตามประกาศของ สกอ. พ.ศ. 2558 ต้องมี

ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้านแรก ราบทุกรายวิชา) 

นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ของวิทยานิพนธ์ 1 และ

วิทยานิพนธ์ 2 ควรเหมือนกัน เพราะคำอธิบาย

รายวิชาเหมือนกัน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 43-45 

8. หน้า 42-44 หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับเกณฑ์การทำ มคอ.2 ของ 

สกอ.ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ (1) การกำกับ

มาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) 

หลักสูตร (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (7) ตัวบ่งชี้ผล

การดำเนินงาน นอกจากนี้ ในตารางตัวบ่งชี้ข้อ 5) 

และ 7) ควรเปลี่ยนจาก มคอ.7 เป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) เนื่องจาก ม.อ. ไม่ใช้ มคอ.7 

แล้ว ตามเกณฑ์ AUN QA (CUPT QA) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 49-55 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

9. หน้า 50 วิชา 932-511 ชื่อรายวิชาควรปรับปรุง เช่น 

“เทคนิคางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัยทางพืช” เพ่ือให้

สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาซึ่งเน้นเกี่ยวกับพืช 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในหน้า 20 

10. ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา บรรดารายวิชาขั้นสูง

ทั้งหลาย ควรกำหนดรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 

(Prerequisite) ด้วย 

 

ดำเนินการเพ่ิมรายวิชาเรียนก่อนในรายวิชา  
932-504  รายวิชาบังคับเรียนก่อน คือ 932-503 

รายวิชาอ่ืนๆไม่ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน เพราะ

แต่ละสถาบันรายวิชาไม่เหมือนกัน 

11. ภาคผนวก ง ควรแสดงผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด และเป็นผลงานไม่เกิน 5 ปี 

ย้อนหลัง โดยเฉพาะผลงานจากการประชุมวิชาการ 

ต้องระบุหมายเลขหน้าที่ตีพิมพ์เรื่องเต็มในรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) เพราะหากตีพิมพ์ใน

หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts) ตาม

เกณฑ์ของ สกอ. ไม่สามารถนับเป็นผลงานทาง

วิชาการได้ และต้องแยกให้ถูกประเภทด้วย (มีการนำ

บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการไปไว้ในประเภท

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร) นอกจากนี้ต้อง

ทบทวนรายชื่อของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

และอาจารย์ประจำ เนื่องจากอาจารย์บางท่านที่ไม่มี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. ปี 2558  
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์

ประจำที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอบหรืออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ เช่น อ.ณัฏฐากร วรอัฐสิน 

(มีแค่ 2 เรื่อง เรื่องที่ 3 Unpublished material  

ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการได้) อ.อารยา 

เจียรมาศ  อ.ดาริกา คงฤทธิ์  อ.ปิยรัตน์  นาควิโรจน์ 

เป็นต้น 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดในภาคผนวก ง 

และ จ  
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

12. ควรแก้ไขความไม่สอดคล้องกัน เรื่องเดียวกันซึ่ง

ปรากฏอยู่หลายที่ต้องมีเนื้อความ/ข้อความตรงกัน/

สอดคล้องกัน เช่น 

- ปรัชญาหลักสูตร หน้า 11 และ หน้า 67 ข้อความ 

ไม่ตรงกัน 

- ชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรไม่ตรงกับใน

คำอธิบายรายวิชา เช่น 932-511 หน้า 17 เป็น 

“Biomolecules for Research” แต่ หน้า 50 เป็น  
“ Techniques for Research”,  

วิชา 932-552 หน้า 57 เป็น “Techniques in 

Agricultural MIcrobiology” แต่ หน้า 70 เป็น 

“Method in Ageicultural Microbiology” เป็นต้น 

- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคำอธิบายรายวิชา 

เช่น หน้า 49 วิชา 932-505 และ 932-506 คำว่า 

“โดยมีพืชและสัตว์ที่สำคัญ” ไม่สอดคล้องกับ “based 

on economic plants and animals” และ

คำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษของทั้ง 2วิชาต้อง

เหมือนกัน เพราะคำอธิบายที่เป็นภาษาไทยเหมือนกัน; 

หน้า 49  

 

 

- วิชา 932-507 คำว่า “จุลินทรีย์” ไม่สอดคล้องกับ 

“microbiology”; หน้า 50 วิชา 932-513 คำว่า 

“การอภิปรายและวิพากษ์ในชั้นเรียน” ไม่ปรากฏ

เนื้อความนี้ในภาษาอังกฤษของคำอธิบายรายวิชานี้ 

เป็นต้น 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

- ปรับแก้ปรัชญาหลักสูตรทั้ง 2 หน้า 

 

- รายวิชา 932-511 คือ Biomolecules 

Techniques for Research 
 

 

- รายวิชา 932-552 คือ Techniques in 

Agricultural Microbiology 
 

- รายวิชา 932-505 ปรับแก้เป็น  
โดยมีพืชและสัตว์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 
- รายวิชา 932-507 ใช้ microbe 

13. ควรแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เช่น คำสะกดผิด 
เว้นวรรคผิด ข้อความตกหล่น รวมกันเลขผิด  

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

ขาดหน้า 58 เป็นต้น (รายละเอียดในเล่มหลักสูตร 
ที่ส่งคืน) 

14. หน้าปกนอกและหน้าปกในควรเพิ่มคำว่า  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตปัตตานีด้วย 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

15. หน้า 6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 
ควรเป็นปี พ.ศ. 2563 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

16. หน้า 7 อาจารย ์ท่านที ่  5 ม ีผลงานปรากฏอยู ่ใน

ภาคผนวกหน้าที่ 82 ซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ในช่วง 2014 

ถึง 2018 เพียง 2 เรื ่อง จึงทำให้อาจารย์ท่านนี ้มี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 2558 ที่ระบุว่า

ต้องมีผลงานอย่างน้อย 3 เรื่องใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปรับแก้ตามเสนอโดยระบุผลงานทางวิชาการ 

17. หน้า 9 ข้อ 10 การจัดการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ถือเป็นการเรียนการ

สอนในท ี ่ต ั ้ งด ้วย ด ังน ั ้นไม ่ควรเล ือกต ัว เล ื อก  
“นอกสถานที่ตั้ง” และให้เพิ่มคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานีในตัวเลือก “ในสถาน

ที่ตั้ง” 

ปรับแก้ตามข้อเสนอ โดยระบุ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ในสถานที่ตั้ง ข้อ 

10 หน้า 6 

18. หน้า 10 ข้อ 12.2 ความเกี ่ยวข้องกับพันธกิจของ

ส ถ า บ ั น  ค ำ ว ่ า ส ถ า บ ั น ใ น ท ี ่ น ี ้ ห ม า ย ถึ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหลัก  ในหัวข้อนี้

หลักสูตรต้องเขียนบรรยายว่า  หลักสูตรนี ้มีความ

เชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเขียนอย่างชัดเจนว่า 

มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านหรือ Expected Learning 

Outcome (ELO) ของหลักสูตรสะท้อนวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร เช่นวิสัยทัศน์ของ

มหาว ิทยาล ัยม ุ ่ งเน ้นการเป ็นมหาว ิทยาล ัยเ พ่ือ

ปรับแก้ตามข้อเสนอ ข้อ 12.2 หน้า 7 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

นวัตกรรมและสังคม ELO ของหลักส ูตรได ้มีการ

กำหนดหรือไม่ว่าบัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิง

ปฏิบัติหรือไม่  นอกจากนี้ ELO ได้กำหนดหรือไม่ว่า

ความสามารถในด้านต่างๆของบัณฑิตที ่หลักสูตร

พัฒนานั ้นมีความโดดเด่นอยู ่ในระดับสากลหรือใน

ระดับอาเซียน 

19. หน้า 14 ข้อ 2.2.1 คำว่า “ผลงานตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับ

....” มีความหมายที่กว้าง-ไม่ชัดเจน จึงควรปรับแก้ 

เช ่น ใช ้คำว ่าม ีผลงานตีพ ิมพ์ในวารสารที ่อย ู ่ ใน

ฐานข้อมูล 

ข้อ 2.2.2 ควรตัดคำว่า “ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ปร ับพ ื ้นฐาน...” ออก เพราะห ัวข ้อน ี ้ เป ็นเร ื ่อง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (ยังไม่เข้าศึกษา แต่มีสิทธิ์สมัคร) 

จึงยังไม่ควรกำหนดว่าต้องลงทะเบียนรายวิชาจึงจะมี

สิทธิ์เข้าเรียนได้ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ  เป็น” ผลงานวิจัยและ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ตามเกณฑ ์ของสำน ักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)” ข้อ 2.2.1 หน้า 11 

 

ปรับแก้ไขตามเสนอ ตัดคำว่า “ต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาปรับพื้นฐาน...” ออก 

20. หน้า 16 อินเตอร์เน็ต พิมพ์ผิดต้องเป็น อินเทอร์เน็ต ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

21. หน ้ า  17  932 - 514  โ รคพ ื ชช ั ้ น ส ู ง  advance  

ต้องมี d ตาม 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

22. หน้า 23 อาจารย์ท่านที่ 3 ตรงท้ายของหน้ามีผลงาน

วิชาการปรากฏอยู่ในภาคผนวกหน้าที ่ 88 รายการ

ผลงานวิชาการเรื่องที่ 3 พบว่าเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้

ตีพิมพ์เผยแพร่ จึงไม่อาจนับว่าเป็นผลงานวิชาการที่ได้

ในที ่นี ้ ดังนั ้นอาจารย์ท่านนี ้จึงไม่อาจเป็นอาจารย์

ประจำหลักสูตรได้ เพราะมีผลงานวิชาการไม่ถึง 3 ชิ้น

ใน 5 ปี 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ โดยระบุผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

23. หน้าที่ 24 อาจารยท่านที่ 5 (อาจารย์อารยา) มีผลงาน

ปรากฏอยู่หน้าที่ 92 ซึ่งพบว่ามีผลงานที่อยู ่ในช่วง 

พ.ศ.2014-2018 เพียงเรื ่องเดียว จึงมีคุณสมบัติไม่

ครบตามที ่ เกณฑ์กำหนดไว ้และไม่อาจทำหน้าที่

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้  หัวข้อ 3.2.2 ควรเปลี่ยน

จากอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ผู้สอน หัวข้อในหน้า 
ที่ 26 ก็เช่นกัน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ โดยระบุผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ใหม่ ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

 

หัวข้อ 3.2.2 เปลี่ยนจากอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์

ผู้สอน 

24. ในหน้าที่ 25 อาจารย์ลำดับที่ 7 มีผลงานปรากฏอยู่ใน

หน ้าท ี ่  109 พบว ่าม ีผลงานว ิชาการ 1 ช ิ ้น คือ  
คู่มือปฏิบัติการซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้ผ่าน

กระบวนการ peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ 

หากผลงานว ิชาการช ิ ้นน ี ้ ไม่ ได ้ผ ่านกระบวนการ

ดังกล่าวจะนับเป็นผลงานวิชาการในที่นี้ไม่ได้ อาจารย์

ท่านนี้จึงอาจมีคุณสมบัติไม่ครบกับการเป็นอาจารย์

ผู้สอน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย์

รายการใหม่ 

25. ในหน้าที่ 26 อาจารย์ในลำดับที่ 10 ซึ่งมีรายละเอียด

ในภาคผนวกหน้าที่ 113 พบว่า อาจารย์ท่านนี้ยังไม่มี

ผลงานทางวิชาการ ดังนั้นจึงไม่อาจเป็นอาจารย์ผู้สอน

ได้ ในหน้าเดียวกัน อาจารย์ท่านที่ 1 ของวิทยาเขต

ปัตตานี (อาจารย์บุญส่ง) มีผลงานทางวิชาการปรากฏ

อยู่ในหน้า 114 เพียงเรื่องเดียวและอยู่นอกช่วง 5 ปี

ย ้อนหลัง (2014-2018) จ ึงถือว ่า ย ังไม่ม ีผลงาน

วิชาการในช่วงย้อนหลัง และไม่อาจเป็นผู ้สอนใน

หลักสูตรได ้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย์

รายการใหม่ 

26. ผลงานวิชาการของอาจารย์พิเศษที่ปรากฏอยู่ในหน้า 

134-137 ค่อนข้างเก่าจึงควรตัดผลงานที่เก่าเกินกว่า

ออก 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

27. หน้าที่ 74 ผลงานวิชาการท่ีเป็นบทความวิจัยในการ

ประชุมวิชาการจะต้องระบุเลขหน้าด้วย 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย์

รายการใหม่ 

28. หน้าที่ 86 ปรากฏผลงานวิชาการในปี 2013  
ซึ่งเกินกว่า 5 ปี 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

29. หน้า 90 ปรากฏผลงานวิชาการในปี 2012 และ 2013 

ซึ่งเกินกว่า 5 ปี 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

30. ขอให้หลักสูตรกรุณาตรวจสอบและนำผลงานวิชาการ

ที่อยู่นอกช่วง 5 ปีย้อนหลังออก 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

31. หน้า 36 ถึง 38 แผนที ่กระจายความรับผิดชอบ   
ในการเรียนแบบ ก1 ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนเฉพาะวิชา

สัมมนา 1 และ 2 และวิทยานิพนธ์รวม 3 วิชา หาก

พิจารณาจุดดำของทั้ง 3 รายวิชารวมกันจะพบว่ามีไม่

ครบทุกมาตรฐานการเร ียนร ู ้ท ี ่กำหนด จ ึงขอให้

หลักสูตรพิจารณาในเรื่องจุดดำของวิทยานิพนธ์ตัวที่ 1 

(932-505) บางรายวิชาไม่มีจุดดำในด้านคุณธรรม

จริยธรรม จึงขอให้หลักสูตรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ หน้า 43-45 

32. หน้า 42 เป็นต้นไป บทที ่ 7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตรจะต้องปรับเนื ้อหาใหม่ทั้งหมดเพราะสิ ่งที่

เขียนเป็น format กล่าวของเกณฑ์มาตฐาน สกอ. 

2548 ในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  2558 กำหนดว่า

จะต้องระบุการประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างน้อย 

6 ด้าน คือการกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา 

คณาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 

33. หน้า 48 รายวิชา 932-501 คำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน เช่น หลักการ

พัฒนาการ มีคำแปลภาษาอังกฤษว่า aspect in 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังแสดงหน้า 19 
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ข้อเสนอแนะของคณะทำงานกลั่นกรอง การดำเนินการ 

development ขอให้หลักสูตรลองตรวจสอบความ

สอดคล้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชา

อ่ืนๆด้วย   วิชา 932-502 มีการเขียนวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active learning ในคำอธิบาย

รายวิชาเสนอว่าควรตัดวิธีการจัดการเรียนการสอน

ออก เพราคำอธิบายรายวิชาน่าจะเป็นคำอธิบาย

เนื้อหารายวิชาเท่านั้น 
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คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9 / 2561 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

1. ขอให้เพิ่มข้อมูลการร่วมมือกับโครงการ/สถาบันต่างๆ 

เช่น โครงการปิดทอง ตามท่ีหลักสูตรนำเสนอ 

 

เพ ิ ่มข ้อม ูล โครงการสร ้างและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมแบบบูรณาการด ้วยองค์ ความรู้  

( Knowledge- based integrated agricultural 

systems)  โดยการม ีส ่ วนร ่วมของช ุมชน ณ  
บ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ในภาคผนวก ช. 
2. หน้า 45  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้จากหล ักส ูตรสู่ รายว ิชา

ว ิ ทย านิ พนธ ์  ค ว ร ระบ ุ ค ว าม ร ั บผ ิ ดช อบ หลั ก 
ทุกหัวข้อย่อย 

ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 24 (2/2562) 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

1. ควรมีความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรต่างๆ อาทิ

เช่น หลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 

ก า ร จ ั ด ก า ร  แ ล ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยพิจารณาว่าหากเปลี่ยน

ชื่อสาขาวิชา จากเดิม “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทค โน โลย ี ก า ร เ กษตร ”  เป ็ น  “สาขาว ิ ช า

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร” 

จะมีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี จะนำไปสู่นวัตกรรมทางการเกษตร 

   ทางหลักสูตรขอคงชื่อสาขาวิชาเดิม แต่จะมีการ

ปรับเนื้อหาในรายวิชาหมวดบังคับ 932-501 จาก

ชื่อรายวิชา หลักวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร เป็น เทคโนโลยีการเกษตร

และนวัตกรรม  และแก้ไขคำอธิบายรายวิชาโดย

เพ่ิมเนื้อหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ในหน้า 26 

และ 31 เพ่ือให้การเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
    

2. ขอให้พิจารณาเพิ่มเนื้อหารายวิชาในประเด็นดังนี้ 

2.1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ โดยเฉพาะประเด็น

เร ื ่องการเป ิดโอกาสให้ช ุมชนได้เข ้ามาใช้

ประโยชน์จากป่าไม้ ทั้งในเชิงพื้นที่ และเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

2.2 เนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้องกับวนเกษตร ซึ ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างการทำเกษตรบนพื้นที่ป่าไม้ 

และการใช ้ทร ัพยากรพ ื ้นท ี ่ป ่ าไม ้ ให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยมีตัวอย่างโครงการระบบ

วนเกษตรทางด้านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำใน

พื้นที่ป่าชายเลน หรือการทำประมงในพื้นที่

ชายฝั ่ง อาทิเช ่น โครงการอ่าวคุ ้งกระเบน 

โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเกษตรทางด้านยางพารา 

ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ ซึ ่งจะต้องมีการผสมผสาน 
องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรรอบด้าน 

   เพ่ิมรายวิชา 932-524  ระบบการผลิตทาง

การเกษตรเพื่อการพัฒนายั่งยืน โดยมีคำอธิบาย

รายวิชา เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตร

และการบูรณาการเพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน ระบบ

นิเวศ วนเกษตรและทรัพยากรเกษตร  
การวิเคราะห์ระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิง

พ้ืนที่ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม  
การประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรที่ดี

และเหมาะสม (GAP) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณี

ตัวอย่างด้านระบบการผลิตทางการเกษตรและ

การปรับใช้เชิงพ้ืนที่  ในหน้า  27 และ 35 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 24 (2/2562) 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

  
3. การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรระหว่างวิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตปัตตานี ยังไม่ชัดเจน 

โดยขอให้กำหนดจุดเด่นงานวิจัยของแต่ละวิทยา

เขตว่า เน้นไปในทิศทางใด ซึ่งควรเป็นไปในลักษณะ

ชุดว ิจ ัยที ่ม ีจ ุดเน ้นอย่างช ัดเจน และสามารถ

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน สังคม ได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ ระบุเนื้อหา

เพ่ิมเติม ในหน้าที่ 11-17  

4. ขอให้พิจารณาปรับลดจำนวนรายวิชาเลือก ซึ่งมี

มากเกินไป โดยพิจารณาว่า หลักสูตรต้องการเน้น

ผลิตบัณฑิตให้มีจุดเด่นทางด้านใด มีเป้าประสงค์ใน

การผลิตบัณฑิตให้มีค ุณล ักษณะอย่างไร และ

นำไปสู ่การออกแบบรายว ิชาให้สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขการ

พัฒนาผลการเรียนรู้ทั ้ง 5 ด้าน และแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เร ียนร ู ้จากหล ักส ูตรส ู ่ รายว ิชา (Curriculum 

Mapping) ให้สอดคล้องกันด้วย 

ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
โดยการตัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 
932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัย 

932-522 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิีขั้นสูง 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 
932-536 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง 
932-537 วิทยาการต่อมไร้ท่อในสัตว์เลี้ยง 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิต 

และการออกแบบรายวิชาที่สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ 5 ด้าน และแผนที่การกระจายความ

รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ช หน้า 

175 

5. ขอให้ปรับรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตรที่แสดงให้

เห็นการดำเนินการตามแนวทาง Outcome Based 

Education (OBE) ให้ม ีความชัดเจนมากกว ่านี้  

กล ่าวค ือ ต ้องบ ูรณาการการดำเน ินการตาม

แนวทาง OBE ให้มีความเชื่อมโยงกับการบริหาร

จัดการ และการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย

ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอ  ดังระบุในหน้า 

11-19 เป็นต้นไป ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ช 

หน้า 175 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที่ 24 (2/2562) 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้

อย่างไร 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ 

ครั้งที ่25  (3/2562) 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม การดำเนินการ 

1. ขอให้พิจารณาเพ่ิมเนื้อหารายวิชาหลักในประเด็นด้าน
การประมง 2 รายวิชา เพื่อให้เห็นความร่วมมือคลอบคลุม
ทางด้านการเกษตรครบทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
2. ขอให้พิจารณาปรับเพ่ิมรายวิชา “ระบบการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นรายวิชาบังคับ 
 
 
3. แก้ไขภาษาอังกฤษ เช่น systems ต้องเติม s ต่อท้าย
เนื่องจากเป็นระบบหลายระบบ เป็นต้น 

1. ปรับเพิ่มรายวิชาทางด้านประมง จำนวน 1 
รายวิชา 3 หน่วยกิต เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร 
คือ 932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยง
สัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3(2-3-4)  
ซึ่งได้ปรับจากวิชาทางประมง 2 รายวิชา คือ 
วิชาการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ และ วิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำมีเปลือก ดังปรากฏในแผนการเรียนและ
คำอธิบายรายวิชา หน้า 30 และ 38 

  
2. ปรับรายวิชา “932-508 ระบบการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” อยู่ในรายวิชา
บังคับ ดังปรากฏในแผนการเรียน หน้า 30 
 
3. ปรับแก้ในทุกจุดของเล่ม 
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ภาคผนวก ง 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี

 

(1) ชื่อ   นายโอภาส   พิมพา 

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2534 

 วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม. ขอนแก่น, 2538 

Ph.D. (Ruminant Nutrition), Universiti Putra Malaysia, Malaysia, 

 2545 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว์ 3 
932-244 หลักโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3 

932-341 สุขศาสตร์สัตว์ 3 

932-343 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 

932-344 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3 

932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 3 

932-362 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3 

932-468 เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 3 

932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม  3 

932-465 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 3 

   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 3 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 3 
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932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

บดี คำสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์ 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบ ทางเคมี คอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้

ในหลอดทดลองของส่วน ต่างๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 

อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี คำสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒ.ิ 2561. การศึกษาการตลาดแพะ

ของ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

เกษตร35 (2)  (พิเศษ 2): 400-407 

บดี คำสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน์ เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใช้ใบปาล์ม

น้ำมัน เป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารสำเร็จสำหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ปีที่  2 ฉบับพิเศษ 1 : 405-410.  

Pastsart, U. and Pimpa, O. 2018. Meat quality, colour stability, lipid and protein 

oxidation of broilers on diets supplemented with Piper sarmentosum leaves.  

Indian Journal of Animal Research, DOI: 10.18805/ijar.B-942. 

Rattanawut, J., Pimpa, O. and Yamauchi, K. 2018. Effects of dietary bamboo vinegar 

supplementation on performance, eggshell quality, ileal microflora composition, 

and intestinal villus morphology of laying hens in the late phase of production. 

Animal Science Journal, 89: 1572-1580. 

Khamseekhiew, B.  O. Pimpa and P. Nakaviroj. 2017. Comparative drying methods on 

 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena 

leucocephala,  Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. 

Khon Kaen Agric. J.  46 (suppl.) 106-112.  

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Khamseekhiew, B. , Pimpa, O. , Jettana, T.  and Nakaviroj, P.   2017.  Effects of oil palm 

 leaflets in total mixed ration on nitrogen utilization, rumen fermentation and 

 growth in goats.  The 6th International Conference on Sustainable Animal 

 Agriculture for Developing Countries.  (SAADC 2017)  October  16-19, 2017.  Batu, 

 East Java, Indonesia. 
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Pimpa, O.  2017.  The innovation of teaching in beef and dairy production subject  by 

 problem based  learning.   The 1st conference in active learning:  classroom of the 

 future. Walailak University. 27-28 March  2017. 

Pimpa, O. , Khamseekhiew, B.  and  Pimpa, B.  2017.  Dietary protein requirement for 

 maintenance  and growth of Southern Thai indigenous cattle.  The 2nd 

 International Conference on  Animal Nutrition and Environment.  November 1-4, 

 2017. Khon Kaen, Thailand.   

Binsulong, B. , Pastsart, U.  and Pimpa, O.  2016.  Effect of using oil palm fronds and 

 Napier grass as roughage in total mixed ration supplemented with bypass fat 

 on meat quality of feedlot cattle.  The 62nd International Congress of Meat 

 Science and Technology, 14-19 August 2016, Bangkok, Thailand.  

Pastsart, U. and  Pimpa, O. 2016. Growth performance and meat quality of broilers fed 

 diets  supplemented with piper samentosum Roxb.  Leaves.  The 62nd 

 International Congress of Meat Science and Technology, 14- 19 August 2016, 

 Bangkok, Thailand. 

Pimpa, O.  2016.  Animal production and technology transfer.  The 5th National Animal 

 Science conference, 28-30 June 2016. 

Khamseekhiew, B. , Pimpa, O. , and Jettana, T.  2015.  Productive performance and 

 production cost of different cross bred meat Goats fed high levels of OPL in 

 fermented TMR.  The 5th International conference on Sustainable Animal 

 Agriculture for Developing Countries  (SAADC 2015)   October 27-30, 2015.  Dusit 

 Thani Pattaya Hotel, Thailand.  

 

(2) ชื่อ  นายเจษฎา  รัตนวุฒิ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒกิารศึกษา วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 

 วท.ม. (การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549 
 M.Sc. (Agriculture), Kagawa University, Japan, 2551 

 Ph.D. (Animal Science), Ehime University, Japan, 2554 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 1 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว์ 3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-341 สุขศาสตร์สัตว์ 3 

932-344 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3 

932-345 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 3 
932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 3 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-506 วิทยานิพนธ์ 18 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5ปี 

อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี คำสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษาการตลาดแพะ

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

35(2) (พิเศษ 2): 400-407 

รุ่งรัตน์ ประสมสุข ศศิวิมล เมืองแมน เจษฎา รัตนวุฒิ และบดี คำสีเขียว. 2561. ผลของการเสริมดอก

หางนกยูงฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่.วารสารวิจัยและส่งเสริม

วิชาการ เกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 15-21. 

Rattanawut, J. , O.  Pimpa and K.  Yamauchi.  2018.  Effects of dietary bamboo vinegar 

supplementation on performance, eggshell quality, ileal microflora composition, 

and intestinal villus morphology of laying hens in the late phase of production. 

Animal Science Journal, 89: 1572-1580. 

Rattanawut, J.,  A. Todsadee and K. Yamauchi. 2018. Effect of dietary supplementation 

of silicic acid powder containing bamboo vinegar on production performance, egg 

quality, intestinal microflora and morphology of laying hens.  Canadian Journal 

Animal Science, 98: 119-125. 

Rattanawut, J. , A.  Todsadee, and K.  Yamauchi.  2017.  Effects of bamboo charcoal 

 powder including vinegar supplementation on performance, eggshell quality, 
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 alterations of  intestinal villi and intestinal pathogenic bacteria populations of 

 aged laying hens. Italian Journal of Animal Science. 16: 259-265. 

Rattanawut, J.  and K.  Yamauchi.  2015.  Growth performance, carcass traits and 

 histological changes in the intestinal villi of male broiler chickens fed dietary 

 silicic acid powder containing bamboo vinegar liquid.  Journal of Animal and 

 Feed Science. 24: 48–52. 
Rattanawut, J. and K. Yamauchi. 2015. Effects of dietary wood charcoal powder 

 including vinegar liquid supplementation on performance and abdominal fat 

 quantity of laying hens in the late phase of production. Thai Journal of Animal 

 Science. 2: 263-266. 
Rattanawut, J.  2014.  Effects of dietary bamboo charcoal powder including bamboo 

vinegar liquid supplementation on growth performance, fecal microflora 

population and intestinal morphology in Betong chickens.  Journal of Poultry 

Science. 51: 165-171. 

 

(3) ชื่อ     นางดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

        วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม. สงขลานครินทร์, 2540 

 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม. มหิดล, 2543        

 ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม. เกษตรศาสตร์, 2549 

 

      ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-305 หลักพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 3 

932-307 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการ เกษตร 2 3 

932-320 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 1 3 

932-323 เทคโนโลยีชีวภาพพืช 2 3 

932-405 สัมมนา 1 
932-408 โครงงานนักศึกษา 1 2 

932-409 โครงงานนักศึกษา 2 4 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัยทางพืช  3 

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 

932-556 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ 3 

932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย์ 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                  

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล (2559) การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพ้ืนที่ทุ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี วารสาร

พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (II): M02/20-27. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา  ปาริชาต นิลวิเชียร  สุรพล ฐิติธนากุล  สรายุทธ อ่อน

สนิท  และเยาวพรรณ สนธิกุล (2559) การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์. 

Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (II): M02/28-

33, 2559. 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and 

Choengthong, S. 2017. In vitro propagation of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr., an 

endemic and endangered edible plant species in southern Thailand.  Walailak 

Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.   

Kanjanasopa, D. , Pongtippatee, P. , Vanichviriyakit, R. , Wongtripop, S. , PradeeP, P.  J. , 

Withyachumnarnkul, B.  2015.  An evidence on trans- ovarian transmission of 

Monodon baculovirus (MBV) infection in Penaeus monodon. Aquaculture. 443: 

5-10.  

Srisawat, T., Kanjanasopa, D., Ieamkheng, S. and Cheur-Srisakul, R. 2013. RAPD Technique 

Identifies Subtypes of Vatica diospyroides Symington, a critically endangered 

medical and fragrant plant in the Dipterocarpaceae.  Journal of Plant Sciences. 

8(2): 57-64.  
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บทความทางวิชาการ 

ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา. 2013. เชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส: การตรวจสอบการติดเชื้อในกุ้งกุลาดำ 

Monodon Baculovirus: The Detection of Infection in Penaeus monodon. วารสาร

วิทยาศาสตร์ มข.  3, 41, 518-531. 

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

เกษรา จักรพิมพ์ ปาริชาต นิลวิเชียร ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และดวง

แขฑิตา กาญจนโสภา. 2561. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์เพ่ือประเมิน

ความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr.). การ

ประชุมระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (RANC 2018) ครั้งที่ 12 วันที่ 

27-29 พฤษภาคม 2561 โรงแรมธรรม รินทร์ธนา จังหวัดตรัง หน้า 160-169.  

วรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ   ธาวิตา ปิ ่นสุข  ภาณินี จรุงกีรติวิมล  สุรพลฐิติธนากุล  สุชาติ เชิงทอง 

และดวงแขฑิตา กาญจนโสภา . การคัดแยกเชื ้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและ

ประเมินการผลิตสารกระตุ้นการเติบโตของพืช. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 40  มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 20-21 ตุลาคม 2559  หน้า 

369-379. (Oral presentation) 

เกษรา จักรพิมพ์ ปาริชาต นิลวิเชียร ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และ        

ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุล Simple Sequence 

Repeat (SSR) เพื ่อใช ้ศ ึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหลุมพี (Eleiodoxa 

conferta (Griff.) Burr.). ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National 

Horticultural Congress). ว ันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559. โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (Oral presentation). 
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(4) ชื่อ  นายธีร ศรีสวัสดิ ์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

 ปร.ด. (ชีววิทยา), ม. สงขลานครินทร์, 2548 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-010 ชีววิทยาเบื้องต้น 3 

932-071 หลักชีววิทยา 2 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

932-213 พฤกษศาสตร์ 3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-405 สัมมนา 1 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 1 

932-409 โครงงานนักศึกษา 2 6 

937-162 หลักชีววิทยา 2 

937-163 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
     บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล  
ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพื้นที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 
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Chumkaew P, Srisawat T.  2 0 18 .  New neolignans from the seeds of Myristica frangrans 

and their cytotoxic activities.  Journal of Natural Medicines.  7 2 :  doi: 

10.1007/s11418-018-1246-2. 

Thimabut K, Keawkumpai A, Permpoonpattana P, Klaiklay S, Chumkaew P, Kongrit D, 

Pechwang J, Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts 

of Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial 

granularity and membrane integrity.  Tropical Journal of Pharmaceutical 

Research. 17(5): 875-882. 

Kanjanasopa D, Somwong B, Srisawat T, Thitithanakul S, Sontikul Y, Choengthong S. 

 2017. In  vitro propagation of Eleiodoxa conferta (Griff. )  Burr. , an endemic and 

 endangered edible plant species in southern Thailand.  Walailak Journal of 

 Science and Technology. 14(11): 875-882. 

Musimun C, Chuysongmuang M, Permpoonpattana P, Chumkaew P, Sontikul Y, Ummarat 

N, Srisawat T.  2017.  FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica 

diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns.  Walailak 

Journal of Science and Technology. 14(11): 883-891. 

Sriwiriyajan S, Sukpondma Y, Srisawat T, Madla S, Graidist P.  2017.  ( - ) -Kusunokinin and 

 piperloguminine from Piper nigrum:  An alternative option to treat breast cancer. 

 Biomedicine & Pharmacotherapy. 92: 732-743. 

Chumkaew P, Pechwang J, Srisawat T.  2017.  Two new antimalarial quassinoid 

 derivatives from the stems of Brucea javanica. Journal of Natural Medicines. 71: 

 570-573. 

Chumkaew P, Srisawat T.  2017.  Antimalarial and cytotoxic quassinoids from the roots 

 of Brucea javanica. Journal of Asian Natural Products Research. 19(3): 247-253. 

Tedasen A, Sukrong S, Sritularak B, Srisawat T, Graidist P.  2016.  5,7,4’ -Trihydroxy- 6,8-

 diprenylisoflavone and lupalbigenin, active components of Derris scandens, 

 induce cell death on breast cancer cell lines.  Biomedicine & Pharmacotherapy. 

 81: 235-241. 

Srisawat T, Suvarnasingh A, Maneenoon K.  2016.  Traditional medicinal plants notably 

 used to treat skin disorders nearby Khao Luang mountain hill region, Nakhon Si 

 Thammarat, Southern Thailand.  Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 

 22: 35-56. 
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Srisawat T, Kanokwiroon K, Graidist P, Sukpondma Y.  2015.  Vatica diospyroides 

 Symington type LS root extract induces antiproliferation of KB, MCF-7, NCI-H187, 

 without toxicity against normal Vero cells.  Tropical Journal of Pharmaceutical 

 Research. 14(6): 1319- 1326. 

Srisawat T, Sukpondma Y, Graidist P, Chimplee S, Kanokwiroon K.  2015.  The dose 

 dependent in vitro responses of MCF-7 and MDA-MB- 231 cell lines to extracts of 

 Vatica diospyroides Symington type SS fruit include effects on mode of cell 

 death.  Pharmacognosy Magazine. 11(43): S148-S155. 

Chumkaew P, Srisawat T.  2014.  Phytochemical and malarial screening of Brucea 

 javanica plant extracts.  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 

 6(12): 253-256. 

Srisawat T, Sukpondma Y, Chimplee S, Kanokwiroon K, Tedasen A, Graidist P.  2014. 

Extracts  from Vatica diospyroides type SS fruit show low dose activity against MDA-

MB-468  breast cancer cell line via apoptotic action.  BioMed Research 

International. Vol. 2014. Article ID 479602. 8 pages. 

 

(5)  ชื่อ  นายบดี  คำสีเขียว 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2534 

 M.Sc.(Ruminant Nutrition), Universiti Putra Malaysia , Malaysia, 

2544 

 Ph.D.(Animal Production), Universiti Putra Malaysia ,Malaysia, 

2549 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-101 ทรัพยากรชีวภาพเบื้องต้น 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว์ 3 

932-244 หลักโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3 

932-245 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเบื้องต้น 2 

932-302 การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 3 

932-306 แนวทางเชิงบูรณาการในระบบการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-342 พันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ 3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-343 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 

932-353 เทคโนโลยีชีวภาพของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ 3 

932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 3 

932-405 สัมมนา  1 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 1 

932-409 โครงงานนักศึกษา 2 2 

932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

932-461 เทคโนโลยีการจัดการทุ่งหญ้า 3 

932-463 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อโคนม 3 

932-465 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 
932-506 วิทยานิพนธ์  18 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 3 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

     ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

บดี คำสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์. 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบ ทางเคมี คอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้

ในหลอดทดลองของส่วน ต่างๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 
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อินทิรา มัตตาพงศ์ บดี คำสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561. การศึกษาการตลาดแพะ

ของ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

เกษตร35(2)  (พิเศษ 2): 400-407 

รุ่งรัตน์ ประสมสุข ศศิวิมล เมืองแมน เจษฎา รัตนวุฒิ และบดี คำสีเขียว. 2561. ผลของการเสริมดอก

หาง นกยูงฝรั่งใน อาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. วารสารวิจัยและ

ส่งเสริวิชาการ เกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 15-21. 

สุธา โอมณี และ บดี คำสีเขียว 2559. การเลี้ยงแพะเนื้อและการตลาดในภาคใต้ :กรณีศึกษาจังหวัดสุ

ราษฎร์ ธานี. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2 : 230-237. 

บด ีคำสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน์ เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใช้ใบปาล์ม

น้ำมัน เป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในอาหารสำเร็จสำหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย ปีที่  2 ฉบับพิเศษ 1 : 405-410.  

Khamseekhiew, B.  O. Pimpa and P. Nakaviroj. 2017. Comparative drying methods on 

 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena 

leucocephala,  Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. 

Khon Kaen Agric. J.  46 (suppl.) 106-112.  

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
Khamseekhiew, B. , Pimpa, O. , Jettana, T.  and Nakaviroj, P.   2017.  Effects of oil palm 

 leaflets in total mixed ration on nitrogen utilization, rumen fermentation and 

 growth in goats.  The 6th International Conference on Sustainable Animal 

 Agriculture for Developing Countries.  (SAADC 2017)  October  16-19, 2017.  Batu, 

 East Java, Indonesia. 

Pimpa, O. , Khamseekhiew, B.  and  Pimpa, B.  2017.  Dietary protein requirement for 

 maintenance and growth of Southern Thai indigenous cattle.  The 2nd 

 International Conference on Animal Nutrition and Environment.  November 1-4, 

 2017. Khon Kaen, Thailand.   

Khamseekhiew, B. , Pimpa, O. , and Jettana, T.  2015.  Productive performance and 

 production cost of different cross bred meat Goats fed high levels of OPL in 

 fermented TMR.  The 5th International conference on Sustainable Animal 

 Agriculture for Developing Countries  (SAADC 2015)   October 27-30, 2015.  Dusit 

 Thani Pattaya Hotel, Thailand.  
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 (6)  ชื่อ    นางสาววิกันดา รัตนพันธ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(กีฏวิทยา), ม.ทักษิณ, 2540 

 วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), ม.มหิดล, 2544 

 ปร.ด.(ชีววิทยา),  ม.เกษตรศาสตร์, 2551 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-071   หลักชีววิทยา 3 

932-072  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 3 

932-300   สัมมนา 3 

932-310   อารักขาพืช 2 

932-400   หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-401   โครงงานนักศึกษา 1  3 

932-402   โครงงานนักศึกษา 2  3 

932-421   นิเวศวิทยาของแมลง 3 

932-422   กีฏวิทยาทางการเกษตร  3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัยทางพืช   3 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 3 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
มานพ ธรสินธุ์ และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2561. การศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้เสม็ดขาว. 

แก่นเกษตร. 46 (ฉบับพิเศษ 1): 76-81. 

คัทริยา สิทธิฤทธิ์  สุรพล ฐิติธนากุล และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของ

มะเขือเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (G.) 

(Hemiptera: Aleyrodidae). แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 450-455. 

มานพ ธรสินธุ ์ และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการป้องกันเนื ้อไม้

ย า ง พ า ร า จ า ก ก า ร ท ำ ล า ย ข อ ง ป ล ว ก ใ ต ้ ด ิ น  Coptotermes gestroi ( Isoptera: 

Rhinotermitidae). แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 1303-1306. 

วิกันดา รัตนพันธ์ และ มานพ ธรสินธุ์. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร

ของสัตว์ขาปล้องที่พบในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิงNepenthes mirabilis (Lour.) Druce 

(Nepenthaceae) ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 

1378-1384. 

วิกันดา รัตนพันธ์. 2557. ผลของพันธุ ์พริกต่อการเข้าทำลายของเพลี ้ยอ่อน (Myzuspersicae).                      

แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพเิศษ 1): 512-517.  
วิก ันดา ร ัตนพันธ์.  2557. การเปลี ่ยนแปลงประชากรของแมลงสิงในนาข้าว. แก่นเกษตร. 42                 

(ฉบับพิเศษ 1): 518-523. 

วิกันดา รัตนพันธ์ และ จตุพร ไกรถาวร. 2557. สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของขนบนใบพริกที่มี

ผลต่อการแพร่กระจายของเพลี้ยอ่อน. แก่นเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 3): 712-717. 

Wigunda Rattanapun. 2017. Banker plant systems using Hysteroneura setariae (Thomas) 

(Hemiptera : Aphididae) as a non-pest prey to build up the lady beetle 

populations. Journal of Asia-Pacific Entomology, 20 (2): 437-440. 

Rattanapun W. 2015. Preliminary study on a banker plant systems supporting the grass 

aphid Hysteroneura setariae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae) as non-pest 

prey. Journal of Asia-Pacific Entomology. (under revision). 

Tarasin M, Rattanapun W.  2014.  Rubberwood preservative based on heated oil 

treatment for decrease Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack. 

Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 70(2): 315-318. 

Rattanapun W.  2014.  Preliminary evaluation of grass aphid banker plant systems for 

supporting predatory lady beetle in greenhouse vegetable.  66th International 
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Symposium on Crop Protection, May 20, Faculty of Bioscience Engineering, 

Ghent University, Ghent, Belgium. 

 

 (7) ชื่อ นางสาวจรัสลักษณ์  เพชรวัง 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-102 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-204    เทคนิคการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา 3 

932-205 จุลินทรีย์เพื่อการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-231 เทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการผลิตพืช 3 

932-306 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร 1  3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(ปรสิตวิทยาและไวรัส วิทยา) 
3 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 2 

932-409   โครงงานนักศึกษา 2 4 

932-413 ชีววิทยาของเห็ด 3 

933-221 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3 

937-122 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 3 

937-261 จุลชีววิทยา  3 

937-262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-514 โรคพืชขั้นสูง 3 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ณัฐธิดา รักกะเปา, อติพล พัฒิยะ, จรัสลักษณ์ เพชรวัง, อุไรวรรณ วีระพันธ์ และ บุญภพ ไชยศรีขวัญ. 

2560. ฤทธิ์และกลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานตลอดจนอนุพันธ์ และคอมพอสิตของ                  

ไคโตซาน. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 33 (1): 297-313. 

นภาพร คงตุก และ จรัสลักษณ์ เพชรวัง. 2560. การคัดแยกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จากสวน 

พริกไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ 1).45:482-486.  

Karnsiree Thimabut, Amornrat Keawkumpai, Patima Permpoonpattana, Saranyoo Klaiklay,  

         Parinuch Chumkaew, Darika Kongrit, Jaraslak Pechwang and Theera Srisawat. 2018.  

         Antibacterial potential of extracts of various parts of Catunaregum tomentosa 

(Blume ex DC)  Tirveng and their effects on bacterial granularity and membrane 

integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 17(5):875- 882.   

 Uraiwan Werapun, Warit Werapun, Seppo Juhani Kariila, Atipon Phatthiya, Parinuch 

Chumkaew, Jaraslak Pechwang.  2018.  Synthesis, photocatalytic performance and 

kinetic study of TiO2/Ag particles. Current Nanoscience. 14: 273-279. 

Parinuch Chumkaew, Jaraslak Pechwang, and Theera Srisawat.  2017.  Two new 

antimalarial quassinoid derivatives from the stems of Brucea javanica.  J Nat Med. 

71: 570–573. 
 

 

(8)  ชื่อ   นางสาวนิตยา อัมรัตน์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 

 วท.ม. (พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
 วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-101 ทรัพยากรชีวภาพเบื้องต้น 3 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-203 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

932-231 เทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการผลิตพืช 3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-307 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการ เกษตร 2 3 

932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3 

932-321 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 1 3 

932-432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 3 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-506 วิทยานิพนธ์  18 

932-512  สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช  

 

3 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

กานต์สิร ี ธ ิมาบุตร , นิตยา อัมรัตน์, และ ธีร ศรีสวัสดิ ์ . 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก                         

  กิ่งเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยว

  ของผลเงาะ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M07/132-137, 2559. 

Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, Y. , 

Ummarat, N.  and Srisawat, T.  2017.  FACS analysis of bacterial responses to 

extracts of Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent 

inductionpPatterns. Walailak J Sci & Tech 14(11): 883-891. 

Ummarat, N. , Arpaiaa, M. L.  and Obenland, D.  2015.  Physiological, biochemical and 

sensory characterization of the response to waxing and storage of two mandarin 

varieties differing in postharvest ethanol accumulation.  Postharvest Biology and 

Technology, 109: 82-96 

 

(9) ชื่อ นางสาวปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 ลาดกระบัง, 2543 

     วท.ม. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
   Ph.D. (Molecular  Microbiology), Royal  Holloway University of  

   London, United Kingdom, 2556 
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ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-204  เทคนิคการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา 3 
932-205  จุลินทรีย์เพื่อการผลิตทางชีวภาพ 3 
923-242 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม 3 
937-261  จุลชีววิทยา 3 

937-262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 

937-267 เทคโนโลยีจุลินทรีย์ 3 
932-305  หลักพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 3 
932-307 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการ เกษตร 2 3 
932-309  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 
932-354  เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ 3 
932-403  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ                     

(ปรสิตวิทยาและไวรัสวิทยา) 

3 

932-403  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ                

(ชีวเคมีวิเคราะห์) 

3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-554 เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 
932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย์ และภูมิคุ้มกัน 3 
932-557 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย์ 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

Thimabut, K. , Keawkumpai A. , Permpoonpattana P. , Klaiklay S. , Chumkaew P. , Kongrit 

D. , Pechwang J. , Srisawat T.  2018.  Antibacterial potential of extracts of various 

parts of Catunaregam tomentosa (Blume ex DC)  Tirveng and their effects on 
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bacterial granularity and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical 

Research ; 17 (5): 875-882. 

Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, 

Y. ,Ummarat, N.  and Srisawat, T.  2017.  FACS analysis of bacterial responses to 

extracts of Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent 

inductionpPatterns. Walailak J Sci & Tech 14(11): 883-891. 

Trirabiep D., Permpoonpattana P., Rattanawut J. (2017). Effects of bamboo vinegar on 

  growth inhibition of Escherichia coli and Bacillus subtilis.  KHON KAEN AGR.  J.  45 

SUPPL. 1: 43-47. 

Musimun, C. , Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkaew, P. , Sontikul, Y. ,

 Ummarat, N. , Srisawat, T.  2016. FACS analysis of bacterial responses to extracts 

of Vatica diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns. 

Walailak Journal of Science and Technology ; 14 (11): 883-891. 

Yukluean, J. , Srisawat T. , Ruangsri J. , Permpoonpattana, P.  2 0 16 .  Efficacy of Vatica

 diospyroides Symington type LS flower extract against bacterial pathogens in 

shrimp. KHON KAEN AGR. J. 44 SUPPL. 2 : 213-221. 
Phetcharaburanin J, Hong HA, Colenutt C, Bianconi I, Sempere L, Permpoonpattana P, 

Smith K, Dembek M, Tan S, Brisson MC, Brisson AR, Fairweather NF, Cutting SM. , 

2014. The spore-associated protein BcLA1 affects the susceptibility of animals to 

colonization and infection by Clostridium difficile.  Mol Microbiol.  2014 

Jun;92(5):1025-38. 

 

 (10)   ชื่อ นางสาวเยาวพรรณ สนธิกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ), ม. สงขลานครินทร์, 2548 

 วท.ม. (พืชศาสตร์), ม. สงขลานครินทร์, 2551 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม. เกษตรศาสตร์, 2556 

      ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-203 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

932-213 พฤกษศาสตร์ 3 

932-311 อารักขาพืช 3 

932-312 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-321 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 1 3 

932-323 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 2 3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ) 

3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(เกษตรธรรมชาติ) 

3 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการวิจัยทางพืช  3 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3 

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช  3 

  

 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  

และเยาวพรรณ สนธิก ุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ 

Nepenthes  mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 28-

33. 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                 

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ ่งในพื ้นที ่ทุ ่งใสไช จ.สุราษฎร์ธานี. 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 

2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                    

พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (1) : 40-44. 

เยาวพรรณ  สนธิกุล   สนธิชัย  จันทร์เปรม   พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  และ เสริมศิริ  จันทร์เปรม.  2558.  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชี วนะของเนื้อเยื่อสักเพ่ือ

การถ่ายยีน.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับที่ 46 (2) : 101-113. 

Musimun, C. ,  Chuysongmuang, M. , Permpoonpattana, P. , Chumkeaw, P. , Sontikun, Y. , 

Ummarat, N.  and Srisawat, T.  2017.  FACS analysis of bacterial responses to 
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extracts of Vatica diospyroides Fruit show dose and time dependent induction 

patterns.  Walailak Journal :  Agricultural Technology and Biological Sciences 

14(11) : 883-891. 

Kanjanasopa, D. , Somwong, B. , Srisawat, T. , Thitithanakul, S. , Sontikul, Y.  and 

Choengthong, S.  2017.  Callus induction and somatic embryogenesis from 

cultured zygotic embryo of Eleiodoxa conferta (Griff. )  Burr.  an edible native 

plant species in Southern Thailand.  Walailak Journal :  Agricultural Technology 

and Biological Sciences 14(11) : 875-882. 

 

(11)  ชื่อ นายสรายุทธ อ่อนสนิท 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

 Ph.D. (Marine Biology), Xiamen University, P.R. China, 2554 
 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
932-270 

932-301 

932-370 

932-371 

932-401 

932-491 

932-491 

Oceanography  

Fundamental and Method in Biological Research 

Water Quality and Management for Aquaculture 

Research Methods in Fisheries 

Cooperative Education for International Student 

Aquaculture Engineering Technology 

Student Project II 

3 

3 

3 

3 

8 

3 

5  

 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
932-502 

 

932-571 

932-575 

932-589 

Research Method in Agricultural Science and 

Technology 

Aquaculture Practices and Management 

Instruments and Methods in Aquaculture 

Thesis 

3 

 

3 

        3 

        36 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-502 

 

932-503 

932-504 

932-505 

932-506 

Research Method in Agricultural Science and 

Technology 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 

3 

 

1 

1 

36 

18 

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 Nuanlaong, S., Onsanit, S., Chusangrach, V., & Suraninpong, P. 2016. A new species of 

Nepenthes (Nepenthaceae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany), 44(2), 

128-133. https://doi.org/10.20531/tfb.2016.44.2.08 

เอรียา เทพรินทร์ สมพงษ์ สุขขาวงษ์ สุรัตน์วดี ชูโชติ สรายุทธ อ่อนสนิท และสุรพล ฐิติธนากุล. 

2558.  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ Nepenthes 

mirabilis (Lour.) Druce. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1); 260-264. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อน

สนิท และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ 

Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 28-

33. 

อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย สรายุทธ อ่อนสนิท เยาวพรรณ สนธิกุล ธีร ศรีสวัสดิ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 

2561. วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อ 

ข้าวหม้อแกงลิง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับพิเศษ (1). หน้า 225-229.  
 
 2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Janset, R., Kongriti, V., Onsanit, S.  2016. Circumstance of marine shrimp farming: A case 

study of grow-out farms in Phang-Nga province. The 3th Regional Undergraduate 

Conference on Agricultural Science and Technology ( RUCA III) .  Walailak 

University, Thailand. 1 p. 

https://doi.org/10.20531/tfb.2016.44.2.08
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Saithong, V, Kongriti, V., Onsanit, S. 2016. Circumstance of marine shrimp farming: A case 

study of shrimp hatchery and nursery farms in Phuket province. The 3th Regional 

Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (RUCA III) . 

Walailak University, Thailand. 1p. 

Jehsoh P., Onsanit, S. 2017. Accumulation of Anthocyanins from purple corn (Zea mays) 

cob in Black tiger shrimp, Penaeus monodon). The 4th Regional Undergraduate 

Conference on Agricultural Science and Technology ( RUCA IV) .  Phetchaburi 

Rajabhat University, Thailand. 1 p. 

Seubsang, C., Thimthong, A., Julphon, B., Thitithanakul, S., Onsanit, S. 2018. A study of 

chromatosome cells of Black tiger shrimp fed with anthocyanins from Malabar 

fruit.  The 5 th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and 

Technology (RUCA V). Songkhla Rajabhat University, Thailand. p 31.  

Julphon, B. , Thimthong, A. , Seubsang, C. , Srisawat, T, Onsanit, S.  2 0 1 8 .  Effects of 

anthocyanin supplemented from Malabar fruit (Melastoma malabathricum)  to 

species and total haemocyte counts and phenoloxidase activity in Black tiger 

shrimp (Penaeus monodon) .  The 5 th Regional Undergraduate Conference on 

Agricultural Science and Technology (RUCA V) .  Songkhla Rajabhat University, 

Thailand. p 33.  

Thaithong, P. , Phetthongkleang, T. , Onsanit, S. , Permpoonpattana, P.  2018. Preliminary 

screening and selection of spored and pigmented Bacillus in intestinal tract of 

marine crustaceans. The 5th Regional Undergraduate Conference on Agricultural 

Science and Technology (RUCA V). Songkhla Rajabhat University, Thailand. p 55.  

ชัยณรงค์ สืบสังข์ อุดม ทิมทอง บรรณวิชญ์ จุลพล สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท. 2561. รูปแบบ

เซลล์เม็ดสีในกุ้งขาวแวนาไม (Penaeus vannamei) ที่ได้รับอาหารเสริมสารสีแอนโทไซยา

นินจากผลมังเคร่ (Melastoma malabathricum) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ครั้งที ่6 บางแสน จ.ชลบุรี หน้า 143.  

บรรณวิชญ์ จุลพล อุดม ทิมทอง ชัยณรงค์ สืบสังข์ ธีร ศรีสวัสดิ์ สรายุทธ อ่อนสนิท. 2561. ผลของสารสี

แอนโทไซยานินจากสารสกัดหยาบผลมังเคร่ (Melastoma malabathricum) ต่อระบบ

ภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล ครั้งที่ 6 บางแสน จ.ชลบุรี หน้า 144.  
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(12)  ชื่อ นายสุชาติ เชิงทอง 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม. สงขลานครินทร์, 2526 

 M.Agr.St. (Crop Science), University of Queensland, Australia, 

 2532 

 Ph.D. (Forestry), University of   Missouri Columbia, U.S.A., 2542   

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-211 การจัดการทรัพยากรดิน 3 

932-212 สรีรวิทยาพืช 3 

932-213 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3 

932-313 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 

932-315 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3 

932-417 การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3 

932-513 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 3 

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3 

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 3 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 3 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  5 ปี  

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 

 2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                              

พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 
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สุรพล ฐิติธนากุล และสุชาติ เชิงทอง.  2557  ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) โพแทสเซียมไน

เตรต (KNO3) และไทโอยูเรีย (Thiourea) ต่อการแตกตาในเงาะ (Nephelium lappaceum L.) 

พันธุ์โรงเรียน. วารสารแก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3), 25-31 

Kanjanasopa, D., Somwong, B., Srisawa, T., Thitithanakul, S., Sontikul, Y., and 

Choengthong, S. 2017. In vitro propagation of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr., an 

endemic and endangered edible plant species in southern Thailand.  Walailak 

Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.   

Ketsaraporn Suttapong, Suthijit Choengthong, Chompunoot Duangjan, Sirinuch  

Loykulnun and  Suchart Choengthong. 2014. Benchmarking and Best Practices in 

Plam Oil Contract Farming, in Sourthern Thailand. International Journal of Applied 

Business and  Economic Research. Vol. 12, No. 2: 451 – 464. 

Choengthong, S. and Choengthong , S. (2014). ProductionR and Marketing of Papaya in  

Surat Thani, Thailand:  Present Practice and  Its Opportunity.  Acta Hortic.  1022, 

175-180. 

Suthijit Choengthong, Weerasak Kongrithi, Suchart Choengthong and Benyapa 

 Chuaymuang.  2014.  The Current Status and Future Trend of Farm Production 

 and Marketing of Para Rubber in the Upper East Coast Provinces of 

 Southern Thailand.Advanced Materials Research. Vol. 844 pp 30 – 33. 

 

 (13) ชื่อ  นายสุรพล ฐิติธนากุล   

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), ม.ธรรมศาสตร์, 2543 

 วท.ม.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร์, 2548 

 Doctorate (Ecophysiologievégétale), Université de Blaise Pascal,  
 France, 2552 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-102 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 

932-211 การจัดการทรัพยากรดิน 3 

932-212 สรีรวิทยาพืช 3 

932-214 การผลิตพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 

932-311 อารักขาพืช 3 

932-331 เทคโนโลยีและการจัดการการผลิตพืช 3 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   3 
932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3 

932-515 ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 3 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช  3  
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรน้อย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจ่าง. 

2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบก่อนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)          

พันธุ์โรงเรียน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ปีที่3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 

เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ อ่อนสนิท  

และ เยาวพรรณ สนธ ิ ก ุ ล .  2559.  การสก ั ดด ี เ อ ็ น เ อของหม ้ อข ้ า วหม ้ อแกงลิ ง 
สายพันธุ์ Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). 

หน้า 28-33. 

พัชรี นาคแก้ว เบญจมาศ สมวงศ์ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                    

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอาร์เพื่อศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในพื้นที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (2). หน้า 24-27. 

เอรียา   เทพรินทร์ สมพงษ์ สุขขาวงษ์ สุรัตน์วดี ชูโชติ สรายุทธ อ่อนสนิท และสุรพล ฐิติธนากุล. 2558.

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ Nepenthes mirabilis. 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1), 250-254. 

นิตยา เกตุแก้ว ดวงรัตน์ ชูเกิด และสุรพล ฐิติธนากุล. การผลิตไข่น้ำด้วยน้ำทิ้ง จากบ่อเลี้ยงปลาดุก. 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(ฉบับพิเศษ 1), 869-876. 

สุรพล ฐิติธนากุล และ สุชาติ เชิงทอง. 2557. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3)โพแทสเซียมไน

เตรต (KNO3) และไทโอยูเรีย (Thiourea) ต่อการแตกตาในเงาะ (Nephelium lappaceum 

L.) พันธุ์โรงเรียน. วารสารแก่นเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3), 25-31.  
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สมยศ มิฉา และ สุรพล ฐิติธนากุล. 2557. การเจริญเติบโตและการปรับตัวของยางพารา (Hevea 

brasiliensis) อายุ 1 ปี พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 ในสภาวะน้ำท่วมขัง. วารสารแก่น

เกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3), 362-367. 

Kanjanasopa, D. , Somwong, B. , Srisawa, T. , Thitithanakul, S. , Sontikul, Y. , and 

Choengthong, S. 2017. In vitro propagation of Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr., an 

endemic and endangered edible plant species in southern Thailand.   Walailak 

Journal of Science and Technology. 14(11): 875-882.   

Thitithanakul, S., N. Ma, S. Sukkawong and B. Jaikrajang.  2017. Determination of nitrogen 

and  phosphorus requirement of the RRIM 600 and RRIT 251 young rubber 

trees. Walailak J Sci & Tech. 14(7): 571-580.   

 

 (14)  ชื่อ นางสาวอุมาพร แพทย์ศาสตร์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2544 

 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม. เกษตรศาสตร์, 2548 

Ph.D.(Applied Biological Sciences), Ghent University, Belgium,     

2557 

       ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 1 3 

933-243 ผลิตภาพของสัตว์ 3 

932-342 พันธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ 3 

932-351 พันธุวิศวกรรมสัตว์ 3 

932-362 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 3 

932-405 สัมมนา 1 

932-468 เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์ 3 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-535 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 3 

932-540 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 3 

 

 ผลงานวิจัยและ/หรือทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
Pastsart U. and Pimpa, O. 2018. Meat quality, colour stability, lipid and protein oxidation of 

broilers on diets supplemented with Piper sarmentosum leaves.  Indian Journal of 

Animal Research, DOI: 10.18805/ijar.B-942.  

Pastsart U.  and Nakawiroj, P.  2018.  Meat quality and texture profile analysis of meat duck 

and spent duck in Surat Thani province.   Khon Kaen Agricultural Journal, 46 SUPPL. 

1: 639-643. 

Pastsart U. and Pimpa, O. 2016. Growth performance and meat quality of broilers fed diets 

supplemented with Piper sarmentosum Roxb.  LEAVES.  Proceedings of the 62nd 

International Congress of Meat Science and Technology, Bangkok, Thailand, August 

14-19, 2016. 

Pastsart U., Lescouhier S. and De Smet, S. 2015. Effect of high post-mortem temperature on 

protein solubility and colour stability in pork. Thai Journal of Animal Science, (special 

volume) 1, 143-148. 

 

 (15)  ชื่อ Dr. Karthikeyan Venkatachalam 
ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant Professor 

วุฒิการศึกษา Ph.D. Food Science and Technology, Prince of Songkla University, 

2556, Thailand 

M.Sc. Biochemistry, Bharathiar University, 2550, India  

B.Sc. Biochemistry, Periyar University, 2548, India 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
933-205 

933-313 

933-347 

Food Engineering I 

Food Packaging 

Food Law and Regulation 

2 

3 

3 



141 
 

 

933-464 

933-432 

933-201 

933-331 

933-333 

933-401 

933-404 

933-373 

933-312 

933-454 

933-341 

933-372 

933-402 

Confectionary and Bakery Technology 

Plant post-harvest Technology 

Bio resource for Food Processing 

Food Chemistry 

Chemistry of Fat and Oil 

Seminar 

Co-operative study I 

Health Food Ingredients 

Food Product Development 

Beverage Technology 

Food Industrial Pollution and waste treatment 

Nutrition 

Student Project I 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-505 

932-506 

วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 

36 

18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Venkatachalam, K. , Thongbour, P.  and Nagarajan, M.  (2018) .  Effects of methyl jasmonate 

fumigation and packaging on chilling injury and physiochemical quality changes of 

stored green bell peppers.  Carpathian Journal of Food Science and Technology, 

10(2): 120-132. 

Venkatachalam, K., Techakanon, C. and Thitithanakul, S. (2018). Impact of ripening stage of 

wax apple on chemical profiles of juice and cider. ACS OMEGA, 3(6): 6710-6718. 

Venkatachalam, K. (2018). Exogenous nitric oxide treatment impacts antioxidant response 

and alleviates chilling injuries in longkong pericarp.  Scientia Horticulturae, 237:  311-

317. 

Venkatachalam, K.  and Nagarajan, M.  (2017) .  Physicochemical and sensory properties of 

savory crackers incorporating green gram flour to partially or wholly replace wheat 

flour. Italian Journal of Food Science, 29(4): 599-612. 
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Venkatachalam, K. , Keawpeng, I. , Thongbour, P.  ( 2017) .  Rheological and functional 

properties of wheat and green gram composite flours.  Carpathian Journal of Food 

Science and Technology, 9(3): 72-82. 

Venkatachalam, K. (2016). Postharvest physiology and handling of longkong fruit: a review. 

Fruits, 71(5): 289-298. 

Venkatachalam, K. (2015). The different concentration of citric acid on inhibition of longkong 

pericarp browning during low temperature storage.  International journal of Fruit 

Science, 15(4): 353-368. 

Keawpeng, I.  and Venkatachalam, K.  (2015) .  Effect of aging on changes in rice physical 

qualities. International Food Research Journal, 22(6): 2180-2187. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2015) .  Effect of methyl jasmonate on physiological 

and biochemical quality changes of longkong fruit under low temperature storage. 

Fruits, 70 (2): 69-75. 

Venkatachalam, K. , Rangasamy, R.  and Krishnan, V.  (2014) .  Total antioxidant activity and 

radical scavenging capacity of selected fruits and vegetables from South India. 

International Food Research Journal, 22(3): 1003-1007. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2014) .  Effect of packaging on postharvest quality 

changes of longkong. Walailak Journal of Science and Technology, 12(3): 229-236. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2014). Physiological changes of longkong fruit during 

different storage conditions. Advances in Environmental Biology, 362-369. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2012) .  Physical and chemical quality changes of 

longkong ( Aglaia dookkoo Griff. )  during passive modified atmospheric storage. 

International Food Research Journal, 19(3): 795-802. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  ( 2012) .  Changes in physiochemical quality and 

browning related enzyme activity of longkong fruit during four different weeks of on-

tree maturation. Food Chemistry, 131(4): 1437-1442. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2012). Effect of methyl jasmonate on alleviation of 

chilling injury in longkong fruit during storage.  Agricultural Science Journal, 43(3) :  

423-426. 
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2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 
Venkatachalam, K. (2018). Influence of prolonged salting period on the foaming properties 

of duck egg white.  Poster presentation delivered at the Food Innovation Asia 

Conference, Thailand, 14-16 June 2018. 

Venkatachalam, K., Techakanon, C. and Thitithanakul, S. (2018). Impact of Selected Ripening 

Conditions on the Chemical Profile of Wax Apple Juice and its Cider.  Poster 

presentation delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 14-16 June 

2018. 

Venkatachalam, K., Khamkhom, S., Srimard, P., Nadon, S. and Wibunkarn, K. (2018). Effect 

of different packaging materials on the quality changes of Chaiya salted duck egg 

white meringue at ambient temperature.  Poster presentation delivered at the Food 

Innovation Asia Conference, Thailand, 14-16 June 2018. 

Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. (2016). Effect of packaging on the quality 

changes of green gram savory crackers under ambient temperature.  Poster 

presentation delivered at the 10th IMT- GT UNINET Conference, Thailand, 1- 2 

December 2016. 

Venkatachalam, K., Kareena, A. and Phetsang, H. (2016). Functional properties of green gram 

and wheat flour mixtures and their use as cracker ingredient.  Poster presentation 

delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 16-18 June 2016. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M.  (2012) .  Effect of methyl jasmonate on alleviation of 

chilling injury in longkong fruit during storage.  Poster presentation delivered at the 

10th National Postharvest Technology Conference, Thailand, 23-24 August 2012. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2012) .  Effect of citric acid on browning and related 

enzymes (PAL, PPO and POD)  activity in harvested longkong (Aglaia dookkoo Griff. ) 

fruit during storage.  Poster presentation delivered at the Food Innovation Asia 

Conference, Thailand, 14-15 June 2012. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2012). Postharvest quality changes of longkong (Aglaia 

dookkoo Griff. )  fruit stored at different temperature under active MAP.  Poster 

presentation delivered at the Food Innovation Asia Conference, Thailand, 14-15 June 

2012. 

Venkatachalam, K., Rangasamy, R. and Krishnan, V. (2012). Effect of selected tropical fruits 

and vegetables extract on superoxide dismutase ( SOD)  enzyme activity:  a 
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comparative study.  Poster presentation delivered at the 2nd Current Drug 

Development International Conference, Thailand, 2-4 May 2012. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2011) .  Influence of different modified atmospheric 

packaging on retention of longkong fruit (Aglaia dookkoo Griff. )  quality at optimum 

temperature. Oral presentation delivered at the International Symposium on Tropical 

and Subtropical Fruits, Thailand, 29 November-2 December 2011. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2011). Changes of physiochemical and enzyme quality 

in longkong fruit during four different weeks of on tree maturation. Oral presentation 

delivered at the 12th ASEAN Food Conference, Thailand, 16-18 June 2011. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2011). Physiological and biochemical quality changes 

of longkong (Aglaia dookkoo Griff. )  during passive modified atmospheric package at 

ambient temperature.  Poster presentation delivered at the 3rd BMB Conference, 

Thailand, 6-7 April 2012. 

Venkatachalam, K.  and Meenune, M.  (2010) .  Physical and chemical quality changes of 

longkong (Aglaia dookkoo Griff. )  during passive modified atmospheric storage.  Oral 

presentation delivered at the International Conference on Food Research, Thailand, 

22-24 November 2010. 

Venkatachalam, K. and Meenune, M. (2010). Effect of passive modified atmospheric package 

on the quality and shelf life of longkong in different gas permeable package.  Oral 

presentation delivered at the Bioscience for the Future, Thailand, 7-8 October 2010. 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

วิทยาเขตปัตตานี 
 

(1) ชื่อ  นายมนูญ ศิรินุพงศ์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์, 2531 

 วท.ม. (เกษตรศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์, 2535 

 วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 2548 

   

 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-121 

732-241 

732-321 

732-324 

732-343 

732-344 

732-441 

732-491 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช  

เรือนเพาะชำและการจัดการ 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2 

932-512 สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 3 

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 3 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 3 

932-519 การให้น้ำชลประทานพืช 3 

932-520 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 3 

932-523 การประยุกต์ใช้ไฟลว์ไซโทเมทรีทางการเกษตร 3 
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  3 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 
932-506 วิทยานิพนธ์  18 

 

ผลงานวิจัยและ /หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

มารุต สาม่าน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และพัฒนสุดา ศิรินุพงศ์. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 

49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

มนูญ ศิรินุพงศ์ เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์. 2559. ผลผลิตและ

คุณภาพ  ของแตงเทศ 3 สายพันธุ์ในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน.วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 

3 ฉบับพิเศษ  (III): M04/29-34.  

พิณทิพย์ จันทรเทพ และ มนูญ ศิรินุพงศ์ 2559.การศึกษาวิธีการบำบัดสารละลายที่ผ่านการปลูกผักใน

ระบบการ ปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อนำมาใช้ใหม่ วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ 

(III): M09/91-97. 

มนูญ ศิรินุพงศ์ นงนุช วงศ์สินชวน และ สุจริต ส่วนไพโรจน์. 2557. การทำลายการพักตัวของเมล็ด  
การกระตุ้นการเจริญของจาวตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.).  แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 

3) :386-390. 

นงนุช วงศ์สินชวน และมนูญ ศิรินุพงศ์. 2557. การศึกษาน้ำหนักสดและสารอาหารในจาวตาลที่อายุ  
การบ่มต่างกัน. วิชาการเกษตร. 32(3) : 268-275.    

วรัญญา จินตาแก้ว มนูญ ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์.2557. การนำวัสดุจากผ้าอ้อมที่ใช้แล้วมา

ประยุกต์ใช้สำหรับผลิตดาวเรือง. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :557-561. 

วิไล วณิชกิจเจริญกุล มนูญ ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์.2557. อิทธิพลของวัสดุปลูกอนินทรีย์และ 

   อินทรียวัตถุต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ CH 154 ปลูกโดยระบบ 
กลับหัว.แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :864-869. 

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ  
Sirinupong.  P.  Yadam, J  kasaman, T.  and Sirinupong, M.  .2015.  The Growth Nile Tilapia 

Oreochromis niloticus)  in Aquaponics systems: Prince of Songkla University, Pattani . 

In  the 5th International Fisheries Symposium.1-4 December 2015. Penang, Malaysia. 

หนังสือ ตำรา 
มนูญ  ศิรินุพงศ์. 2560. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย พิมพ์ครั ้งที ่ 4. ห้างหุ ้นส่วนจำกัด 

เฟรม-อัพ ดีไซน์. กรุงเทพฯ. 
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(2) ชื่อ  นายสุจริต   ส่วนไพโรจน ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร์, 2548 

 วท.ม. (เกษตรศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์, 2531 
 วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์, 2528 

 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-121 

732-241 

732-321 

732-324 

732-343 

732-391 

732-441 

732-443 

732-491 

732-493 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช  

สถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของผลผลิตสด 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวข้อเลือกเฉพาะด้านการเกษตร 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

 

 ภาระงานสอนในรายวิชานี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-512 

932-516 

932-517 

932-520 

932-553 

935-505 

932-506 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 

เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 

วิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

36 

18 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

มารุต สาม่าน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร์

เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 
Arlee, R., Suanphairoch, S. and Pakdeechanuan, P. 2013. Differences in chemical 

components and antioxidant-related substances in virgin coconut oil from 

coconut hybrids and their parents. 20(5):2103-2109. 

มนูญ ศิรินุพงศ์ เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์. 2559. ผลผลิต

และคุณภาพของแตงเทศ 3 สาย พันธุ์ในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน.วารสารพืชศาสตร์สงขลา

นครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (III): M04/29-34, 2559   

มนูญ ศิรินุพงศ์ นงนุช วงศ์สินชวน และ สุจริต ส่วนไพโรจน์. 2557. การทำลายการพักตัวของเมล็ด   

การกระตุ้นการเจริญของจาวตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.).  แก่นเกษตร 42  

(ฉบับพิเศษ 3) :386-390. 

วรัญญา จินตาแก้ว มนูญ ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์.2557.การนำวัสดุจากผ้าอ้อมที่ใช้แล้วมา

ประยุกต์ใช้สำหรับผลิตดาวเรือง. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :557-561. 

วิไล วณิชกิจเจริญกุล มนูญ ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์.2557. อิทธิพลของวัสดุปลูกอนินทรีย์

และอินทรียวัตถุต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ CH 154 ปลูกโดย

ระบบกลับหัว.แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :864-869. 
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(3) ชื่อ  นางสาวณัฏฐากร  วรอัฐสิน 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตกรรมชวีภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2550 

 วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
 ปร.ด. (พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
 1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-121 

732-242 

732-342 

732-121 

732-241 

732-321 

732-323 

732-324 

732-343 

732-344 

732-391 

732-441 

732-422 

732-491 

732-493 

หลักการผลิตพืช 
การวิเคราะห์ดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตผัก 

การผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช  

เรือนเพาะชำและการจัดการ 

สถิติสำหรับการวิจัยทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

สมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวข้อเลือกเฉพาะทางด้านการเกษตร 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2. ภาระงานสอนในรายวิชานี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-512 

932-516 

932-513 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาขั้นสูงในการผลิตพืช 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 

การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-520 

932-505 

932-506 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

วิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  

3 

36 

18 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Sangsil, P., Nualsri, C., Woraathasin, N. and Nakkanong, K. 2016. Characterization of the 

phenylalanine ammonia lyase gene from the rubber tree (Hevea brasiliensis Müll. 

Arg. )  and differential response during Rigidoporus microporus infection.  Journal 

of Plant Protection Research. 56: 380-388. 

Lestari, R. , Rio, M. , Martin, F. , Leclercq, J. , Woraathasin, N. , Roques, S. , Dessailly, F. , 

Clément-Vidal, A., Sanier, C., Fabre, D., Melliti, S., Suharsono, S. and Montoro, P. 

2017. Overexpression of Hevea brasiliensis Ethylene Response Factor HbERF-IXc5 

enhances Growth, Tolerance to Abiotic Stress and Affects Laticifer Differentiation. 

Plant Biotechnology Journal. doi:10.1111/pbi.12774. 

Martin, F. , Abati, V. , Burel, A. , Clément-Vidal, A. , Sanier, C. , Fabre, D. , Woraathasin, N. , 

Rio, M. , Besret, P. , Farinas, B. , Montoro, P. , Leclercq, J. , 2018.  Overexpression of 

EcGSH1 induces glutathione production and alters somatic embryogenesis and 

plant development in Hevea brasiliensis. Industrial Crops and Products 112: 803-

814. 
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(4) ชื่อ  นางสาวเทียนทิพย์   ไกรพรม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒกิารศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 

 วท.ม. (สัตว์ศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
 ปร.ด. (สัตว์ศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2556 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-151 หลักการผลิตสัตว์ 3 

732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 3 

732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 1 

732-261 หลักโภชนศาสตร์สัตว ์ 3 

732-262 อาหารและการให้อาหาร 2 

732-263 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ 2 

732-351 การผลิตโคเนื้อ 3 

732-352 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 3 

732-354 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3 

732-355 สุขาภิบาลและการป้องกันโรค 3 

732-356 การผลิตโคนม 3 

732-358 การผลิตนกแอ่น 2 

732-451 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 2 

732-462 การจัดการทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์ 3 

732-485 มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย 2 

732-491 การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3 

732-492 สัมมนา 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  5 ปี 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Kraiprom , T.,  S. Prasanpanich, S. Sivichai, P. Kongmun and  S. Tumwasorn. 2013. Effect 

of  Fermented By-Product (FBP)  and Rice straw on Milk Yield and Fatty acid  

Composition in Dairy Cow. Kasetsart Journal: Natural Science Volume 047, Issue 

2, Mar 13 - Apr 13, Page 217 – 227. 

Kraiprom, T. S. Prasanpanich, S. Sivichai, P. Kongmun and  S. Tumwasorn. 2013. Effect 

of Total Mixed Fiber( TMF)  as roughage source on rumen  fermentation in 

lactating dairy cows. In the 4th International conference on Sustainable Animal 

Agricultural Developing Countries (SAADC 2013)  Lanzhou University, China July 

27-31, 2013. 

Kraiprom., T. S. Prasanpanich, S. Sivichai, P. Kongmun and  S. Tumwasorn. 2014.   Effect 

of Total Mixed Fiber (TMF)  as roughage source on rumen   fermentation in 

lactating dairy cows. 2014. J. of Life Science. 8(3): 262 –265.  

เทียนทิพย์ ไกรพรม สารีมาน ซือนา อารีฟัน มะทา และหมะโซเร่ หมะโสะ. 2557. การสำรวจสภาพ

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์. 20(3): 141-160.  

เทียนทิพย์ ไกรพรม และ ศรเทพ ธัมวาสร. 2557.   ผลของการใช้เปลือกและซังข้าวโพดหมักร่วมกับ

ฟางข้าวในอาหารโคนมรุ่น. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ. 273-278. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข และกัลยรัตน์ พันธนิยะ. 2557. การใช้กากนมถั่วเหลือง

ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารนกกระทาญี่ปุ่น. วารสารสัตวศาสตร์แห่ ง ประเทศไทย ฉบับ

พิเศษ1. 69-72. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข และกัลยรัตน์ พันธนิยะ. 2558. การใช้กากนมถั่วเหลือง

ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารนกกระทาทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารนกกระทาระยะไข่. 

วารสารสัตวศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ1. 295-299. 

932-532 การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 3 

932-534 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 3 

932-541 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 3 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์  18 
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เทียนทิพย์ ไกรพรม และอับดุลเลาะ สาแม. 2558. การสำรวจสถานภาพการเลี้ยงแกะและศึกษาคุณค่า

ทางโภชนะของพืชที่ใช้เลี้ยงแกะในจังหวัดปัตตานี. วารสารเกษตร. 31(3): 339-347. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม มูฮำหมัด ฮะมะ และธีรศักดิ์ ศรีจรูญ. 2560.  การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและ

คุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี. วารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 9(2):147-155. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม และสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์. 2561. ผลการใช้เศษเหลือทิ้งจากปาล์มน้ำมันในสูตร

อาหารผสมสำเร็จในแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะปริมาณกรดไขมันที่ระเหยง่าย  

 และเมแทบอไลซ์ในเลือด. วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 10 (2): 171 – 183. 

ซารีนา สือแม และเทียนทิพย์ ไกรพรม. 2561. ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อ

สมรรถภาพการผลิตแพะ และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ. วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 10 

(2): 140 – 149. 

 

 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม  

Kraiprom, T. and Kueasiti, N. 2015. The Study of nutritive value of Plant for Goat in 

Pattani Province of Thailand.  In the 5th International conference on 

Sustainable Animal Agricultural Developing Countries (SAADC 2015) Dusit Thani 

Pattaya Hotel Thailand, October 27-30, 2013. 175. 

Sitthisak, J.,  Kraiprom, T. and Sanajit, N. 2016. The Survey of nutritive value of By-

products from Oil palm that use for raise Beef Cattle.The 17th Asian-

Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science 

Congress FUKUOKA JAPAN. 22-25 August 2016. 

เทียนทิพย์ ไกรพรม  สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์  ปัทมา หมาดทิ้ง และฮามีน๊ะ ดือราซอ. 2561. การศึกษา

คุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาล. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. 11-12 

กุมภาพันธ์ 2561. 

 

(5) ชื่อ  นางสาวอารยา  เจียรมาศ 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒกิารศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2548 

 วท.ม. (สัตวศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2551 
 ปร.ด. (สัตวศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2558 
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ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-151 

732-251 

732-252 

732-261 

732-262 

732-351 

732-352 

732-355 

732-361 

732-451 

732-491 

732-492 

หลักการผลิตสัตว์ 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 

หลักโภชนศาสตร์สัตว ์

อาหารและการให้อาหาร 

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

สุขาภิบาลและการป้องกันโรค 

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-532 

932-535 

932-539 

932-540 

932-541 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 
การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน 

วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ 

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

  

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Jeanmas, A. , Tumwasorn, S.  Loongyai W.  and Sopannarath, P.   2013.   Association 

between IGF1 gene polymorphisms and carcass traits in crossbred among Thai 

Native,Brahman and Charolais.  Agri.Sci. J. 44: 1 (Suppl.): 171-174. 
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Jeanmas, A., Sopannarath, P., Tumwasorn, S.and Loongyai, W..  2014.  Association of  

SNP marker in the IGF1 gene with carcass traits in crossbred cattle among Thai 

Native, Brahman and Charolais.  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 48: 605 - 610  

Jeanmas, A.   2016.   Estimation of growth curve parameters in Japanese quail.   p 308-

310 In the 17thAAAP (August  22-25, 2016), Fukuoka Japan.  

Sopannarath, P. and  Jeanmas, A.  2016. Estimation of growth curve parameters in 

Betong chicken (KU line).  p 460-463.  In the 17thAAAP (August  22-25, 2016), 

Fukuoka Japan.  

อารยา เจียรมาศ และเจะรอฮานี ยามา. 2557. การเสริมสารสีจากเนื้อตาลสุกในนกกระทาญี่ปุ่นต่อ 
ส ี ไ ข ่ แ ด ง .   น .  111- 116  ใ น  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ท า ง ว ิ ช า ก า ร ค ร ั ้ ง ท ี ่  5 3  
(สาขาสัตวแพทยศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

อารยา เจียรมาศ และขจรศักดิ์ นุชทอง 2561.  การศึกษาเบื้องต้นการเจริญเติบโต และผลผลิตซากของ 
ไก่เบตงเพศผู้และเพศเมีย.  น.44-48 ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , กรุงเทพฯ. 

อารยา เจียรมาศ ฮาเซ็ม การีแซ แขม ล่องนภา และอภิชัย บัวชูก้าน. 2561. ผลของการเสริมกาก 
งาขี้ม้อน (Perilla frutescens) ต่อการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ในเลือดของนกกระทา

ญี่ปุ่น. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 35(2) (พิเศษ 2) : 49-56.   
 
ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

อารยา เจียรมาศ และ เจะรอฮานี ยามา.  2557.  การเสริมสารสีจากเนื้อตาลสุกในนกกระทาญี่ปุ่นต่อ

สีไข่แดง. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 (สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (โปสเตอร์) 

อารยา เจียรมาศ และขจรศักดิ์ นุชทอง. 2561. การศึกษาเบื้องต้นการเจริญเติบโตและผลผลิตซาก

ของไก่เบตงเพศผู้และเพศเมีย. น.44-48 ในรายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6. ศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 

อารยา เจียรมาศ ฮาเซ็ม การีแซ แขม ล่องสภา และอภิชัย บัวชูก้าน. 2561. ผลของการเสริมกากงา

ขี้ม้อน(Perilla frutescens) ต่อการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ในเลือดของนกกระทา

ญี่ปุ่น.ว.วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 35(2) ฉบับพิเศษ 49-56 น.  

Jeanmas, A. 2016. Estimation of growth curve parameters in Japanese quail. In the 

17thAAAP (August 22-25, 2016), Fukuoka Japan. Sopannarath, P. And 
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Jeanmas, A. 2016. Estimation of growth curve parameters in Betong chicken 

(KU line). In the 17thAAAP (August 22-25, 2016), Fukuoka Japan. 

 

(6) ชื่อ  นายอภิชัย   บัวชูก้าน 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒกิารศึกษา วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2542 

 วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), ม.มหิดล, 2546 
 ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), ม.มหิดล, 2551 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

732-151 

732-241 

732-261 

732-262 

732-263 

732-321 

732-343 

732-441 

732-471 

732-486 

732-491 

732-492 

หลักการผลิตสัตว์ 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

หลักโภชนศาสตร์สัตว ์

อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ 

หลักการพืชสวน 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช่ดิน 

เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตวศาสตร์  

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรเบื้องต้น 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

    722-595 วิทยานิพนธ์             18 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-520 

932-533 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ขั้นสูง 

2 

3 

1 

1 

3 

3 
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932-539 

932-540 

932-541 

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์ 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

3 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Havanapan, PO. Bourchookarn, A. Ketterman, AJ. And Krittanai, C. 2016. Comparative 

proteome analysis of rubber latex serum from pathogenic fungi tolerant and 

susceptible rubber tree (Hevea brasiliensis). J roteomics.131:82-92. 

Pornwiroon, W. Bourchookarn, A. Paddock, CD. And Macaluso, KR. 2015. 

Immunoproteomic profiling of Rickettsia parkeri and Rickettsia amblyommii. 

Ticks Tick Borne. Dis.6(6):829-35. 

Havanapan, PO. Taengchaiyaphum, S. Bourchookarn, A. Ketterman. AJ. and Krittanai, 

C. 2014. Yellow head virus binding to cell surface proteins from Penaeus 

monodon hemocytes. Fish Shellfish Immunol. 41(2):126-36. 
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ภาคผนวก จ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี
 

(1) ชื่อ     นางสาวดาริกา  คงฤทธิ์  

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
     วุฒิการศึกษา วท.บ. (จุลชวีวิทยา) , ม. สงขลานครินทร์, 2539 

 Master of Agricultural Sciences (Biochemistry),  

 Shimane University, Japan, 2543          

PhD of Bioresources and Product Science, The United-Graduate 

School of Agricultural Sciences, Tottori University, Japan, 2550 

       ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-103 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 1 

932-204 เทคนิคการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา 3 

932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3 

932-313 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 

(ปรสิตวิทยาและไวรัสวิทยา) 

3 

932-403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 
(ชีวเคมีวิเคราะห์) 

3 

932-405 สัมมนา 1 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 2 

937-261 จุลชีววิทยา 3 

937-262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 

937-265 ชีวเคมี                                                                                             3 

937-266 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

932-514 โรคพืชชั้นสูง  3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Karnsiree Thimabut, Amornrat Keawkumpai, Patima Permpoonpattana, Saranyoo Klaiklay, 

Parinuch Chumkaew, Darika Kongrit, Jaraslak Pechwang and Theera Srisawat. 2018. 

Antibacterial potential of extracts of various parts of Catunaregum tomentosa 

(Blume ex DC)  Tirveng and their effects on bacterial granularity and membrane 

integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 17(5):875- 882.    

Kongrit Darika.  2012.  Molecular cloning and characterization of the oil-palm (Elaeis 

guineensis)  mesocarp triacylglycerol lipase and esterase.  Seoul:  KFAS,2011, 34 

(R003607). 

 

ประเภทคู่มือปฏิบัติการ 
คู่มือปฏิบัติการ ชีวเคมี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (2556)  

คู่มือปฏิบัติการ เทคนิคประยุกต์ทางจุลชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

(2557)  

 

(2) ชื่อ   นางสาวปิยรัตน์ นาควิโรจน์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

    ลาดกระบัง, 2536 

 วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 1 3 

932-242 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 2  3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว์ 3 

932-303 แนวทางเชิงบูรณาการในระบบการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-341 สุขศาสตร์สัตว์ 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 3 
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932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

932-463 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 3 

   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว์ขั้นสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 3 

   

   

  ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

บดี คำสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปิยะรัตน์ นาควิโรจน์. 2561. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบทางเคมีคอนเด้นส์แทนนินและการผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ใน

หลอดทดลองของส่วนต่างๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 

Pastsart U.  and Nakawiroj, P.  2018.  Meat quality and texture profile analysis of meat duck 

and spent duck in Surat Thani province.   Khon Kaen Agricultural Journal, 46 SUPPL. 

1: 639-643. 

Khamseekhiew, B.  O. Pimpa and P. Nakaviroj. 2017. Comparative drying methods on 

 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena 

leucocephala,  Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. 

Khon Kaen Agric. J. 46 (suppl.) 106-112.  

 

(3)  ชื่อ นางสาวรพีวรรณ โสวรรณปรีชา 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 

 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
932-012 

932-052 

ชีววิทยาพื้นฐาน 2 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

3 

1 
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932-309 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ์  36 

932-506 วิทยานิพนธ์   18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Sowanpreecha R., Kanchanabanca C., Sangvanich P. and Rerngsamran P. (2017). Bacillus 

subtilis N3 as a biocontrol agent for Curvularia lunata and its antifungal protein 

properties. International Journal of Agriculture and Biology, 20, 531-538. 

Sowanpreecha R.  and Rerngsamran P.  (2018) .  Biocontrol of orchid-pathogenic mold, 

Phytophthora palmivora, by antifungal proteins from Pseudomonas 

aeruginosa RS1. Mycobiology, 1-9. 

Srikhong P., Lertmongkonthum K., Sowanpreecha R. and Rerngsamran P. (2018). Bacillus 

sp.  strain M10 as a potential biocontrol agent protecting chili pepper and 

tomato fruits from anthracnose disease caused by Colletotrichum capsici. 

Biocontrol, 1-10. 
 
  
2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Sowanpreecha, R. , Rerngsamran, P.  (2014) .  Purification and identification of antifungal 

protein from Bacillus sp.  N3.  The 19th Biological Science Graduate Congress 

(BSCG), December 12-14, National University of Singapore, Singapore. 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 

วิทยาเขตปัตตานี 

 

(1)  ชื่อ นายบุญส่ง ไกรศรพรสรร 

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เคมี), ม.รามคำแหง, 2524 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2534 

ปร.ด.(พืชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
721-112 

721-352 

732-121 

732-242 

732-342 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 

หลักการผลิตพืช 

การวิเคราะห์ดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1 

1 

3 

2 

3 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-515 

932-520 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

Krisornpornsan, B. Sdoodee, S. and Nilnond, C. 2013. Nutrient analysis of plant 

organs to assess the effect of gypsum application in longkong (Aglaia 

dookkoo Griff.).  Acta Hort. 984: 307-313. 
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 หนังสือ ตำรา 

สุจรรยา พงศ์สวรรค์, บุญส่ง ไกรศรพรสรร, ฉวีวรรณ จั่นสกุล, นราทิพย์ จั่นสกุล, นิทัศน์ สองศรี. 

2558. ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตใน

ใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 

 

(2)  ชื่อ นางวไลรัตน์   บัวชูก้าน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร์, 2541 

วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), ม.มหิดล, 2544 

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), ม.มหิดล, 2549 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
721-361 

721-472 

721-474 

721-477 

722-111 

722-113 

722-362 

722-381 

722-421 

722-472 

722-474 

722-492 

722-493 

ชีวเคมี 

สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 

การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 

การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 

ชีววิทยาทั่วไป 1 

ปฏิบัติการชีววิทยา 

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 

การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 

สัมมนาทางชีววิทยา 

ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
722-522 

722-571 

722-591 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 

3 

3 

1 
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722-592 

722-593 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2 

ประเด็นชีววิทยาประยุกต์ตามกระแส 

1 

2 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-503 

932-504 

932-555 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

การติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิคุ้มกัน 

1 

1 

3 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Pornwiroon, W. Bourchookarn, W.  Paddock, C. D. and Macaluso, K. R. 2015. 

Immunoproteomic profiling of Rickettsia parkeri and Rickettsia amblyommii. 

Ticks Tick Borne Dis 6 (6):829-35 

 

 

(3)  ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา  ศิรินุพงศ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2543 

วท.ม.(สัตววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2547 

ปร.ด.(ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, 2555 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
721-472 

721-477 

722-111 

722-112 

722-113 

722-241 

722-242 

722-251 

722-346 

สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 

การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 

ชีววิทยาทั่วไป 1 

ชีววิทยาทั่วไป 2 

ปฏิบัติการชีววิทยา 

สัตววิทยา 

ปฏิบัติการสัตววิทยา 

ชีววิทยาภาคสนาม 

สรีรวิทยาของสัตว์ 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

3 
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722-348 

722-492 

722-493 

วิวัฒนาการของสัตว์ 

สัมมนาทางชีววิทยา 

ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 

3 

1 

2 

 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
722-591 

722-592 

722-593 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 2 

ประเด็นชีววิทยาประยุกต์ตามกระแส 

1 

1 

2 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3 

932-501 

932-553 

932-541 

932-505 

932-506 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 
หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 
วิทยานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์  

2 

3 

3 

36 

18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sirinupong, P. and Buatip, S. 2018. A preliminary observation of a Trichodina sp. 

(Ciliophora : Peritricha) on the skin of Elysia singaporensis (Sacoglossa, 

Plakobranchidae). The Journal of Applied Science. 17(1): 33-40.  อยู่บนฐานข้อมูล 

TCI กลุ่ม 1  

มารุต สาม่าน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร์

เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

มนูญ ศิรินุพงศ์ เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์. 2559. ผลผลิตและ

ค ุณภาพ ของแตงเทศ 3 สายพันธ ุ ์ ในระบบปล ูกพ ืชไม ่ใช ้ด ิน.วารสารพืชศาสตร์  
สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ  (III): M04/29-34. 

 



166 
 

 

  



167 
 

 

ผลงานทีน่ำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

Sirinupong. P. Yadam, J  kasaman, T. and Sirinupong, M. .2015. The Growth Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus)   in Aquaponics systems:  Prince of Songkla University, 

Pattani .  In the 5th International Fisheries Symposium. 1- 4 December 2015. 

Penang,  Malaysia. 

 

(4)  ชื่อ นางสาวพิณทิพย์   จันทรเทพ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช), ม.สงขลานครินทร์, 2529 

วท.ม. (โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, 2532 

     Ph.D. (Organic Farming), U.Newcastle Upon TYNE,U.K.,2547 

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
732-121 

732-322 

732-331 

732-332 

732-345 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

กีฏวิทยาการเกษตร 

โรคพืช 

การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-514 

932-517 

932-518 

932-520 

 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

โรคพืชขั้นสูง 

เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง 

การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม่ 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

 

 

  



168 
 

 

3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
มารุต สาม่าน มนูญ ศิรินุพงศ์ สุจริต ส่วนไพโรจน์ พิณทิพย์ จันทรเทพ และพัฒนสุดา ศิรินุพงศ์. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ์ บนต้นตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร์

เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

อมรรัตน์ อังอัจริยะ สุดคึง ณ ระนอง สุวิทย์ จิตภักดี เตือนใจ ปิยัง  พิณทิพย์ จันทรเทพ และลัดดาวัลย์  
แก้วส่งแสง 2561. พฤติกรรมการเก็บและทัศนคติการอนุรักษ์เห็ดเสม็ดของชาวบ้านในพื้นที่

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. ว.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 20 (3) : 

193-205. 

พิณทิพย์ จันทรเทพ และ มนูญ ศิรินุพงศ์ 2559.การศึกษาวิธีการบำบัดสารละลายที่ผ่านการปลูกผักใน

ระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื ่อนำมาใช้ใหม่ ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร ์3(พิเศษ (III):  

M09/91-97. 

บทความนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 

ธนภรณ์ กาญจนพันธ์  ณัฐวิทย์ พจนตันติ  พิณทิพย์ จันทรเทพ 28-29 กรกฎาคม 2559. ผลการ

จัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การกำกับ  ตนเองและ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 5 โครงการประชุม  วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย

ครั้งที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน 

(Education Quality Development: Trend    Challenge and Sustainability) 

โรงแรม JB หาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 
 

(5)  ชื่อ นายสุพัฒน์   คงพ่วง 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), ม.เกษตรศาสตร์, 2544 

     Ph.D. (Aquaculture), U.Stirling, UK, 2555 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
730-232 

730-225 

730-313 

730-331 

การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ 

นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

การออกแบบการสร้างและการจัดการฟาร์ม 

3 

3 

3 

3 
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730-452 

732-483 

 
และโรงเพาะพัก 

การจัดการธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ 

เกษตรนิเวศ 

 

3 

3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3 

932-503 

932-504 

932-505 

932-506 

932-514 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

วิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  
หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

1 

1 

36 

18 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 
       ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Pitagsalee, C.  Petchsupa, N.  Thongchai, S.  Khongpuang, S.  Khawngam, S.  Manmit, A. 

and Auysin, L. 2014. Productive cycle of Green mussel Perna viridis in Pattani 

Bay.   Poster presented in International Fisheries Symposium 2014 ( IFS 2014) , 

November, October,30 – November, 1 2014, Surabaya, Indonesia. 

Chaimongkol, S.  Khongpuang, S.  Pitagsalee, C.  and Thongwaan, A.  2014.  Juvenile 

Spotted Babylon Babylonia areolata culture using formulated feed with 

different carbohydrate sources.  Poster presented in International Fisheries 

Symposium 2014 ( IFS 2014) , November, October,30 –  November, 1 2014, 

Surabaya, Indonesia. 

Khongpuang, S. Pitagsalee, C. Chuai-Aree S. and Sangmanee, W. 2014. Green Mussel 

Perna viridis culture for broodstoc enhancement in Pattani Bay using 

transplanted seed.  Poster presented in International Fisheries Symposium 

2014 ( IFS 2014) , November, October,30 –  November, 1 2014, Surabaya, 

Indonesia. 

Pitagsalee, C.  Luangthuvapranit, C.  Khongpuang, S.  Yodpijit, A and Niyomdacha, S. 

2013. Spattfall season and growth of Green Mussel Perna viridis in Pattani Bay. 
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Poster presented in International Fisheries Symposium 2013 ( IFS 2013) , 

November, 28-30 2013, Pattaya, Thailand. 

Khongpuang, S.  Ross, L. G and Telfer, T.  2013.  Application of principal component 

analysis and multiple linear regressions in GIS- based modeling for Green 

Mussel P.  viridis growth estimation in Pattani Bay, Thailand.  Paper presented 

in The International Fisheries Symposium 2013 ( IFS 2013) , November, 28- 30 

2013, Pattaya, Thailand. 

Chaimongkol, S. Khongpuang, S. Pitaksalee, C. and Thongwaan, A. 2013. Different fresh 

feed for Spotted Babylon ( Babylonia areolata)  broodstock culture.  Poster 

presented in International Fisheries Symposium 2013 ( IFS 2013) , November, 

28-30 2013, Pattaya, Thailand. 
 

 

 (6)  ชื่อ นายสุธา   เกลาฉีด 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
732-151 

732-261 

732-262 

732-263 

732-351 

732-352 

732-355 

732-451 

732-482 

732-485 

732-491 

732-492 

751-507 

หลักการผลิตสัตว์ 

หลักโภชนศาสตร์สัตว ์

อาหารและการให้อาหาร 

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์                                                         

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

สุขาภิบาลและการป้องกันโรค 

การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

หลักการส่งเสริมการเกษตร 

มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

ธุรกิจเกษตรและการประกอบการ 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

3 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-541 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

2 

3 

1 

1 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Rittirat, S., Klaocheed, S. and Thammasiri, K. 2014. Enhanced efficiency for Propagation 

of Phalaenopsis cornu- cervi ( Breda)  Blume & Rchb.  f.  using trimmed leaf 

technique.  International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural 

Engineering. Vol: 8 (4): 328-331.   

Rittirat, S. , Klaocheed, S.  and Thammasiri, K.  2015.  Short- term storage of alginate-

encapsulated protocorm- like bodies of Phalaenopsis cornu-cervi (Breda)  Blume 

& Rchb. f.. Acta Horticulturae (ISHS). 1078: 75-80.  

Rittirat, S., Klaocheed, S., Prasertsongskun, S. and Thammasiri, K. 2017. Asymbiotic seed 

germination and Protocorm-like body proliferation of Cymbidium finlaysonianum  

Lindl. Acta Horticulturae (ISHS). 1167: 101-106.  

Rittirat, S. , Klaocheed, S. , Thammasiri, K.  and Prasertsongskun, S.  2018.  In vitro 

Propagation and Forest Reestablishment of Cymbidium finlaysonianum Lindl., an 

Endangered  Medicinal Orchid.  Walailak Journal of Science and Technology 

(WJST). Vol: 15 (10): 711-724.  

Klaocheed, S. , Rittirat, S. , Thammasiri, K.  and Prasertsongskun, S.  2018.  Alginate- 

encapsulation, Short-term Storage and Plantlet Regeneration from Encapsulated 

Protocorm-like Bodies (PLBs) of Cymbidium finlaysonianum Lindl.: an Endangered 

Orchid of Thailand. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 15 (10): 

725-737. 

 

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Rittirat, S., Klaocheed, S. and Thammasiri, K. 2014. Enhanced Efficiency for Propagation 

of Phalaenopsis cornu- cervi ( Breda)  Blume & Rchb.  f.  Using Trimmed Leaf 
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Technique.  International Conference on Environment, Agriculture and Food 

Sciences 2014 ( ICEAFS 2014) .  HF Fénix Lisboa Praça Marquês de Pombal Hotel, 

Lisbon, Portugal. 17-18 April 2014. (Oral Presentation). 

Rittirat, S., Klaocheed, S., Prasertsongskun, S. and Thammasiri, K. 2014. Vitrification-Based  

Cryopreservation of Phalaenopsis cornu- cervi ( Breda)  Blume & Rchb.  f. 

Protocorms.  International Conference on Agricultural Science and Food 

Engineering  ( ICASFE 2014) .  Narita Tobu Hotel Airport, Tokyo, Japan.  29-30 May 

2014. (Oral Presentation). 

Rittirat, S., Klaocheed, S., Prasertsongskun, S. and Thammasiri, K. 2016. Asymbiotic seed  

germination, Protocorm- like body proliferation and field establishment of  

Cymbidium finlaysonianum Lindl. .  The First International Symposium on  

Tropical and Subtropical Ornamentals:  TSO 2016.  Aonang Nagapura Resort &  

Spa, Krabi, Thailand. 7-9 March 2016. (Oral Presentation). 

Klaocheed, S. , Rittirat, S. , Prasertsongskun, S.  and Thammasiri, K.  2016.  Short- term 

storage of alginate- encapsulated protocorm- like bodies of Cymbidium 

finlaysonianum Lindl.: an endangered orchid from Thailand. The 12th Asia Pacific 

Orchid Conference (APOC 12). Impact Forum at Impact Exhibition and Convention 

Center Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.  19- 21 March 2016.  ( Poster 

Presentation). 

Rittirat S. , Thammasiri, K, Prasertsongskun, S, Kalawong, S.  and Klaocheed, S.  2017.  Ex 

situ Conservation of the Endangered Medicinal species Dendrobium crumenatum 

Sw. (Orchidaceae) by Micropropagation and Encapsulation. The 13th International 

Conference “ Inter- University Cooperation Program”  “ ASIAN Community 

Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental 

Stability”. University of Miyazaki, Japan. 8-12 July 2017. (Oral Presentation). 

Choojun, W. , Chesu, W. , Rittirat, S. , Klaocheed, S.  and Thammasiri, K.  2017.  Micro- 

propagation of an Ornamental Aquatic Plant, Cryptocoryne wendtii from Shoot 

Tip Culture.  The 1st National and International Conference on Education for  

Sustainable Locality Development 2017.  The Graduate School, Bansomdej- 

chaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand.  29 July 2017.  ( Oral  

Presentation). 

Choojun, W. , Chesu, W. , Rittirat, S. , Klaocheed, S.  and Thammasiri, K.  2017.   

Micropropagation of an Ornamental Aquatic Plant, Cryptocoryne wendtii from 
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Shoot Tip Culture. Proceedings of the 1st National and International Conference 

on Education for Sustainable Locality Development 2017. 1: 558-  564.  

Rittirat, S. , Klaocheed, S. , Prasertsongskun, S. , Suppapan, J. , Chaithada, P. , Kalawong, S. 

and Thammasiri, K.  2018.  Cryopreservation of an endangered pharmaceutically  

important orchid, Cymbidium finlaysonianum Lindl.  using vitrification technique.  

The Third International Symposium on Plant Cryopreservation ( CryoSymp  

2018). Asia Hotel Bangkok, Thailand. 26-28 March 2018. (Poster Presentation). 

 

(7)  ชื่อ นายสมนึก   สอนนอก 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2538 

วท.ม.(สัตวศาสตร์), ม.ขอนแก่น, 2545 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
732-151 

732-251 

732-252 

732-261 

732-262 

732-263 

732-301 

732-351 

732-352 

732-354 

732-355 

732-356 

732-402 

732-451 

732-462 

732-482 

732-485 

732-491 

732-492 

หลักการผลิตสัตว์ 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง 

หลักโภชนศาสตร์สัตว ์

อาหารและการให้อาหาร 

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์                                                         

เตรียมสหกิจศึกษา 

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

สุขาภิบาลและการป้องกันโรค 

การผลิตโคนม 

สหกิจศึกษา 

การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

การจัดการทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว์ 

หลักการส่งเสริมการเกษตร 

มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

2 

3 

2 

2 

3 

1 



174 
 

 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-534 

932-541 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Patawang I., Pinthong K.,  Thongnetr W., Sornnok S., Kaewmad P. and Tanimtong A. 

2018. Additional description of karyotype and meiotic features of 

Takydromus sexlineatus (Squamata, Lacertidae) from northeastern Thailand. 

Nucleus (INDIA) 61(2) pp.163-169 

Khongcharoensuk, H.  Tanomtong, A.  Patawang, I.  Supanuan,P.  Sornnok, S.  and K,. 

Pintong.2017. Karyotype and Idiogram of the Axis DeerZAxiz axis,Cervidae) by 

Conventional Staining, GTC- High-  Resolution GTG-  and Ag- N0R- Banding 

Techniques.Cytologia 82(1) special Issure:91-98. 

จารุณี คำช่วย ถาวร หมวดใหม่ สมนึก สอนนอกและนุรซริยา อภิบาลแบ. 2559. ผลของวิธีการทำ

แห้งต่อระดับโปรตีนของหญ้าแพงโกล่าแห้ง. รายงานผลงานพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

ประจำปี 2559. สำนักอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์:80-82 

 

 (8)  ชื่อ นายสมพร  ช่วยอารีย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

วท.ม.(วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

Dr.rer.nat. (Applied Mathematics), U.Heidelberg, Germany,2552 

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
746-226 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 



175 
 

 

746-373 

746-451  

746-452 

746-454 

ตัวแบบคณิตศาสตร์ 1 

โครงงานรายบุคคล 
สัมมนา 

สัมมนา 

1 

3 

1 

1 

1.2 ระดับปริญญาโท 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
746-522 

746-541 

746-562 

746-571 

746-572 

746-573 

746-574 

746-575 

746-661 

746-691 

746-692 

746-698 

746-699 

747-670 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
โครงข่ายประสาทเทียม  

การทำเหมืองข้อมูล 

การคำนวณเชิงขนาน 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 

วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

36 

18 

48 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-503 

932-504 

932-520 

932-505 

932-506 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

วิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  

1 

1 

3 

36 

18 

     

3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  

 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

Bahtiar, S. , Chuai-Aree, S. , Busaman, A.  2018.  A numerical algorithm and visualization 

software for flood simulation in urban area:  A case study of West Jakarta, 
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Indonesia International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 12: 147-

153.  

Eso, M., Kuning, M. and Chuai-Aree, S. 2015. Analysis of daily rainfall during 2001-2012 in 

Thailand, Songklanakarin Journal of Science and Technology. 37 (1): 81-88. 

Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S. and Chuai-Aree, S. 2015. Dynamically adaptive tree 

grids modeling for simulation and visualization of rain- water overland flow, 

International Journal for Numerical Methods in Fluids. 79(11): 559–79. 

Khetchaturat, C. , Wongsupap, C. , Chuai- Aree, S. , Srerungla, A. , Kanbua, W.  2014. 

Monitoring coastal erosion by using wave spectrum in the case of constructions 

of small Islands offshore Songkhla coast, Journal of Marine Science:  Research & 

Development. 4:144.  

2.2  ผลงานท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

Mayeng, M., Chuai-Aree, S., and McNeil, N.  2017. Statistical Modeling for Wind Direction 

and Velocity in Thailand.  2nd ISI Regional Statistics Conference (Session CPS34) , 

Proceedings, Bali, Indonesia. March 20-24, 2017. 

Bahtiar, S. , Chuai-Aree, S. , Busaman, A. , and Hazanee, A.  2016.  Numerical Model and 

Software for Simulation and Visualization of Flooding in the Urban Area.  6th 

International Conference on Advances in Engineering Sciences and Applied 

Mathematics (ICAESAM’2016), Kuala Lumpur (Malaysia). Dec 21-22, 2016, 68-74. 

Thumhiwaid, K. , Chuai-Aree, S. , Phon-On, A.  2016.  Numerical Algorithm for Simulation 

and Visualization of Landslide by Water Content and Slope Factors, Proceedings 

of the 2 0 th International Annual Symposium on Computational Science and 

Engineer, Bangkok, Thailand. July 27-29, 2016, 31 – 44 

Pongsiri, N.  and Chuai- Aree, S.  2016.  Mathematical Simulation and Visualization of 

Sediment Distribution at Bandon Bay in Surat Thani. The 21st  Annual Meeting in 

Mathematics & Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM&APAM 

2016), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. May 23-25, 2016, 291-301. 

Ulfah, S. and Chuai-Aree, S. (2016) Modeling, Simulation and Visualization of Air Pollution 

Distribution Using an Advection- Diffusion Model.  Annual Int’ l Conference on 

Intelligent, Computer Science & Information Systemss ( ICCSIS- 1 6 ) , Pattaya, 

Thailand. April 28-29, 2016, 189-193. 

Chuai- Aree, S. , Siripant, S. , Jäger, W. , Bock, H.  G.  2015.  Fast Algorithm for Cloud 

Segementation and Cloud Classification from Satellite Images and Applications, 

http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/37-1/37-1-12.pdf
http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/journal/37-1/37-1-12.pdf
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6th International Conference on High Performance Scientific Computing 

(HPSCHanoi 2015), Hanoi, Vietnam. March 16-20, 2015. 

Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S. and Chuai-Aree, S. 2015. Dynamically Adaptive Tree 

Grids Modeling of Flood Inundation Based on Shallow Water Equation, 6th 

International Conference on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 

2015), Hanoi, Vietnam. March 16-20, 2015. 

Buesa, R., Siripant, S., Plaimas, K., Chuai-Aree, S. and Phon-On, A. 2015. Cloud Movement 

and Storm Direction Analysis Using Optical Flow Method, 6th International 

Conference on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2015) , Hanoi, 

Vietnam. March 16-20, 2015. 

Chuai- Aree, S. , Siripant, S. , Jäger, W. , Bock, H.  G.  2015.  Fast Algorithm for Cloud 

Segmentation and Cloud Classification from Satellite Images and Applications, 6th 

Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2015), Hanoi, 

Vietnam. March 16-20, 2015. 

Boosamun, A., Mekchay, K., Siripant, S. and Chuai-Aree, S. 2014. Modeling for Simulation 

and Visualization of Flood on Adaptive Tree Grids, Proceeding of the 9th 

Conference on Science and Technology for Youths, Bangkok, Thailand. March 30 

- April 1, 2014. 

 

 

 (9) ชื่อ นายสมรักษ์ พันธ์ผล   
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์), ม. สงขลานครินทร์, 2532 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม. สงขลานครินทร์, 2537 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ), ม. สงขลานครินทร์, 2551 

  1.ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

721-472 สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 1 

721-474 การวางแผนโครงงานวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 1 

721-477 การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 3 
722-251 ชีววิทยาภาคสนาม 3 

722-271 จุลชีววิทยา 3 

722-272 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
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722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ 3 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

722-402 สหกิจศึกษา 6 

722-403 ฝึกงาน - 
 

 

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 3 

932-504 

932-505 

932-551 

932-552  

932-553  

932-554  

932-555 

932-556 

932-557  

 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง 

เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ 

เทคนิคขั้นสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

การติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิคุ้มกัน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าพืชกับจุลินทรีย์ 

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย์ 

 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

       

3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  

          ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

อุไรวรรณ ขุนจันทร์, สมรักษ์ พันธ์ผล, และปรีชา กสิกรรมไพบูลย์ (2558). การใช้ไคตินและไคโตซานใน

การควบคุมเชื้อ Phytophthora parasitica และการชักนำระบบการป้องกันตนเองของต้นส้ม. 

รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (น. 715-718). เชียงราย: โรงแรม

ดุสิตไอซ์แลนด์. 

อุษณีย์ อภิบาลแบ, สมพร ประเสริฐส่งสกุล, อภิชัย บัวชูก้าน, และ สมรักษ์ พันธ์ผล. (2556). การ

คัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักที่มีความเข้มข้นเกลือสูงและศึกษาฤทธิ์การยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรีย.  รายงานการประชุมวิชาการหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 (น. 32-39). หาดใหญ่: 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
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   ตำรา หนังสือ 

ธนุสรา เหล่าเจริญสุข, สมรักษ์ พันธ์ผล, และ รจนา แสงโสต. (2558). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยา ฉบับ

ปรับปรุง.ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

 (10)  ชื่อ นายเอกนรินทร์   เรืองรักษ์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), ม.วลัยลักษณ์, 2551 

 วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.วลัยลักษณ์, 2554 

Ph.D. (Vegetable science), Graduated School of  

Chinese  Academy of Agricultural Sciences, China, 2558 

1. ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
732-121 

732-242 

732-342 

732-121 

732-241 

732-321 

732-343 

732-344 

732-441 

732-491 

หลักการผลิตพืช 

การวิเคราะห์ดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

หลักการพืชสวน  

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช  

เรือนเพาะชำและการจัดการ 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-515 

932-516 

932-520 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชขั้นสูง 

หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางพืช 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 
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932-505 

932-506 

วิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  
36 

18 

 

3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง  

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

Eaknarin  Ruangrak, Yongchen, Nang Myint Phyu Sin Htwe, Pimpan Pimorat and 

Jianchang Gao.  Accepted (29 September 2018) .  Identification of early tomato fruit 

ripening loci by QTL-seq. Journal of Agricultural Science. 

Eaknarin Ruangrak and Weeraya Khummueng.  Accepted ( 2 0  July 2018 ) .  Effects of 
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