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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร : 25560101104165 

1.2 ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Science and Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 

ชื่อยอ : วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร)  

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

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

 

3. วิชาเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแบงออกเปน           

3 กลุมวิชาดังนี้ 

 3. 1 กลุ ม วิ ช า วิ ท ย าศ าสต ร แล ะ เทค โน โ ลยี ท า ง พื ช  (Plant Science and Technology) 

เนนการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรในการสรางองคความรูเพ่ือบูรณาการ

และประยุกตใชในการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย  
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3.2 กลุ มวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว  (Animal Science and Technology)               

เนนการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรในการสรางองคความรูเพ่ือบูรณาการ

และประยุกตใชในการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจุลินทรีย (Microbial Science and Technology)                 

เนนการนํา เอาองคความรู และเทคโนโลยีส มัยใหมทางด านการเกษตรและดานจุลินทรีย                        

เพ่ือนํามาประยุกตใชในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

36 หนวยกิต 

  

 



3 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

 หลักสูตรปริญญาโท 

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

5.2 ภาษาท่ีใช   

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)…............................................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

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

รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน…........................................................................  

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

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

รูปแบบของการรวมมือ…........................................................................   

 รวมมือกันโดยสถาบันฯเปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกันโดยสถาบันฯอ่ืนเปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน(หรือมากกวา 2 สถาบนั)  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชนทวิปริญญา)  

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

  หลักสูตรปรับปรุงกําหนดเปดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

          ปรับปรุ งมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2557 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญในคราวประชุม              

  ครั้งท่ี 25 ( 3 /2562 ) เม่ือวันท่ี 9  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในคราวประชุม 

  ครั้งท่ี 408 ( 4 /2562 ) เม่ือวันท่ี 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562   

  ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกร (ถามี)…เม่ือวันท่ี….... เดือน…........... พ.ศ. …......... 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ในปการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ เชน นักวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

นักวิชาการเกษตรสาขาพืช นักวิชาการกรมปศุสัตว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  เจาหนาท่ีประจํา

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

8.2 อาจารยผูสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

8.3 เจาหนาท่ีในหนวยงานภาคเอกชน เชน นักวิชาการประจําโรงงานผลิตอาหารสัตวและ  

นักวิชาการประจําหองปฏิบัติการบริษัทผลิตเมล็ดพันธุพืช นักสัตวบาลประจําฟารม  เจาหนาท่ีสงเสริม

การขายและการผลิต  เจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปนตน 

8.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน ผูประกอบการฟารมเลี้ยงไก สุกร โคเนื้อ โคนม และสัตวเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ ผูประกอบการธุรกิจการเกษตร เปนตน 

8.5 เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) หมายถึงเกษตรกรรุนใหมหันมาประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหมมาประยุกตใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการ

บริหารจัดการ 
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9. ช่ือนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิทยาเขตสุราษฎรธานี) 

เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

3 4106 00913 10 5 รอง

ศาสตราจารย 

โอภาส  

พิมพา 

 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ruminant Nutrition 

สัตวศาสตร  

เกษตรศาสตร 

Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

ม. ขอนแกน 

ม. ขอนแกน 

2545 

2538 

2534 

3 9006 00009 60 9 อาจารย เยาวพรรณ 

สนธิกุล 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

พืชศาสตร 

ผลิตกรรมชีวภาพ 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. สงขลานครินทร 

ม. สงขลานครินทร 

2556 

2551 

2548 

5 8417 00005 65 4 

 

อาจารย สุชาติ   

เชิงทอง 

Ph.D. 

M.Agr.St. 

วท.บ. 

Forestry  

Crop Science  

เกษตรศาสตร 

Missouri Columbia, U.S.A  

University of Queensland, Australia  

ม. สงขลานครินทร 

2542 

2532 

2526 

3 7599 00006 42 7 ผูชวย

ศาสตราจารย 

สุรพล   

ฐิติธนากุล 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Ecophysiologie végétale 

พืชสวน 

เทคโนโลยีการเกษตร 

Université Blaise Pascal, France  

ม. เกษตรศาสตร  

ม. ธรรมศาสตร 

2555 

2548 

2543 

3 2205 00110 14 2 อาจารย อุมาพร  Ph.D. 

วท.ม. 

Applied Biological Sciences 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

Ghent University, Belgium 

ม. เกษตรศาสตร 

2557 

2548 
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เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

แพทย

ศาสตร 

วท.บ. สัตวศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2545 

 

    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (วิทยาเขตปตตานี) 

เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

3 9099 00386 26 1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

มนูญ   

ศิรินุพงศ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร  

เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

2548 

2535 

2531 

3 1004 00453 20 1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

สุจริต   

สวนไพโรจน 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

พืชสวน 

เกษตรศาสตร  

เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

2548 

2531 

2528 

3 9408 00053 59 8 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

เทียนทิพย 

ไกรพรม 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สัตวศาสตร 

สัตวศาสตร 

เกษตรศาสตร 

ม. เกษตรศาสตร 

ม. สงขลานครินทร 

ม. สงขลานครินทร 

2556 

2549 

2546 

 3 9206 00830 52 3 อาจารย อภิชัย ปร.ด. อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร ม. มหิดล 2551 
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เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

บัวชูกาน วท.ม. 

วท.บ. 

อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร 

เคมี-ชีววิทยา 

ม. มหิดล 

ม. สงขลานครินทร 

2546 

2542 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญคณะ………...……………… 

 ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี 

 นอกสถานท่ีตั้งไดแก .............................. 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ดวยแนวการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ได เห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ                     

ดานเกษตรกรรม โดยใชงานวิจัย เพ่ือแกปญหาและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ตามยุทธศาสตร           

ไทยแลนด 4.0 เพ่ือสรางนวัตกรรม และใชสงเสริมศักยภาพและความเปนอยูของเกษตรกร                      

ซ่ึงสอดรับแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตองการพัฒนาการศึกษาวิจัยในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยคํานึงถึงบทบาทการแขงขันของประเทศภายใตการเปลี่ยนแปลง ท้ังในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติรวมท้ังสัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบาน และสรางองคความรู เ พ่ือรองรับ                

ประชาสังคมเศรษฐกิจแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยดําเนินการบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และมุงกอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย และสาธารณะซ่ึงประกอบดวยแผนงานวิจัย ท่ีสําคัญคือ 

1) การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนําไปสูการแขงขัน                 

และพ่ึงพาตนเอง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน 2) การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับปศุสัตว                       

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและนําไปสูการแขงขันและพ่ึงพาตนเอง เชน สุกร โคเนื้อ โคนม สัตวปก แพะ เปนตน 

3) การวิจัยและการประยุกตใชจุลินทรียในทางเกษตรกรรม 4) การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม                

ท่ียั่งยืน  

 ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                 

วิทยาเขตสุราษฎรธานีมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตั้ งแต                   

ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ อยางไรก็ตาม การพัฒนาความรู และงานวิจัยเชิงลึก     

ท่ีจะเปนการตอบสนองความตองการของการผลิตพืชและการผลิตสัตว จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถในศาสตรดานนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สามารถตอบสนองความตองการไดอยางครบถวน                         

โดยหลักสูตรเนนการนําความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแขนงทางพืช สัตว และจุลินทรีย 

มาประยุกตใชในการเพ่ิมผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรการเกษตร เพ่ือการพัฒนา                   
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ทางเศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมท้ังในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ 

ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมขยายกําลังการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

สูระดับนานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

นั้น ไดตระหนักถึงสภาพของสังคมไทยและสังคมโลกในปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เชน                    

การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอจํากัดในดานปจจัยการผลิต                    

จึงจําเปนตองมีการสรางศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

ในดานผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน และการพ่ึงพาตนเอง                   

ของเกษตรกร จึงมีความจําเปนเรงดวน ในการสรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือเตรียมบุคลากร                  

พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรม ในการแกปญหาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร                

พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน นําไปสูการพ่ึงพาตนเองของภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม                  

ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

      11.3 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย   

 เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตร

ครั้งนี้ ทางหลักสูตรไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders’ needs analysis) 

โดยการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตาง ๆ ดวยการสอบถาม

จากการพบปะพูดคุยกับกลุมเปาหมายเม่ือมีการประชาสัมพันธหลักสูตร จากการไปสอบถามจาก

หนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได 

สวนเสีย และจากนโยบายของภาครัฐตออุตสาหกรรมภาคการเกษตร ซ่ึงไดขอมูลวาในการจัดหลักสูตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีดําเนินการอยูนี้ ควรปรับใหมีศาสตรของการนําองคความรู 

จากงานวิจัย เพ่ือแกปญหาแกภาคการเกษตรใหเปนรูปธรรม และเกิดการใชนวัตกรรมการเกษตร  

เพ่ือการพัฒนาสินคาทางการเกษตรใหมีคุณภาพและมีมูลคาสูงข้ึน นําไปสูการแขงขันไดอยางยั่งยืน  

จากขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ทางหลักสูตรไดนํามากําหนดทิศทางของการดําเนินการในศาสตร 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีอยู โดยมีขอมูลจากภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1) ขอมูลจากอาจารยผูสอนและผูเรียนในปจจุบัน และจากกลุมเปาหมายท่ีไดพบปะพูดคุย

จากการประชาสัมพันธหลักสูตร ทราบวาในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ตองการศึกษาในศาสตร 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความเห็นดวยวางานวิจัยเชิงลึก 
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ทางดานการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชดานการเกษตร มีความสําคัญท่ีจะตอบสนอง 

ตอความตองการในดานการผลิตสินคาเกษตรให มีคุณภาพ สามารถแกปญหาขอจํากัดตางๆ  

จากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม รวมถึงเกิดการทําการเกษตรแบบปลอดภัยและการเกษตรแบบประณีต  

ซ่ึงนําไปสูการเพ่ิมมูลคาและรักษาสิ่งแวดลอม ขามพนขอจํากัดและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม 

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง อันสงผลใหเกิดอุบัติการณโรคและแมลงท่ีรุนแรงข้ึน จากปญหานี้ 

ทางหลักสูตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมศาสตรเก่ียวของกับเทคโนโลยีจุลินทรีย และการควบคุมโรค

ดวยชีววิธี และนวัตกรรมใหมในปจจุบัน เขามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนและวิจัย ซ่ึงสามารถ

นํามาใชในกระบวนการผลิตสินคาเกษตร และคาดวาการเพ่ิมเติมศาสตรดานเทคโนโลยีจุลินทรียนี้  

จะสามารถเพ่ิมจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจะเขามาเรียนในหลักสูตร และตอบสนองตอความตองการ 

ของผูเรียนไดมากข้ึน 

2) จากการไปสอบถามจากหนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรโดยตรง ไดแก  

- ผูประกอบการ หนวยงานราชการ ไดแก ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต7  

และศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี  

- บริษัทเอกชนภาคการเกษตร ไดแก บริษัทไทยเซนทรัลเคมิคอล ดัชมิลค เบทาโกร

ภาคใต และบริษัทเจียไตจํากัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี 

- ชุมชนเกษตรกร ไดแก  กลุ มผู เลี้ ยงโค กลุ มผู เลี้ ยงแพะ เกษตรกรสวนเงาะ 

อําเภอบานนาสาร กลุมเกษตรกรผูปลูกมะพราว 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

- ทุกภาคสวนเห็นดวยกับการมีศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ี

ตอบสนองความตองการในเชิงพ้ืนท่ี จะสามารถพัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากร 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในดาน

ความแตกตางเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีท่ีทําใหฐานทรัพยากรมีความแตกตางกัน  

จึงควรมีองคความรูเฉพาะ ท่ีตอบสนองความตองการเชิงพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  

ซ่ึงความแตกตางดังกลาว หมายถึงความแตกตางของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของเขตภาคใตตอนบน ซ่ึงไดแก จ.ประจวบคีรีขันธ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎรธานี 

จ .ชุมพร จ .กระบี่  จ .ภูเก็ต จ .พังงา และ จ .ระนอง ท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตร   

และทรัพยากรท่ีแตกตางกับจังหวัดดานตะวันออก และภาคใตตอนลาง 
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- การจัดการเรียนการสอนควรเนนการบูรณการการสอนในเชิงผูประกอบการและผนวก

เขากับวิชาเศรษฐศาสตร การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี ไมใชเนนเพ่ือการผลิต

เพ่ือเปนพนักงานของรัฐหรือเอกชนเทานั้น 

- การเพ่ิมเติมศาสตรทางดานเทคโนโลยีจุลินทรียจะเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูท่ีมี

ความสนใจ และสามารถเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรูในดานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย 

สามารถนําศาสตรดังกลาว มาชวยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตพืช

และสัตวเศรษฐกิจ  

              3) จากแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสราง

ความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงประกอบดวยภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยภาคการผลิตเนนการ

เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสู

รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเก้ือกูลกับระบบนิเวศมากข้ึน ซ่ึงไดกําหนดใหมีการ

จัดทําโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซ่ึงเปนหนึ่งในภารกิจสําคัญภายใตแผนแมบทแหงชาต ิ

วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564  รัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดต้ังเมือง

สมุนไพรข้ึนใน 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และ สุราษฎรธานี โดยมีหลักการสําคัญ

คือ การมุงเนนพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑแบบครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

ในระดับจังหวัดโดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนตามแนวนโยบายประชารัฐ และจังหวัดสุราษฎร

ธานี เปนจั งหวัดนํ ารองแผนพัฒนาเ มืองสมุนไพร  ได ดํ า เนินโครงการพัฒนาเ มืองสมุนไพร  

(Suratthani Herbal City)  โ ด ยกรม พัฒนากา รแพทย แ ผน ไทยและกา รแพทย ท า ง เ ลื อ ก 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร 

โดยกําหนดโจทยวิจัย การใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสารทุติยภูมิ 

จากพืชสมุนไพร และปจจัยท่ีสงเสริมการสรางสารสําคัญในองคประกอบทางยาของพืชสมุนไพร  

เบื้องตนจังหวัดสุราษฎรธานีไดกําหนดพืชสมุนไพรหลักในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาต้ังแต ตนน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยอาศัยการวิจัยและนวัตกรรม ไดแก ขม้ินชัน ฟาทะลายโจร ไพล น้ํามัน

มะพราว และเห็ดแครง 

4) ความตองการจากภาครัฐภายใตแผนปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

อยางยั่งยืน พ.ศ. 2562-2565 (Southern Economic Corridor, SEC) ไดมีกรอบแนวทางการพัฒนา

จํานวน 4 ดาน ซ่ึงหนึ่งในจํานวนสี่ดานนี้ทางภาครัฐตองการใหมีการพัฒนาในดาน “อุตสาหกรรม 

ฐานชีวภาพและการแปรรูปเกษตรมูลคาสูง (bio-based & processed agricultural products)  
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จากการใชทรัพยากรการผลิตท้ังในพ้ืนท่ีและประเทศเพ่ือนบานเพ่ือพัฒนาเปนศูนยกลางการแปรรูป

การเกษตรและการประมงในภาคใต” 

5) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนดใหมีโครงการการจัดตั้งคณะนวัตกรรม

เกษตรและประมง โดยใชฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบันในบริเวณพ้ืนท่ีทุงใสไช อําเภอไชยา จังหวัดสุ-

ราษฎรธานี ท่ีเปนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยสามารถชวยใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ือเลี้ยง

ตัวเอง เปนแหลงของโจทยวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของภาค

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  และเปนสถานท่ีทํางานวิจัยภาคสนามของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

จากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีกลาวมาขางตน ทางหลักสูตรไดใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดเปาหมายการวิจัยของอาจารยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน   

 11.4 วิชาการเพ่ือสังคม 

 ในดานความรับผิดชอบของหลักสูตรตอวิชาการเพ่ือสังคม (social engagement) ท่ีสอดคลอง

กับผลของการวิเคราะหความตองการของผู มีสวนไดสวนเสียดัง ท่ีกลาวมาในหัวขอ 11.3 นั้น  

ในการดําเนินการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

มีการกําหนดรายวิชาท่ีประกอบดวยวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของศาสตรเทคโนโลยี

การผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย และการนํานวัตกรรม มาประยุกตใชทางดานการเกษตร เพ่ือชวย

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในภาคการผลิตทางการเกษตร และท่ีผานมาทางหลักสูตรไดกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา เพ่ือใหตอบโจทยภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพ

ดานอุตสาหกรรมการเกษตร ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดปตตานี หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนสายพันธุเฉพาะถ่ิน และการบริการวิชาการแก

ชุมชนภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช มอ.-อพสธ การบริการวิชาการเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดปตตานี โดยนําองคความรูจากงานวิจัยแกปญหาและพัฒนาชุมชน 

สามารถสรุปความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกและชุมชนได ดังนี้ 
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

ชุมชน/

เกษตรกร 

เกษตรกรผูปลูกขาวหอมไชยา 

อ. ไชยา จ. สุราษฏรธานี 

- การปรับปรุงพันธุขาวหอมไชยาใหไมไวตอชวงแสง มี

ระยะเก็บเก่ียว และลําตนสั้นลง โดยการผสมพันธุและ

ใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยคัดเลือก 

 

 กลุมเกษตรกรผลิตเงาะแปลง

ใหญ อ. บานนาสาร จ. 

สุราษฏรธาน ี

- ศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ีมีผล 

ตอการออกดอก ผลผลิต และคุณภาพของเงาะพันธุ  

“โรงเรียน” 

- ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเค่ียมรวมกับไคโตซาน

ตอการยับยั้งเชื้อรากอโรคหลังการเก็บเก่ียวและการ

รักษาคุณภาพของผลเงาะ 

 

 กลุมเกษตรกรผูปลูกมะพราว 

จ. สุราษฏรธาน ี

- ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพราว

น้ําหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาลมน้ํามัน ยางพารา

และมะพราวทํากะทิในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุน ผู

เลี้ยงแพะ ในภาคใตตอนบน

และตอนลาง 

-การพัฒนาอาหารสัตว จากวั สดุ เศษเหลือทาง

การเกษตรทางปาลมและใบปาลมน้ํามันเพ่ือเปน

อาหารโคและแพะ 

-อาจารยทางสาขาชวยใหคําแนะนําและดูศักยภาพ

การตลาดและการแปรรูปโคขุนศรีวิชัย เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาและสรางกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง โดย

ความรูตางๆ เหลานี้ไดถายทอดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโค

และแพะในจังหวัดทางภาคใต กลุมวิสาหกิจโคเนื้อ

จังหวัดตางๆ ในภาคใต และ กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อโคขุน

ศรีวิชัย 

- การวิจัยและพัฒนาหาชองทางการตลาดแพะ 

และแพะนม 
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

 ชุมชนบานจําปูน ตําบลทาธง 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมสราง “ระบบ

เกษตรกรรมแบบบูรณาการดวยองคความรู 

(Knowledge-based integrated agricultural 

systems) มุงเนนการทํางานรวมระหวางประชาชนกับ

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานราชการ

และองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหารูปแบบการ

พัฒนาท่ีเหมาะสมใหประชาชนสามารถอยูรอดระดับ

ครัวเรือน กาวไปสูชุมชนพอเพียง และพ่ึงพาตนเอง

อยางยั่งยืน 

หนวยงาน

ของรัฐ 

ศูนยวิจัยขาว อาจารยผูวิจัยไดสงเมล็ดขาวท่ีไดจากการปรับปรุงพันธุ

และขอมูลงานวิจัยใหแกศูนยวิจัยขาวเพ่ือเก็บรักษา

และปลูกทดสอบตอไป 

 ศูนยสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตร 

ความรวมมือในงานวิจัยโครงการมะพราวน้ําหอมและ

มะพราวกะทิ และสงตอขอมูลแกภาครัฐในการ

ตัดสินใจการสงเสริมการปลูกมะพราวน้ําหอมใน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 กรมทรั พย สิ นทา งปญญา 

กระทรวงพาณิชย จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

การขออนุญาตใชตราสัญลักษณสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(GI) “เงาะโรงเรียนนาสาร” ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี

อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิมและอําเภอเวียง

สระ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 

 กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย 

จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

สิ น ค า สิ่ ง บ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร ไ ท ย   ( Internal 

Control)  สินคาปลากุเลาเค็มตากใบ และลองกอง

ตันหยงมัสภายใตโครงการสงเสริมและคุมครองสินคา

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)   จังหวัดนราธิวาส 

 กระทรวงสาธารณสุข และ

สาธารณสุข จ. สุราษฏรธานี 

- การเพาะขยายพันธุหัวรอยรูดวยเมล็ดและการเพ่ิม

ปริมาณตนหัวรอยรูดวยการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 - การเพาะเลี้ยงรากลอยขม้ินชันเพ่ือการสรางมวล

ชีวภาพและสารเคอรคูมินอยดในระบบปด” เ พ่ือ
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

ตอบสนองตอการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเมือง

สมุนไพร สุราษฎรธานี (Suratthani Herbal City) 

- ลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย สงขลา

นครินทรและกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (MOU) ใน

การสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร โดย

คณาจารยในสาขาวิชามีสวนรวมเปนคณะทํางานใน

กรรมการชุดตางๆ เพ่ือชวยขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

สุราษฏรธานี  

 สถาบันสงเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปดทองหลังพระ 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมสราง “ระบบเกษตร 

กรรมแบบบูรณาการดวยองคความรู (Knowledge-

based integrated agricultural systems) ตนแบบ

โดยการมีสวนรวมของชุมชน”ในพ้ืนท่ี บานจําปูน 

ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 โครงการพระราชดําริ อพสธ. 

( ก า ร อ นุ รั ก ษ ณ แ ล ะ ป ลู ก

จิตสํานึกแกเยาวชน) 

-การ เ ก็บรวบรวมพันธุ และ ศึกษาวิ ธี การ เพาะ 

ขยายพันธุ พืชในวงศ  Aristolochiaceae ท่ี เปนพืช

อ า ห า ร ข อ ง ผี เ สื้ อ ถุ ง ท อ ง  Troides spp.  

เพ่ือการอนุรักษการเพาะขยายพันธุ ผีเสื้อถุงทอง 

Troides spp. เพ่ือการอนุรักษ 

- งานวิจัย ระบบนิเวศนของหมอขาวหมอแกงลิง ความ

ตองการธาตุอาหารในการเจริญเติบโต การเพาะ

ขยายพันธุหมอขาวหมอแกงลิงท้ังในสภาพธรรมชาติ

และในสภาพปลอดเชื้อ ศึกษาความพรอมของละออง

เกสรหมอขาวหมอแกงลิงในการผสมพันธุ การเก็บ

รักษาละอองเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย การศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมอขาวหมอ แกง

ลิง โดยใชเครื่องหมายโมเลกุล  และการตรวจสอบ

ความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนจากการขยายพันธุโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมดําเนินงานวิจัยหมอขาวหมอแกงลิงเพ่ือการ

อนุรักษ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร  

รวมกันดําเนินงานวิจัยการใชเศษเหลือทางการเกษตร

เพ่ือพัฒนาเปนแหลงอาหารสัตวคุณภาพดี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รวมกันดําเนินงานวิจัยการใชเศษเหลือทางการเกษตร

เพ่ือพัฒนาเปนแหลงอาหารสัตวคุณภาพดี 

 เขตหามลาสัตวปาหนองทุง

ทอง กรมปาไม และเทศบาล

ตําบลเคียนซา อ. เ คียนซา  

จ.สุราษฎรธานี 

การจัดทําฐานขอมูลทางพันธุกรรมจันทนกะพอ”  

เพ่ือผลประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรทางชีวภาพ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 สํ า นั ก วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 

อาหารสัตว กรมปศุสัตว 

อาจารยทางสาขารวมกับสํานักวิจัยและพัฒนาอาหาร

สั ต ว  ก ร มป ศุ สั ต ว  สํ า นั ก ง านป ศุ สั ต ว จั ง ห วั ด

สุราษฏรธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช  กระบี่ พังงา 

ชวยใหคําแนะนําและดูศักยภาพการตลาดและการ

แปรรูปโคขุนศรีวิชัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสราง

กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง  

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลกาตอง อําเภอยะหา 

จังหวัดยะลา) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทองถ่ินศึกษารูปแบบ

การจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

ของตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรา

มัน จังหวัดยะลา) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทอง ถ่ินศึกษา

การศึกษารูปแบบการจัดการเกษตร ปญหา สาเหตุ 

และแนวทางแกไขเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการ

เกษตรอยางยั่งยืนของตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน 

จังหวัดยะลาไดรับการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุข

ภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลประจัน อําเภอยะ

รัง  จังหวัดปตตานี) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทอง ถ่ินศึกษา

โครงการรูปแบบการจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการ

เกษตรอยางยั่ งยืนของตําบลประจัน อํา เภอยะ

รัง  จังหวัดปตตานีไดรับการสนับสนุนจากสํานัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลคลองมานิง อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทอง ถ่ินศึกษา

การศึกษาความยั่งยืนของอาชีพการเกษตรในตําบล

การศึกษาความยั่งยืนของอาชีพการเกษตรในตําบล

คลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลคลองมานิง อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทอง ถ่ินศึกษา

โครงการ การศึกษารูปแบบการจัดการเกษตร ปญหา 

สาเหตุ และแนวทางแกไขเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนของตําบลโละจูด อําเภอ

แวงจังหวัดนราธิวาสไดรับการสนับสนุนจากสํานัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ 

จ.นราธิวาส)สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทองถ่ินศึกษารูปแบบ

การจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน

ของตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จ.นราธิวาสไดรับ

การสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 

(สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

 องคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส)

อาจารยทางสาขารวมกับนักวิจัยทอง ถ่ินศึกษา

โครงการรูปแบบการจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการ

เกษตรอยางยั่งยืนของตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก
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หนวยงาน กลุม/หนวยงาน/ภาคเอกชน หัวขอวิจัย/การบริการวิชาการ/ความรวมมือ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ใบ  จังหวัดนราธิวาสไดรับการสนับสนุนจากสํานัก

สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 สถาบันฮาลาล อาจารยทางสาขารวมกับพ้ืนท่ีทํางานวิจัยและการ

บริการวิชาการกับเกษตรผูเลี้ยงโคเนื้อ และแพะใน

จังหวัดชายแดนใต รวมกับสถาบันฮาลาล 

ภาคเอกชน Sustainable Organic 

Solutions Pty Ltd, 

Australia 

ทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย SOS3 ตอการกระตุน

การเติบโตของตนขาว ออย และความตานทานตอโรค

พืช 

 บ.กัลฟยะลา จํากัด อาจารยทางสาขาทํางานวิจัยการใชเถาลอยจาก

โรงไฟฟาชีวมวลเพ่ือเปนประโยชนทางการเกษตร  

บ.กัลฟยะลา จํากัด 

 บริษัทมิตรผล อาจารยทางสาขารวมกับพ้ืนท่ีทํางานวิจัยการผลิตออย

ค่ันน้ําแบบชุมชนมีสวนรวมของชุมชนหมูบานจําปูน ต.

ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา รวมกับบริษัทมิตรผล 

 

 

 

 

  

 



19 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง               

การเตรียมความพรอมตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด 4.0 โดยสรางงานวิจัยและนวัตกรรม 

จํา เปนตองคํานึง ถึงศักยภาพในการตอบสนอง และสามารถรองรับความตองการบุคลากร                        

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานการวิจัย โดยมุงเนนการสรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

ในศาสตรของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และสามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ  

และการแขงขันในระดับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ และดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏรธานี และ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี มีเปาหมายรวมกันใน

การพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตข้ึน โดยมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ของท้ังสองวิทยาเขต มีสาขาวิชาท่ีมีโครงสรางหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่ีคลายคลึง

กัน ทําใหมีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ผลิตทางพืช สัตว และจุลินทรียท่ีเก่ียวของดานการเกษตร  

-  พ้ืนท่ีต้ังของวิทยาเขตสุราษฎรธานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน และวิทยาเขต

ปตตานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางรวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติ พืชและสัตวเศรษฐกิจ และสภาพสังคมท่ีตางกัน สงผลตอ

อาชีพของประชากรในชุมชนท่ีแตกตางกันดวย ดังนั้น งานวิจัยของแตละวิทยาเขตจึงมี

ความแตกตางกัน ตามบริบทของพ้ืนท่ีและและความตองการของชุมชน อยางไรก็ตาม 

งานวิจัยท่ีเกิดข้ึนของท้ังสองวิทยาเขตมีเปาหมายเดียวกัน คือตอบสนองตอแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2560-2564  

 คณาจารยของท้ังสองวิทยาเขตมีงานวิจัยท่ีมุงเนนแตกตางกันตามบริบทของพ้ืนท่ี ดังนี้ 

งานวิจัยของคณาจารยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี จะมุงเนนการใชศาสตร

ดานวิทยาศาสตรในเชิงลึกเพ่ือศึกษาและวิจัยใน 3 ดาน 1) ดานพืช เนนการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ

ขาวหอมไชยา รวมถึงการปลูกและพัฒนาพืชและผลไมประจําถ่ินใหมีศักยภาพในการแขงขัน โดยปลูก

พืชและผลิตพืชแบบปลอดภัย ใชองคความรูการควบคุมโรคและแมลงดวยวิธีทางชีวภาพ รวมถึงการผลิต
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ปุยชีวภาพและผลิตภัณฑจุลินทรีย ท่ีมีศักยภาพสูงในการเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใตตอนบน 

เชน ยาง ปาลมน้ํามัน เงาะโรงเรียน และทุเรียน 2) ดานสัตว เนนการศึกษาดานโภชนศาสตรสัตวกลุม 

โคเนื้อ แพะ และไกไข ดวยการพัฒนาสูตรอาหารจากเศษเหลือทางการเกษตร พืชสมุนไพร สารสกัด

น้ําสมควันไม และจุลินทรียโปรไบโอติก ตอคุณภาพเนื้อสัตวและคุณภาพไขไก 3) การอนุรักษทรัพยากร

ในทองถ่ิน เนนการศึกษาและวิจัยพืชและสัตวท่ีใกลสูญพันธุเ พ่ือการอนุรักษ เชน ขาวหอมไชยา 

หมอขาวหมอแกงลิง ผีเสื้อถุงทอง และ จันทนกะพอ สวนคณาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี จะมุงเนนการใชศาสตรดานองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตทางพืชและ 

ผลิตสัตวท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีชายแดนใต มาพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดท่ีสอดคลองเหมาะสม 

ตอปจจัยความยั่งยืน บริบทของพหุวัฒนธรรมตามความตองการการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ีและ

ผูบริโภค เปนรูปแบบการจัดการเกษตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนของการเกษตรในชายแดน

ใตตอไป 

ดวยปจจัยดังกลาว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงมีความตองการเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรข้ึน เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถใชความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ

ตามบริบทของพ้ืนท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 จากวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใตและประเทศ โดยสรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีการวิจัยเปนพ้ืนฐาน การ

พัฒนาหลักสูตรจึงเนนการพัฒนาใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว และเทคโนโลยีจุลินทรีย เพ่ือประยุกตใชในการแกปญหา และ

พัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มี

สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันกลุมวิชา/

รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเปนผูนําทางวิชาการ ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสรางนวัตกรรม 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มาประยุกตใชพัฒนาทางดาน พืช ปศุสัตว และจุลินทรีย 

ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงสถานการณท้ังระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

 จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ท่ีไดกลาวไววา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัย

เพ่ือนวัตกรรมและสังคมท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและ

ประเทศมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2570” และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีท้ังหมด 3 ดาน คือ 1) สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปน

ฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและประเทศ เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 2) บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทาง

วิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถ

ประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ และ 3) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคม

ฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาส

เขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบนั้น ทางหลักสูตรไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสีย และวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการหลักสูตร 

ท้ังนี้ทางหลักสูตรไดวิเคราะหองคประกอบอ่ืนท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงไดแก แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ความ

พรอมของหลักสูตรในเชิงพ้ืนท่ี และความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เพ่ือมาเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอทุกภาคสวนไดอยางครบถวน

และมีประสิทธิภาพดวย ดังนี้ 

จากแผนแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสราง

ความสามารถในการแขงขันซ่ึงประกอบดวยภาคการผลิตและภาคการบริการ โดยภาคการผลิตเนนการ

เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสู

รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเก้ือกูลกับระบบนิเวศมากข้ึน เชน เกษตรท่ีปลอดภัย 

เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย และเกษตรธรรมชาติ และแผนการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานีใหเปนเมืองสมุนไพรซ่ึงตรงกับยุทธศาสตรท่ี 2 และสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ท่ีอนุมัติใหมีโครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมเกษตร
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และประมง โดยจัดต้ังข้ึนท่ีทุงใสไช ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อท่ีโดยประมาณ 

2,700 ไร  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี และวิทยาเขตปตตาน ีมีท่ีตั้งอยูทามกลาง

กิจกรรมการเกษตร ท่ีหลากหลายและเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญของภาคใตตอนบน และพ้ืนท่ีภาคใต

ตอนลางรวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ไดแก ปาลม

น้ํามัน ยางพารา ไมผลและปศุสัตว เกษตรกร และผูประกอบการในพ้ืนท่ีตองการองคความรูท่ีไดจาก

งานวิจัยเฉพาะดานการเกษตรสูงมาก เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมและแกปญหาดังกลาว ท้ังเรื่อง

คุณภาพและปริมาณ ในดานการผลิต การเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บรักษา และการเพ่ิมมูลคา นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานีและวิทยาเขตปตตานี มีบุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการเกษตร ท่ีมีความหลากหลายในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

ดานเทคโนโลยีผลิตผลไมและพืชเศรษฐกิจ ดานการควบคุมโรคพืชดวยชีววิธี เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

จุลินทรีย และอาหารสัตว  ชีวภัณฑจุลินทรียทางการเกษตร และการใชนวัตกรรมดานการเกษตร ถือได

วาความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกทาน ครอบคลุมทุกข้ันตอนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําของกระบวนการ

ดานการเกษตร ดังนั้น หลักสูตรท่ีเปดนี้จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการสอนและวิจัย โดยนําปญหาของพ้ืนท่ีมา

เปนโจทยในการวิจัยในเบื้องตน รวมถึงการแกปญหาระดับภูมิภาคและประเทศตามลําดับ โดยการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยใชองคความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีเก่ียวกับพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือการแกปญหาและพัฒนา

กิจกรรมการเกษตรดังกลาว และนําไปสูการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ในแง

การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร จากทักษะและความรูท่ีไดรับภายใตการอนุรักษและใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน  

 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ทางหลักสูตรฯ ไดศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในภาคสวนตาง ๆ ดวยการสอบถามจากการพบปะพูดคุยกับ

กลุมเปาหมายเม่ือมีการประชาสัมพันธหลักสูตร จากการไปสอบถามจากหนวยงานท่ีมีสวนไดสวนเสียตอ

หลักสูตรโดยตรง จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และจากนโยบายของภาครัฐ

ตออุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งเหลานี้ไดนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ ได

ดําเนินการตามแนวทางของแนวคิดการศึกษาท่ีเนนผลการเรียนรู (Outcome-Based Education, 

OBE) โดยไดวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders’ needs analysis) และ

วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต (graduate 

attributes) และผลการเรียนรูระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes, PLOs) เพ่ือใหได
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ลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้  บัณฑิตหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกตใช เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการดานการเกษตรท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถสรางสรรคผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและ

งานวิจัยดานการเกษตร และบัณฑิตสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหา

ดานการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทํางานปนทีม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และถือประโยชนของเพ่ือนมนุษย

เปนกิจท่ีหนึ่ง ดังนั้น ในการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังกลาว ทางหลักสูตรจึงเนนการนําความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนโจทยวิจัย ในการทําวิทยานิพนธเพ่ือใหตอบโจทยภาคเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะของวิชาการเพ่ือสังคม (social engagement) ดังรายละเอียดท่ี

กลาวไวในหมวดท่ี 1 หัวขอ 11.3 ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย และ 11.4 วิชาการเพ่ือสังคม  

1.3 วัตถุประสงค  

1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสรางองคความรู            

ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล        

และผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบตอสังคมและวิชาชีพ 

1.3.2 เพ่ือสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการเกษตร และประยุกตองคความรู   

ไปใชในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ                

และนานาชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ของ สกอ. และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง 

สมํ่าเสมอ 

2. ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตร   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร                      

และอาจารยประจําหลักสูตร 

3. ติดตามความกาวหนาขององคความรู 

ในวิชาชีพ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานการประชุมหลักสูตร                 

และรายงานการประเมินหลักสูตร 

3. รายงานการเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา เพ่ือติดตามความกาวหนาของ

องคความรูในวิชาชีพ และผลการ

ประเมิน 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. สงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนใหเปน 

Active Learning 

1.เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ 

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2.แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน

ในรายวิชาตางๆ  

3. กําหนดรายวิชาในหมวดวิชาบังคับใหมี

การเรียนการสอนแบบ Active Learnin 

และประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ   

Active Learning อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. อาจารยในหลักสูตรเขารวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning อยางนอย 

1 คน/ป 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ของรายวิชาในหมวดบังคับ 

และความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

3. สงเสริมการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

 

 

 

2. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  

และการประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการของ

ผูเรียนในแผนการจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา ประเมินประสทิธิภาพการเรียน                   

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนา

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ 

เรียนรูดวยตนเอง 

1.1 จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนจุดศูนยกลางอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1.2 อาจารยในหลักสูตรเขารวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางอยางนอย 1 คน/ป 

2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ           

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางและความพึงพอใจ                 

ของผูเรียนตอระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนตอการเรยีนรู 

4. ปรับปรุงวิธีการวัด

และการประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยเก่ียวกับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

 

1. มีโครงการเพ่ิมพูนทักษะ                

ในการวัดการประเมินผลของอาจารย

ทุกๆ 2 ป 
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห 

ขอสอบในทุกรายวิชา 

 

 

 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมิน 

แตละรายวิชา 

2.1 มีอาจารยในหลักสูตรรวม 

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะในการวัด

และประเมินผลท่ีจัดข้ึนอยางนอย  

2 คน 

2.2 รายงานผลการประเมินขอสอบ 

3.1 เกณฑการวัดและประเมินผล 

3.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีใชวิธีการ 

วัดและประเมินผลตามเกณฑกําหนด 

5. สงเสริมการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหบรรลุ

มาตรฐานผลการ

เรียนรูทุกดาน 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ 

เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ

ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน

แตละดาน 

1.1 อาจารยในหลักสูตรเขารวม

กิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ การจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือ

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพอยางนอย

ปละ  1 ครั้ง 

1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ             

การจัดการเรียนรู ตามมาตรฐาน              

ผลการเรียนรูแตละดาน 

2.1 ความพึงพอใจของผูเรียน                

ตอการจัดการเรียนรูของอาจารย 

2.2 ผลการประเมินนักศึกษาใน

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

6. บุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียน

การสอน 

1. มีการเชื่อมโยงกับกองแผนงานฯและกอง

วิชาการ ในการใหบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

เก่ียวของกับหลักสูตร พัฒนาตนเองตาม

กิจกรรมของกองแผนงานฯและกองวิชาการ 

1.ประกาศกิจกรรมการอบรมพัฒนา

ตนเองของสายสนับสนุน อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง 

7. วัสดุ ครุภัณฑ และ

อุปกรณสนับสนุนการ

เรียนการสอนและ

การวิจัย 

1. มีการเชื่อมโยงกับศูนยวิทยาศาสตรและ

เครื่องมือกลาง ในการใชทรัพยากร วัสดุ

ครุภัณฑ และอุปกรณสนับสนุนการเรียนการ

สอน ตามรูปแบบการบริหารแบบรวมศูนยฯ 

1. ประกาศการใหอาจารยในหลักสูตร

เสนอขอครุภัณฑ และอุปกรณในการ

เรียนการสอน ของศูนยวิทยาศาสตร

และเครื่องมือกลาง 

 



27 

 

 

 



28 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาหขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ......................สัปดาห 

 ระบบจตุร ภาคภาคการศึกษาละ...............สัปดาห 

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

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีภาคฤดูรอนในชั้นปท่ี…หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

 วัน – เวลาราชการปกติ 

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

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 2.2.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีผลงานวิจัยและ

ผลงานตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรือเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ                           

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเขามาศึกษามีความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไมเทากัน 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 จัดใหนักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานไมเพียงพอ ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาตามดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

 

แผนการศึกษา จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

 

แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปท่ี 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - 5 10 10 10 

 

แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 5 5 5 5 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - 10 20 20 20 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

 

 

 

 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 

 
2562 2563 2564 2565 2566 

คาบํารุงการศึกษา 163,500 327,000 327,000 327,000 327,000 

คาลงทะเบียน 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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         2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ 

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

2. คาใชจายดําเนินงาน 335,200 990,700 990,700 990,700 990,700 

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 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 

คาครุภัณฑ 5,000,000 - - - - 

รวม (ข) 5,000,000 - - - - 

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

จํานวนนักศึกษา  15 30 30 30 30 

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

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรยีน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเนต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก 1 *      36 หนวยกิต 

- วิทยานิพนธ      36 หนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2     36 หนวยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ      9 หนวยกิต 

- หมวดวิชาเลือก       9 หนวยกิต 

- วิทยานิพนธ      18 หนวยกิต 

*หมายเหตุ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สัมมนา 1  และ สัมมนา 2โดย

ไมนับหนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาบังคับ  9 หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

Agricultural Technology and Innovation  

2((2)-0-4) 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

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 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก โดยมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช  

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช  

Advanced Physiology in Plant Production 

3((3)-0-6) 

  

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง  

Advanced Plant Breeding 

3((2)-3-4) 

  

932-514 โรคพืชข้ันสูง  

Advanced Plant Pathology 

3((2)-3-4) 

  

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 

Advanced Soil Fertility 

3((3)-0-6) 

  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

Advanced  Technology in Plant Production 

3((3)-0-6) 

  

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

Advanced Postharvest Technology and Physiology 

3((3)-0-6) 

  

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม 

Modern Insect Pest Management 

3((2)-3-4) 

  

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 

Plant Irrigation 

3((3)-0-6) 

  

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

Selected Topics in Plant Science and Technology 

3((x)-y-z) 

932-523 

 

การประยุกตใชโฟลว ซัยโทเมทรีทางการเกษตร 

Application of Flow Cytometry in Agriculture 

3((2)-3-4) 

   

   

2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว  

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 

Advanced Animal Waste Management 

3((3)-0-6) 

  

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 

Sustainable Animal Production 

3((3)-0-6) 

  

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 

Advanced Animal Feed Production 

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

Advanced Ruminant Nutrition 

3((2)-3-4) 

  

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 

Meat Science and Meat Production Technology 

3((2)-3-4) 

  

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง 

Biotechnology in Domestic Animal Reproduction 

3((2)-3-4) 

  

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

Animal Production Biotechnology 

3((3)-0-6) 

  

932-540 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 

Animal Molecular Genetics 

3((3)-0-6) 

  

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

Selected Topics in Animal Science and Technology 

3((x)-y-z) 

  

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

Economic  Aquatic Animal Production Science and 

Technology 

 3(2-3-4) 

   

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย  

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง  

Advanced Microbial Physiology 

3((3)-0-6) 

  

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร  

Techniques  in Agricultural Microbiology 

3((2)-3-4) 

  

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช  

Agricultural Microbiology and Application 

3((3)-0-6) 

  

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล  

Advanced Techniques in Molecular Microbiology 

3((2)-3-4) 

  

932-555 การติดเชื้อจุลินทรียและภูมิคุมกัน      

Microbial Infection and Immunity 

3((2)-3-4) 

  

932-556 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย  

Plant-Microbe Interactions 

3((3)-0-6) 

  

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย  3((x)-y-z) 
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 Selected Topic in Microbial Technology  

 

ค. หมวดวิทยานิพนธ  

932-505 วิทยานิพนธ  

Thesis  

36(0-108-0) 

932-506 วิทยานิพนธ  

Thesis  

18(0-54-0) 

 

ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลักมีความหมายดังตอไปนี้ 

เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา 

932-xxx  หมายถึง รายวิชาท่ีเปดสอนโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

เลขรหัส ตัวท่ี 4 หมายถึง ชั้นป 

เลขรหัส ตัวท่ี 5 หมายถึง กลุมรายวิชา 

เลข 0 หมายถึง รายวิชาบังคับ และรายวิชาท่ีสามารถเรียนรวมกันได 

เลข 1-2 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

 เลข 3-4 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

 เลข 5 หมายถึง รายวิชากลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย 

 เลขรหัส ตัวท่ี 6    หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา 

 

ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-3-4)มีความหมายดังตอไปนี้ 

ตัวเลขท่ี 1 (3)  หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 

ตัวเลขท่ี 3 (3)  หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 

ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร แผน  ก แบบ ก 1 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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932-503 สัมมนา 1* 1(0-2-1) 

932-505 วิทยานิพนธ 1  9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

   

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

932-505 วิทยานิพนธ 1 9(0-27-0) 

 รวม  9(0-27-0) 

   

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

932-505 วิทยานิพนธ 1 9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

932-505 วิทยานิพนธ 1 9(0-27-0) 

 รวม  9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

*   ไมนับหนวยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตร แผน ก  แบบ ก 2 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

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

932-503 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม  9(x-y-z) 

   

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

932-506 วิทยานิพนธ 2 3(0-9-0) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

932-xxx วิชาเลือก 3(x-y-z) 

 รวม  11(x-y-z) 

   

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

932-504 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

932-506 วิทยานิพนธ 2 6(0-18-0) 

 รวม 7(0-20-1) 

   

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

932-506 วิทยานิพนธ  2 9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

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

        Agricultural Technology and Innovation         

        การพัฒนาการ การประยุกตใชเทคนิค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานพืช สัตว และ

จุลินทรีย ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพ

ผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

  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   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4)  

Research Methodology in Agricultural  Science and Technology 

แผนการทดลองท่ีใช ในการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

เทคนิคการดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การใชโปรแกรมเพ่ือชวยในการวิเคราะหขอมูล                        

การประมวลผลการวิจัย การวิจารณผลและรายงานผลการวิจัย 

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 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

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

and technology in English 

 

932-504   สัมมนา  2 1(0-2-1) 

  Seminar II 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน   932-503  Seminar II 

 ก า ร นํ า เ ส น อ แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย ผ ล ข อ ง วิ ท ย า นิ พ น ธ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตรระดับปริญญาโทเปนภาษาอังกฤษ 

 Presentation and discussion on thesis findings in agricultural science and 

technology at Master’s degree level in English 

 

932-505   วิทยานิพนธ  36(0-108-0) 

 Thesis 

  การ วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กับกา รปรั บป รุ ง พั นธุ  ก า รผลิ ต  เทค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  

การจัดการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตวท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  Research relating to breeding, production, biotechnology; agricultural 

management; based on economic plants and animals  

 

932-506   วิทยานิพนธ  18(0-54-0) 

  Thesis 

  การ วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กับกา รปรั บป รุ ง พั นธุ  ก า รผลิ ต  เทค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  

การจัดการทางการเกษตร โดยมีพืชและสัตวท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  Research relating to breeding, production, biotechnology; agricultural 

management; based on economic plants and animals  

 

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

   Agriculture Production Systems for Sustainable Development  

ระบบการผลิตทางการเกษตรและการบูรณาการเพ่ือการผลิตอยางยั่งยืน ระบบนิเวศ วน

เกษตรและทรัพยากรเกษตร การวิเคราะหระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิงพ้ืนท่ี พันธุพืชและพันธุสัตวท่ี

เหมาะสม ระบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด ระบบเกษตรทฤษฎีใหม 
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การประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) และกฎหมายท่ีเก่ียวของดานการผลิต

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กรณีตัวอยางดานระบบการผลิตทางการเกษตรและการปรับใชเชิงพ้ืนท่ี 

   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 

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

Advanced Physiology in Plant Production     

 อิทธิพลของสภาพแวดลอม ตอการตอบสนองทางสรีรวิทยา และการผลิตพืช  

ปญหาทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเ ก่ียวของกับการเจริญเติบโตและผลผลิต การผลิตพืชโดยอาศัย 

ผลงานคนควาวิจัย และเทคนิคใหม 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   การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3(2-3-4) 

  Advanced Plant Breeding    

ทฤษฎีการปรับปรุงพันธุพืช และการประยุกตใชในพืชสําคัญของประเทศไทยและของ

โลก การศึกษาครอบคลุมท้ังการปรับปรุงพันธุพืชแบบมาตรฐานและวิธีการสมัยใหม 

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    

     ชนิดของจุลินทรียกอโรคในพืช เชน แบคทีเรีย ไวรัส รา และไส เดือนฝอย 

ความสัมพันธระหวางพืชและเชื้อสาเหตุโรค ชีววิทยาของจุลินทรียในการติดเชื้อ เขาอยูอาศัย และสาเหตุ

ท่ีทําใหเกิดลักษณะของโรค กลไกการตานทานและปองกันโรคของพืช ความผันแปรทางพันธุกรรมของ
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เชื้อสาเหตุโรคและพืชอาศัย การปรับปรุงพันธุพืชตานทานโรค ทฤษฎีและเทคนิคข้ันสูงในการควบคุม

โรคพืช การใชเทคนิคชีวโมเลกุลเพ่ือศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืชและการผลิตพืชปลอดโรค สารสนเทศชีว

ศาสตรทางโรคพืช 

    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   

 

 

932-515   ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 3(3-0-6) 

Advanced Soil Fertility       

พัฒนาการและการประยุกตแนวคิดของวิทยาศาสตรทางดินตอธาตุอาหารพืช  

อภิปรายการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง และการศึกษาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดินในปจจุบันและอนาคต 

 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   

    ศึกษาคนควาและวิเคราะหวิวัฒนาการท่ีใชในการผลิตพืช ตั้งแตยุคของเกษตร 

ใชสารเคมีจนถึงการผลิตพืชโดยใชอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ดาวเทียม และอุปกรณสื่อสาร 

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

 Advanced Postharvest Technology and Physiology 

    กลไกการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของผัก ผลไมและดอกไมหลังการเก็บเก่ียว 

ปญหาทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผัก  

ผลไม และดอกไมหลังการเก็บเก่ียว และการปรับใชความรูทางสรีรวิทยาเพ่ือลดความสูญเสีย 

   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   การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม 3(2-3-4) 

   Modern Insect Pest Management  

ชนิดของแมลงท่ีเปนศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติและท่ีมีประโยชนในระบบนิเวศเกษตร

ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง แ ม ล ง ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ ท่ี มี ป ร ะ โ ย ช น ก า ร เ ก้ื อ กู ล แ ล ะ ก า ร แ ข ง ขั น กั น 

ใ น ร ะบบนิ เ ว ศ เ ก ษตร  ก า ร จั ด ก า ร แมล ง ศั ต รู พื ช  ก า รป อ ง กั น กํ า จั ด แมล ง โ ดยชี ว ภ า พ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ตัวอยาง โครงการปองกันกําจัดแมลง

แบบผสมผสานท่ีประสบความสําเร็จท้ังภายในและนอกประเทศ 

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   การใหน้ําชลประทานพืช    3(3-0-6) 

  Plant Irrigation 

บทบาทของน้ํ า ท่ี มี ต อการเจริญเติ บโตและการผลิ ตพืช ปริ มาณการใช น้ํ า   

และประสิทธิภาพการใชน้ํ าของพืช การตอบสนองของพืชตอการขาดน้ําและสภาพน้ําทวมขัง  

การจัดการน้ําโดยการรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา สภาพแวดลอม  

เพ่ือนํามาใชในการคาดคะเนการใหน้ําและการระบายน้ําในการผลิตพืช 
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    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   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช         3(x-y-z) 

 Selected Topics in Plant Science and Technology 

ความกาวหนาและนวัตกรรมเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช                    

โดยการบรรยายและมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและทํารายงานดวยตัวเอง 

Recent advances and scientific innovation in plant science and 

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

 

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

   Application of Flow Cytometry in Agriculture 

การเรียนรูองคประกอบ เทคนิค และหลักการทํางานพ้ืนฐานของเครื่องวิเคราะหอัตรา

การไหลของเซลล การฝกปฏิบัติ การใชงานตามคูมือ การใชโปรแกรมในการวิเคราะห การประยุกตใช                           

ทางการเกษตร (พืช สัตว และจุลินทรีย) 

   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)  

 

 

 

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

Advanced Animal Waste Management 

การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตสัตวรูปแบบใหม ผลกระทบจากของเสีย 

ตอสิ่ งแวดลอม ดัชนีชี้ วั ดมลภาวะจากการผลิตสัตว  การบําบัดของเสียจากฟารมปศุสัตว   

การใชประโยชนจากของเสียในรูปแบบตางๆ ระบบคารบอนเครดิต 
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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   การผลิตสัตวอยางย่ังยืน 3(3-0-6) 

  Sustainable Animal Production 

การผลิ ตสั ตว ใ นสภาพวิ ถี ชี วิ ต ในชนบทกับการผลิ ต ใน เชิ ง อุตสาหกรรม  

การจัดการอาหารปลอดภัย  อาหารฮาลาล  แนวคิดของ  FAO ในการพัฒนาการผลิตสัตว 

สําหรับคนยากจน สิ่งแวดลอม และสวัสดิภาพของสัตว ระบบการผลิตสัตวภายในประเทศ โอกาส

ทางการคาสัตวและผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

 

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  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง    3(2-3-4) 

 Advanced Animal Feed Production 

 การจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว สารเสริมอาหารสัตว การประกอบสูตรอาหารแนวใหม 

การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม อาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานอาหาร

สัตว เทคนิคการผลิตอาหารสัตวท่ีปลอดภัย ตอสัตวและผูบริโภค ความกาวหนาในงานวิจัยดานการผลิต

อาหารสัตว 

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   โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ืองข้ันสูง    3(2-3-4) 

 Advanced Ruminant Nutrition 

การยอยการดูดซึมและการใชประโยชนของโภชนะในสัตวเค้ียวเอ้ืองในสภาวะ 

การผลิต ท่ีตางกัน การเจริญเติบโต การอุมทอง การใหนม และการขุน ความกาวหนาในงานวิจัย 

ดานโภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 

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   วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว  3(2-3-4) 

Meat Science and Meat Production Technology 

การเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อเปนเนื้อสัตว กระบวนการฆาและตัดแตงซาก  

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของกลามเนื้อ การนําเนื้อสัตวไปใชประโยชน คุณภาพเนื้อสัตว  

วิธีการตรวจคุณภาพเนื้อ การแปรรูปเนื้อสัตว และการประยุกตใชงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเนื้อสัตว 

และการแปรรูปเนื้อสัตว 

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 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุในสัตวเล้ียง   3(2-3-4) 

Biotechnology in Domestic Animal Reproduction 

การควบคุมกระบวนการสืบพันธุ ในสัตวเลี้ยง เทคโนโลยีตัวออน เทคโนโลยี                                

เซลลสืบพันธุสัตว เทคโนโลยีการยายฝากนิวเคลียส เทคโนโลยีการผลิตสัตวปรับแตงพันธุกรรมชีววิทยา

ระดับโมเลกุลท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ   

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 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3(3-0-6) 
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Animal Production Biotechnology 

การประยุกตใช เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตว 

กระเพาะรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

Application of new biotechnology for animal production, to enhance the 

efficiency of  ruminant and non-ruminant in industrial production systems 

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

Animal Molecular Genetics 

โครงสรางและการจัดเรียงตัวของจีโนมในสัตว สารพันธุกรรม รหัสพันธุกรรม 

และหนาท่ี การกลายพันธุและการซอมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคทางพันธุศาสตรโมเลกุลเพ่ือการประยุกตใช 

ในทางสัตวศาสตร หลักการและการใชประโยชนเทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอในทางสัตวศาสตร  

ชีวสารสนเทศทางสัตว 

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   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 3(x-y-z) 

 Selected Topics in Animal Science and Technology 

ความกาวหนาและนวัตกรรมเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว                             

โดยการบรรยาย และมอบหมายใหนักศึกษาคนควาและทํารายงานดวยตนเอง 

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 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 

  Economic  Aquatic Animal Production Science and Technology 

  ชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีเลี้ยงในเอเชีย ประเภทและรูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการเลือกพ้ืนท่ีสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ จุลินทรียท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชนิด

ของปรสิตสัตวน้ํา การปองกันและรักษาโรคจากปรสิตของสัตวน้ํา การจัดการฟารมสัตวน้ําเศรษฐกิจ 
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ตนทุนและผลผลิต การตลาด เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใชในการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ

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 

                  

  

 



48 

 

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

   Advanced Microbial Physiology 

 เรื่องปจจุบันเก่ียวกับสรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย ทางดานชีวสังเคราะหและ 

การรวมตัวเปนโครงสรางของเซลล ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม การควบคุมการเจริญ  

และวงจรของเซลล การเกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงรูปรางและพัฒนาการในระดับโมเลกุล                   

ระบบการรับสงสัญญาณชีวภาพ และการปรับตัวตอภาวะเครียด 

    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 

      วิธีการแยกและบงบอกชนิดจุลินทรียเปาหมาย วิธีกระตุนการสรางสปอรในรา การ

คัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเก็บและรักษาจุลินทรีย อนุกรมวิธานทางเคมีในการคนหา                           

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เมแทบอโลมิคสเทคโนโลยี การวิเคราะหทางเคมีในผลิตภัณฑท่ีไดจากจุลินทรีย 

โดยทีแอลซี และเอชพีแอลซี เทคนิคในการศึกษาไมคอรไรซา  

      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   จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช 3(3-0-6) 

  Agricultural Microbiology and Application 

      บทบาทของจุลินทรียดานการเกษตร ลักษณะและหนาท่ีของกลุมจุลินทรียท่ีเก่ียวของ

กับพืชและสัตว การพัฒนาชีวภัณฑดานการเกษตร การบําบัดของเสียทางการเกษตรดวยวิธีทางชีวภาพ 

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

   Advanced Techniques in Molecular Microbiology 

                 ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรียสมัยใหมท่ีเรียกวาโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซ่ึงใช

ขอ มูล ท่ี ได จาก  นิ ว เมอริคอล แท็กโซโนมี  คี โมแท็กโซโน มีและโมเล คิวลาร ซิสตีมา ติกส    

เทคนิคการโคลนนิ่งและการแยกโคลนท่ีสนใจ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบคทีเรีย  

โดยใชเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีดานไบโอซินทีสิส  

       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  การติดเช้ือจุลินทรียและภูมิคุมกัน 3(2-3-4) 

  Microbial Infection and Immunity 

หลักการของโรคท่ีเกิดจากจุลินทรียในพืช และสัตว ปฏิสัมพันธระหวางเชื้อจุลินทรีย

กอโรค และเซลลของโฮสตท่ีระดับโมเลกุล ภูมิคุมกัน วิทยาการตอตานเชื้อโรคของโฮสต  กลไก 

การกอโรค และการติดเชื้อแบคทีเรีย เครื่องมือในการวินิจฉัย วัคซีน และยาตานจุลชีพ สําหรับการ

ปองกัน  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   ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3(3-0-6) 

  Plant-Microbe Interactions 

      ความสําคัญของจุลินทรียตอโรคพืช ปจจัยทางชีวภาพและกายภาพท่ีมีผลตอการ

พัฒนาปฏิสัมพันธของพืชและจุลินทรีย กระบวนการบุกรุกเขาสูพืชของจุลินทรีย การตานทานโรคพืช 

ความสัมพันธระหวางกลุมจุลินทรียและพืช ไรโซสเฟยร จุลินทรียเอนโดไฟต และไมคอรไรซา  

     Significance of microbes in plant disease; biological and physical factors 

affecting  development of plant-microbe interactions; the microbial infection processes; 
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resistance to plant disease; relationships between group of microorganisms and plants; 

rhizosphere; endophytic microorganisms and mycorrhizae 

 

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

  Selected Topics in Microbial Technology 

    การศึกษาคนควา และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจุลินทรีย   

โดยมุงเนนการตอบสนองโจทยปญหาจากภาคเอกชน 

    Studies and researches in science and microbial technology, emphasized 

on the private sector – based problems  

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (วิทยาเขตสุราษฎรธานี) 

 

ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 4106 00913 10 5 รอง

ศาสตราจารย 

นายโอภาส 

พิมพา* 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

ม. ขอนแกน, 2534 

วท.ม. (สัตวศาสตร),  

ม. ขอนแกน , 2538 

Ph.D. (Ruminant Nutrition),  

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia, 2545 

ภาคผนวก ง 

2 3 8417 00128 091 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายเจษฎา   

รัตนวุฒิ 

วท.บ.(สัตวศาสตร),  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 

วท.ม.(การผลิตสัตว),  ม.แมโจ, 

2549 

M.Sc. (Agriculture), Kagawa 

University, Japan, 2551 

Ph.D. (Animal Science),  

ภาคผนวก ง 

 



51 

 

ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

Ehime University, Japan, 2554 

3 3 8498 00083 721 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นาง 

ดวงแขฑิตา  

กาญจนโสภา 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

ม.สงขลานครินทร, 2540 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม.มหิดล, 2543 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2549 

  ภาคผนวก ง 

4 3 8417 00377 911 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายธีร  

ศรีสวัสดิ ์

 

วท.บ. (ชีววิทยา),  

ม. สงขลานครินทร, 2541 

ปร.ด. (ชีววิทยา),  

ม.สงขลานครินทร, 2548 

ภาคผนวก ง 

 

5 3 4506 00566 677 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายบดี  

คําสีเขียว 

 

วท.บ. (สัตวศาสตร),  

ม. ขอนแกน, 2534 

M.Sc. (Ruminant Nutrition), 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia, 2544 

Ph.D. (Animal Production), 

Universiti  Putra Malaysia, 

Malaysia, 2549 

  ภาคผนวก ง 

6 3 8104 00257 413 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาววิกันดา                   

รัตนพันธ 

วท.บ.(กีฏวิทยา), ม.ทักษิณ, 2540 

วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม),  

ม.มหิดล, 2544 

ปร.ด.(ชีววิทยา),  

ม.เกษตรศาสตร, 2551 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

7 3 8499 00038 314 อาจารย นางสาว 

จรัสลักษณ          

เพชรวัง 

วท.บ.(เทคนิคการแพทย), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 

ภาคผนวก ง 

8 5 920 600005 251 อาจารย นางสาวนิตยา   

อัมรัตน 

วท.บ.(ชีววิทยา),  

ม.สงขลานครินทร, 2546 

วท.ม.(พฤกษศาสตร),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 

วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

ภาคผนวก ง 

9 3 8603 00138 951 อาจารย นางสาวปฏิมา                  

เพ่ิมพูนพัฒนา 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543 

วท.ม.(จุลชีววิทยา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

Ph.D.( Molecular Microbiology), 

Royal Holloway, University of 

London, United Kingdom, 2556 

ภาคผนวก ง 

10 3 9006 00009 60 9 อาจารย นางสาว 

เยาวพรรณ  

สนธิกุล* 

วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ), 

 ม.สงขลานครินทร, 2548 

วท.ม.(พืชศาสตร), 

 ม.สงขลานครินทร, 2551 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2556 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

11 3920500081731 อาจารย นายสรายุทธ 

ออนสนิท 

Ph.D. (Marine Biology), Xiamen 

University, P.R. China, 2554 

วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

 ภาคผนวก 

12 5 8417 00005 65 4 

 

อาจารย นายสุชาติ   

เชิงทอง* 

วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

ม. สงขลานครินทร, 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 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายสุรพล  

ฐิติธนากุล* 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร),         

ม.ธรรมศาสตร, 2543 

วท.ม.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร, 

2548 

Ph.D. (Ecophysiologie végétale), 

Université Blaise Pascal, France, 

2552 

ภาคผนวก ง 

14 3 2205 00110 142 อาจารย นางสาวอุมาพร  

แพทยศาสตร* 

วท.บ.(สัตวศาสตร), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2545 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2548 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

Ph.D. (Applied Biological 

Sciences), Ghent University, 

Belgium, 2557 

15 Z 2667609 Asst.Prof. 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 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

อาจารยประจําหลักสูตร (วิทยาเขตปตตานี) 

 

ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 9099 00386 26 1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายมนูญ   

ศิรินุพงศ* 

 

 

วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

ม. เกษตรศาสตร, 2531 

วท.ม. (เกษตรศาสตร),  

ม. เกษตรศาสตร, 2535 

วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร, 

2548 

ภาคผนวก ง 

2 3 1004 00453 20 1 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายสุจริต 

สวนไพโรจน* 

วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2528 

วท.ม. (เกษตรศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2531 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร, 

2548 

3 

 

1 8010 00008 04 6 อาจารย นางสาว

ณัฏฐากร 

วรอัฐสิน 

วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตกรรมชวีภาพ), 

ม. สงขลานครินทร, 2550 

วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 

ชีวสารสนเทศ), ม. สงขลานครินทร, 

2553 

ปร.ด. (พืชศาสตร), ม.สงขลา

นครินทร, 2560 

ภาคผนวก ง 

4 3 9408 00053 59 8 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาว 

เทียนทิพย 

ไกรพรม* 

วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

ม.สงขลานครินทร, 2546 

วท.ม. (สัตวศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2549 

ปร.ด. (สัตวศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2556 

ภาคผนวก ง 

5 3 8101 00810 51 6 อาจารย นางสาว 

อารยา 

เจียรมาศ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร), ส.เทคโนโลยี

ราชมงคล, 2548 

วท.ม. (สัตวศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2551 

ปร.ด. (สัตวศาสตร),  

ม.เกษตรศาสตร, 2558 

ภาคผนวก ง 

6 3 9206 00830 52 3 อาจารย นายอภิชัย 

บัวชูกาน* 

วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา),  

ม.สงขลานครินทร, 2542 

วท.ม. (อณูพันธุศาสตร 

และพันธุวิศวกรรมศาสตร),  

ม.มหิดล, 2546 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร 

และพันธุวิศวกรรมศาสตร),  

ม.มหิดล, 2551 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน (วิทยาเขตสุราษฎรธานี) 

ท่ี 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ช่ือ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 9399 00036 138 อาจารย นางสาว 

ดาริกา   

คงฤทธิ์ 

 

วท.บ.(จุลชีววิทยา), 

 ม.สงขลานครินทร, 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 อาจารย นางสาว 

ปยรัตน                 

นาควิโรจน 

วท.บ.(สัตวศาสตร),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2536  

วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540 

ภาคผนวก ง 

3 1 1012 00025 901 อาจารย นางสาว

รพีวรรณ 

โสวรรณปรีชา 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561 

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ช่ือ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

วท.บ. (จุลชวีวิทยา), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550 

 

อาจารยผูสอน (วิทยาเขตปตตานี) 

ท่ี 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 8301 00123 748 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายบุญสง 

ไกรศรพรสรร 

วท.บ. (เคมี), ม. รามคําแหง, 2524 

วท.ม. (เกษตรศาสตร),  

ม. เกษตรศาสตร, 2534 

ปร.ด. (พืชศาสตร),  

ม. สงขลานครินทร, 2555 

ภาคผนวก ง 

2 3 1015 00277 626 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางวไลรัตน 

บัวชูกาน 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. เกษตรศาสตร, 2541 

วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและ 

พันธุวิศวกรรมศาสตร), ม. มหิดล, 

2544  

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร 

และพันธุวิศวกรรมศาสตร),  

ม.มหิดล,2549  

  ภาคผนวก ง 

3 3 1910 00010 027 อาจารย นางพัฒนสุดา 

ศิรินุพงศ 

วท.บ. (สัตววิทยา),  

ม. เกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม. (สัตววิทยา),  

ม. เกษตรศาสตร, 2547 

ปร.ด. (ชีววิทยา),  

ม. สงขลานครินทร, 2555 

  ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

4 3 9301 00888 981 อาจารย นางสาว 

พิณทิพย 

จันทรเทพ 

วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช), ม. 

สงขลานครินทร, 2529 

วท.ม. (โรคพืช), ม. เกษตรศาสตร, 

2532 

Ph.D. (Organic Farming),  

U. Newcastle Upon TYNE, 

U.K., 2547 

ภาคผนวก ง 

5 3 9305 00717 822 อาจารย นายสุพัฒน  

คงพวง 

วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง),  

ม. สงขลานครินทร, 2540 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร),  

ม. เกษตรศาสตร, 2544 

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

U.K., 2555 

ภาคผนวก ง 

6 3 9305 00488 386 อาจารย นายสุธา  

เกลาฉีด 

วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

ม. สงขลานครินทร, 2538 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร, 2541 

ภาคผนวก ง 

7 3 3001 00090 828 อาจารย นายสมนึก  

สอนนอก 

วท.บ. (สัตวศาสตร),  

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ, 

2538 

วท.ม. (สัตวศาสตร), ม. ขอนแกน, 

2545 

ภาคผนวก ง 

8 3 8013 00027 076 อาจารย นายสมพร 

ชวยอารีย 

 

วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต),  

ม. สงขลานครินทร, 2540 

วท.ม. (วิทยาการคณนา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 

ภาคผนวก ง 
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ท่ี 
เลขบัตรประจําตัว

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ – 

นามสกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

Dr.rer.nat. (Applied 

Mathematics), U. Heidelberg, 

Germany, 2552  

9 3 9001 00261 082 อาจารย นางสาวสมรักษ 

พันธผล 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร),  

ม. สงขลานครินทร,2532 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร, 2537 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ),  

ม. สงขลานครินทร, 2551 

ภาคผนวก ง 

10 1 8403 00010 355 อาจารย นายเอกรินทร 

เรืองรักษ 

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช),  

ม. วลัยลักษณ, 2551 

วท.ม. (เกษตรศาสตร),  

ม. วลัยลักษณ, 2554 

Ph.D. (Vegetable science), 

Graduated School of Chinese 

Academy of Agricultural 

Sciences, China, 2558 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ (วิทยาเขตสุราษฎรธานี) 
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ท่ี 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา), สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน

และผลงาน

ทางวิชาการ 

1 3 8699 00080 049 นักวิชาการ

เกษตร

ชํานาญการ

พิเศษ 7 

นายกฤษดา   

สังขสิงห 

วท.บ. (พืชสวน),  

ม.เกษตรศาสตร, 2532 

วท.ม. (พืชสวน),  

ม.เกษตรศาสตร, 2536 

ปร.ด. (พืชไร),                                             

ม.เกษตรศาสตร, 2547 

ภาคผนวก ง 

 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ไมมี 

4.2 ชวงเวลา 

ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 ไมมี 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การศึกษาและวิจัยในหัวขอท่ีเ ก่ียวของกับเนื้อหารายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความรู ความชํานาญในหัวขอนั้นๆ 

ท้ังนี้ นักศึกษาตองกําหนดหัวขอท่ีจะทําการศึกษาและทดลอง จัดทําขอเสนอโครงการเสนอตออาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบกอนดําเนินการ ภายหลังการศึกษา              

และทดลองแลว นักศึกษาตองจัดทํารายงานการทดลองฉบับสมบูรณสงกรรมการ และนําเสนอ                    

ผลการศึกษาและการทดลองตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย 

5.2.2 สามารถบูรณาการองคความรูตางๆในการทํางานวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได 

5.2.3 มีความรูความเขาใจ หรือความชํานาญในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โปรแกรมการ

วิเคราะหผล ในการทําวิทยานิพนธ 

5.2.4 มีความคิดเปนเหตุเปนผล มีทักษะทางปญญา สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทําวิจัย 

และสามารถทํางานเปนทีมได 

5.2.5 สามารถเขียนรูปเลมผลงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ เพ่ือการสื่อสาร

หรือเผยแพรได 

5.2.6 วิทยานิพนธสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาได 

5.3 ชวงเวลา  

5.3.1 แผน ก แบบ ก1 : ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 1 – ภาคการศึกษาท่ี 2  

ของปการศึกษาท่ี 2 

5.2.2 แผน ก แบบ ก2 : ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษาท่ี 1 – ภาคการศึกษาท่ี 2  

ของปการศึกษาท่ี 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

5.4.1 แผน ก แบบ ก1 : 36 หนวยกิต 

5.4.2 แผน ก แบบ ก2 : 18 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา การเขียน

โครงรางวิทยานิพนธ จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบ 

  5.5.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณท่ี

ใชในการวิจัย 

 5.5.3 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการทําการทดลอง ประเมินผล และเขียนรูปเลม

วิทยานิพนธ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ การนําเสนอปากเปลา และการเขียน

รูปเลม  

 5.6.2 การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงานวิจัย 
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 5.6.3 ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดโดยความ

เห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 5.6.4 จัดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ และ/หรือจัด

กิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารยและนักศึกษาอ่ืนๆ 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนท่ี

สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

3. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/ 

มหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณการทําวิจัย

รวมกับตางประเทศ การศึกษาดูงาน และการรวม

ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 

1. สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพ่ือน

มนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และการทํา

กิจกรรมของนักศึกษา 

3. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ และไมละเมิดดาน Plagiarism  

2.1.1.2 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
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2.1.1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย 

2.1.2.2 เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2.1.2.3 การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารยและอาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในการสอน 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

         2.1.3.1 ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

และบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงสามารถตรวจสอบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เชน Turnitin 

2.1.3.2 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขา เรียน การสงงาน                      

ท่ีไดรับมอบหมาย  

2.1.3.3 การรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.3.4 พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

2.2.1.1 มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตอวิชาชีพ 

2.2.1.2 มีความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท้ังภาคทฤษฎี                 

และภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

2.2.1.3 มีความรู ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแกไขปญหาและตอยอด                       

องคความรูในงานอาชีพ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.2.2.1 จัดใหมีการคิด วิเคราะห จากผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาใชกับงานวิจัยของ

ตนเอง และใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมเพ่ือเพ่ิมเติมความรูและฝกคิดวิเคราะหปญหาท่ี

เกิดข้ึน และมีการฝกการใชเครื่องมือในวิชาเรียน และจากงานวิจัย 

2.2.2.2 เนนการเรียนการสอนท่ีเปน Active Learning โดยเนนการเรียนรูจากปญหา                  

ท่ีเกิดข้ึน 
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 2.2.2.3 จัดใหมีการเรียนรู และฝกปฏิบัติจากสถานการณจริง และจัดบรรยายพิเศษ                 

โดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง เชนเกษตรกรดีเดนในแตละ                      

สาขาอาชีพ 

2.2.2.4 จัดใหมีรายวิชา หัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ/รายวิชาสัมมนา และการรายงาน

ความกาวหนาวิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 

2.2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรยีน 

2.2.3.2 การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 

2.2.3.3 การนําเสนอผลงาน 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

2.3.1.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 

2.3.1.2 สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา เสนอแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรูทางดานการเกษตร และผลกระทบท่ีตามมาจาก                   

การตัดสินใจนั้น 

2.3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาดานวิทยาศาสตร                   

และเทคโนโลยีการเกษตร และระบบสนับสนุนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.3.2.1 มอบหมายใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนองาน  

2.3.2.2 จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงานจริง 

2.3.2.3 จัดใหมีรายวิชาหัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ สัมมนา และการรายงานความกาวหนา

วิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.3.3.1 การเขียนรายงานของนักศึกษา เชน รายงานในชั้นเรียน รายงานบทปฏิบัติการ 

สัมมนา หัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ 

2.3.3.2 การนําเสนอผลงานสัมมนา หัวขอพิเศษ วิทยานิพนธ 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 
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2.4.1.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

2.4.2.1 มอบหมายงานและจัดกิจกรรมโครงการใหนักศึกษารับผิดชอบ 

2.4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานเปนกลุม 

2.4.3.3 ประเมินความสมํ่าเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.5.1.1 สามารถสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และมีความรูดานภาษาอังกฤษในระดับ

เพียงพอตอการสื่อสาร 

2.5.1.2 รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟง                

ท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5.1.3 สามารถสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตร              

ท่ีเก่ียวของโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.4 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร ท่ี เ ก่ียวของมาใช 

ในการวิเคราะห แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข         

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน 

ในระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

2.5.2.2 จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผู เรียนเลือกใช เทคโนโลยีสารสนเทศ                     

และการสื่อสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
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2.5.2.3 จัดใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ท่ีเหมาะสม 

2.5.2.4 จัดการเรียนการสอนโดยใชสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของเพ่ือการวิเคราะห 

แปลผลไดอยางเหมาะสม 

 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร                       

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินจากทักษะการพูด การเขียน และการนําเสนอผลงาน 

2.5.3.2 ประเมินจากทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการ

วิเคราะหอธิบาย และอภิปรายผลงานวิจัย รวมท้ังใชในการตัดสินใจ เพ่ือการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

3. การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน (Program Learning Outcome: PLO) 

3.1 การพัฒนาการเรียนรูแตละดาน ระดับปริญญาโท 

3.1.1 PLO1 สามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกตใช  

เพ่ือตอบสนองตอความตองการดานการเกษตรท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.1.2 PLO2 สามารถสรางสรรคผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยดานการเกษตร 

3.1.3 PLO3 สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาดานการเกษตรได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1.4 PLO4 สามารถทํางานเปนทีม ประสานงานและสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 PLO5 ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

 

 

 

 

 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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และความ

รับผิดชอบ 

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                

PLO2                

PLO3                

PLO4                

PLO5                

 

4. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปท่ี รายละเอียด 

1 นัก ศึกษาสามารถนํ าความรู ข้ั นสู งทางด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการ เกษตร  

รวมถึงกระบวนการวิจัย มาประยุกตใชเพ่ือตอบสนองความตองการในศาสตรตางๆท่ีตนเองสนใจ 

และคนควาหัวขอทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาท่ีเ ก่ียวของ  

โดยสามารถนําเสนอในรูปแบบปากเปลา อภิปราย ตอบขอซักถาม สรุปประเด็น และเขียน

รายงาน 

2 นักศึกษาสามารถใชความรูและทักษะในการสรางสรรคผลงานและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 

กับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงสามารถสรางองคความรูใหมๆจาก

การวิจัย นําเสนอและเผยแพรงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการดวย

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้  

 มาตรฐานผลการ เรี ยนรู  หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชา วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร 

5.1 คุณธรรม จริยธรรม 

5.1.1 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ และไมละเมิดดาน Plagiarism  

5.1.2 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

5.1.3 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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5.2 ความรู 

5.2.1 มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี และงานท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตอวิชาชีพ 

5.2.2 มีความรูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อยางกวางขวางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

5.2.3 มีความรูในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรู               

ในงานอาชีพ 

 5.3 ทักษะทางปญญา 

5.3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอยางเปนระบบ 

5.3.2 สามารถศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา เสนอแนวทางการปองกันและแกไขปญหา              

ไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรูทางดานการเกษตร และผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

5. 3. 3 สามารถประยุ กต ค วามรู แ ละ ทักษะ กับการแก ไ ขปญหาด านวิ ทย าศาสตร                                       

และเทคโนโลยีการเกษตร และระบบสนับสนุนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5.4.1 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี 

5.4.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.1 สามารถสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และมีความรูดานภาษาอังกฤษในระดับเพียงพอ             

ตอการสื่อสาร 

5.5.2 รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงท่ีแตกตางกันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5.5.3 สามารถสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตรท่ีเก่ียวของ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.4 สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของมาใชในการวิเคราะห  

แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม                

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ 

             เทคโนโลยีการเกษตร 
               

932-503 สัมมนา 1                

932-504 สัมมนา 2                

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตร 

            เพ่ือการพัฒนายั่งยืน 
               

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช                

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง                

932-514 โรคพืชข้ันสูง                

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง                 

 



70 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง                

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว 

            ข้ันสูง 
               

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม                  

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช                

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

             ทางพืช 
               

932-523 การประยุกตใชโฟลว ซัยโทเมทรีทาง 

            การเกษตร 
               

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง                

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน                

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง                

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลย ี

            การผลิตเนื้อสัตว 
               

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง                

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว                

932-540 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว                

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

             ทางสัตว 
               

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา    

            เศรษฐกิจ 
               

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง                

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร                

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ 

            ประยุกตใช 
               

 



72 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล                

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน                

932-556 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย                

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย                

932-505 วิทยานิพนธ                 

932-506 วิทยานิพนธ                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะศึกษา 

2.1.1 กําหนดใหกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระบบประกันคุณภาพ 

2.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบ กับผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

2.1.3 คณะกรรมการประเมินขอสอบท่ีแตงตั้งโดยคณะ/วิทยาเขต ประเมินความสอดคลองของ

ขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา 

2.1.4 คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 

2.2 การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวการณไดงานทําของมหาบัณฑิต 

2.2.2 ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว าด วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

  3.1  แผน ก แบบ ก 1 

เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 ผลงาน 

และนําเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับเต็ม (Full paper) อยางนอย 1 ผลงาน 

 3.2 แผน ก แบบ ก 2 

ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00                

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
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ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 ผลงาน หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับ

เต็ม  (Full paper) อยางนอย 1 ผลงาน 

 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.2 การเตรียมการในระดับคณะ 

1.2.1 อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึงองคกรในดานตางๆ เชน ประวัติศาสตร                  

ขององคกร โครงสรางองคกร โครงสรางบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร คานิยม วัฒนธรรม      

ขององคกรซ่ึงจะทําใหอาจารยใหมสามารถปรับตัวเขากับองคกร และบุคลากรอ่ืนไดอยางรวดเร็ว  

1.2.2 อาจารยใหมทุกคน จะไดรับทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความคาดหวังขององคกร                    

ท้ังทางตรง เชน การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และบทบาทหนาท่ีโดยออม เชน การเขารวม

ในกิจกรรมตางๆ ของคณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

1.2.3 อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึง สิทธิ สวัสดิการตางๆ ท้ังจากคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิทยาเขตสุ ราษฎรธ านี  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                          

หรือจากหนวยงานของรัฐ เชน การศึกษาตอ การขอทุนวิจัย การสนับสนุนการพัฒนาตัวเอง                         

สิทธิท่ีเก่ียวของกับการประกันสังคม เปนตน 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

2.1.1.1 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาพ้ืนฐานการสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  

2.1.1.2 มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                   

ซ่ึงครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูงการผลิตสื่อการสอนรวมท้ัง                  

การวัดและการประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาระดับคณะ 

2.1.2.1 ในแตละปคณะจะจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการสอนการวัด

และการประเมินผล เชน การอบรมการทําสื่อการสอน การอบรมเทคนิคการออกขอสอบ  

2.1.2.2 คณะจัดใหมีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา เพ่ืออาจารยผูสอนจะไดนําผล

การประเมินไปปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนในครั้งตอไป และคณะไดนําผลประเมินการสอน                    

มาประกอบการประเมินผลการสอนในข้ันตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหมีการนําผล                   

การประเมินการสอนโดยนักศึกษาไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจงั 

2.1.2.3 คณะจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการกระตุนการพัฒนาการสอนของคณาจารยท้ัง

ทางตรง ทางออม เชน  การจัดกิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ีมีความโดดเดนในดานการสอน  

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

2.2.1.1 มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ             

ในระดับนานาชาติ 

2.2.1.2 มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยการใหทุน

สนับสนุนเงินคาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และ

ทําวิจัย 

2.2.2 การพัฒนาระดับคณะ 

2.2.2.1 คณะไดจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจ               

ของบุคลากรทุกปการศึกษา 
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2.2.2.2 คณะไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ นอกเหนือจาก

การสอน เชน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย  การเขียนตํารา  การเขียนบทความวิชาการ 

2.2.2.3 คณะไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรเปน KPI ของคณะ โดยกําหนดใหบุคลากร

ของคณะตองผานการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครบทุกคนในแตละป 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

เปาหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. เ พ่ือใหหลักสูตร

เ ป น ไป ต า ม เ กณ ฑ

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการสรางหลักสูตร จะตองเปนไปตาม

เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดย

มีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ

ใหคําปรึกษา 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีในการ

บ ริ ห า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ 

การเรียนการสอนตั้งแตการวางแผน  

กา ร คว บ คุ ม คุ ณภ าพ  แ ละ ติ ด ต า ม

ประเมินผล เพ่ือนําผลมาพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

2. เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรใหทันสมัย

ตรงกับความตองการ

ของตลาด แรงงาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ซ่ึ งประกอบดวยอาจารยผู รั บผิ ดชอบ

หลักสูตรอยางนอย 2 คน และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอยางนอย 2 คน   

2. สํารวจและวิเคราะหความตองการของ

ตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต 

3. จัดประชุมผูสอนเพ่ือวิพากษหลักสูตร 

4. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานและผูใช

บัณฑิตและใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  

5. แกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะ เสนอ

หลั กสู ตร ท่ีป รั บปรุ งแล ว ต อ ท่ีประชุ ม

คณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ

มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 

โดยบัณฑิต ท่ีสํ า เ ร็ จการ ศึกษา และ 

ผูใชบัณฑิต 
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ประจําบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิทยาเขต และ

สภามหาวิทยาลัย กอนสงใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) 

รับทราบ  

 

เปาหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 

3. เ พ่ือใหการเรียน   

ก า ร ส อ น บ ร ร ลุ

วัต ถุประสงคตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร             

อยางนอย 5 คน  

2.  แนะนําหลักสูตรใหกับคณาจารยผูสอน 

เชน การประชุมชี้แจง แจกเอกสารหลักสูตร

เผยแพรหลักสูตรทางเว็บไซต 

3. กํ า กับควบ คุมการ ดํ า เนิ น ง านขอ ง

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  

4. ติดตามประเมินผลหลักสูตรเพ่ือนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

1. มีการประเ มินความพึงพอใจของ

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น            

โดยนักศึกษา 

2. มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมา

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

อยางตอเนื่อง อยางนอยทุกๆ 5 ป 

 

2.  บัณฑิต   

 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 



79 

 

2.1.1  นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑการประเมิน 

และแนวทางการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.1.2 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับ

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 ผลงาน และนําเสนอในการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับเต็ม (Full 

paper) อยางนอย 1 ผลงาน 

2.1.3 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ 

 

  

 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานสังคมเพ่ือไดขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร              

และการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

2.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุก 2 ปการศึกษาเพ่ือไดขอมูลมาเพ่ือการพัฒนา

บัณฑิตศึกษาในสาขา  

2.2.3 มีการติดตามบัณฑิตทุกปการศึกษา เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีความทันสมัย 
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3.  นักศึกษา 

 3.1  การรับนักศึกษา 

3.1.1  กําหนดคุณสมบัติผูเรียน 

   หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขา

เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  มีผลงานวิจัย 

และผลงานตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

    หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ                           

3.1.2  กําหนดระเบียบการสมัคร โดยสมัครทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1.3  กําหนดใหนักศึกษาใหมเขารวมปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและรับฟงขอเสนอแนะระบบการศึกษาของหลักสูตร 

 

 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

3.2.1 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการแตงตั้งจากคณาจารยในหลักสูตรเพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาทางวิชาการ เชน การวางแผนการเรียน เปนตน 

3.2.2  อาจารยผูสอนทุกทานตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษา

ปญหาทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

3.2.3  หลักสูตรมีกลไกในการดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิต โดยมีการแตงตั้งอาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.2.4  หลักสูตรคอยติดตามใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวิชาการ เชน เขาอบรม                   

การเขียนนิพนธตนฉบับ การนําเสนองานในท่ีประชุมวิชาการ เปนตน 

 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

3.3.1  หลักสูตรมีการติดตามรายงานการคงอยูของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา 

 



81 

 

3.3.2  นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ 

ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

3.3.3  จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 

3.3.4  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

 

4. อาจารย 

 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

 4.1.1 การรับอาจารยใหม 

  คัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม

ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

 4.1.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูสอนจะตอง

รวมกันวางแผนและปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล คณาจารยในหลักสูตรรวมเปน

คณะกรรมการประเมินขอสอบ คณะกรรมการบริหารคณะใหความเห็นชอบในการประเมินผล                     

ทุกรายวิชา คณาจารยรวมเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

 การแตงตั้งคณาจารยท่ีสอนบางเวลาและอาจารยพิเศษจะคํานึงถึงคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถ และประสบการณตรงจากการปฏิบัติในรายวิชาท่ีจะแตงตั้งโดยตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

 4.2  คุณภาพอาจารย  

4.2.1 มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษาเพ่ือนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตางๆ และการควบคุมวิทยานิพนธ 

4.2.2 มีการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอนและอาจารยในหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องอยางนอยทุกป 
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 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย  

 ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีรายงานคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร ผลการประเมินการสอน                 

และผลงานทางวิชาการ และสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของ

หลักสูตรทุกป 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1  มีการแตงตั้งกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตามข้ันตอนและแนวปฏิบัติของ                  

บัณฑิตวิทยาลัย 

5.1.2  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทําการทบทวน มคอ.2 โครงสรางรายวิชา และ 

Curriculum Mapping ของแตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแกไข 

5.1.3  อาจารยผูเก่ียวของ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีเก่ียวของ                  

แสดงความคิดเห็นและวิพากษหลักสูตรท่ีปรับปรุงเพ่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนํามาปรับปรุง

แกไข 

 5.2  ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.1  การกําหนดผูสอน 

 อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา อาจารยพิเศษท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และผูสอนจะพิจารณาถึงความ

ชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณท่ีเก่ียวของกับวิชานั้นๆ 

 5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ผูประสานงานรายวิชาหรือผูสอนทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3  มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผูประสานงานรายวิชาหรือผูสอนวางแผนจัดการเรียน

การสอน ดําเนิน    การจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

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

มคอ.6 

 ในสวนของการจัดทําวิทยานิพนธจะมีการกําหนดแนวทางการทําวิทยานิพนธ   

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาตองมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ตามกําหนดเวลาท่ี
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บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  และในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ มีการแตงตั้ง

กรรมการสอบ เปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

 5.2.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

1) มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปเพ่ือแนะนําดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับ

การจัดแผนการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ทําหนาท่ีจนกระท่ังนักศึกษามีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

2) กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาเพ่ือรายงาน

ความกาวหนาในการเรียน การทําวิทยานิพนธ รวมท้ังการใหคําปรึกษาคําแนะนําในเรื่องตางๆ 

 5.2.4  การอุทธรณของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบผล

คะแนน  และวิธีการประเมินผล 

2) จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา 

 

 5.3  การประเมินผูเรียน  

 5.3.1  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3   

มคอ.4 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการสอนแตละรายวิชาโดยผู เรียน และผู

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

 5.3.2  การประเมินวิทยานิพนธ 

 ประธานหลักสูตรเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธานกรรมการสอบ ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกทําการประเมินวิทยานิพนธวาผานหรือไมผาน และอยูในระดับใดในแบบประเมิน 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1  การบริหารงบประมาณ 

6.1.1  วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียน           การสอนโสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ

เรียน การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา  
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6.1.2  คณะและหลักสูตรบริหารงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากวิทยาเขตเพ่ือใชในการ

สนับสนุน       การเรยีนการสอน และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของคณาจารยและนักศึกษา 

 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

6.2.1  หนังสือ/ตํารา ใหการสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศซ่ึงใหบริการดานหนังสือ 

ตําราท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 

6.2.2  สื่อการเรียนรู งานเทคโนโลยีและการเรียนรูใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร ผลิตสื่อ                  

การสอนอิเล็กทรอนิคส บริการโสตทัศนูปกรณ และจัดการเครือขาย เพ่ือรองรับการสืบคนขอมูล 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูของนักศึกษา 

6.2.3  ครุภัณฑและวัสดุวิทยาศาสตร ศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง 

ใหบริการครุภัณฑและวัสดุทางวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการเรียนการสอน การปฏิบัติการ รวมถึง                      

การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

6.3.1  วิทยาเขตจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

6.3.2  หนังสือ/ตํารา มีคณะกรรมการวางแนวทางในการจัดซ้ือหนังสือ อาจารยผูสอน                    

และผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการเพ่ือจัดหาเพ่ิมเติม 

6.3.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจความตองการ

ทรัพยากรท่ีตองการเพ่ิมเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตางๆ                  

เพ่ือการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

6.3.4  มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนและติดตามการใชทรัพยากร 

 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1  ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

6.4.2  จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร           

อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยกอนการเปดสอน 

ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล 

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5           

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 

สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุ การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน           

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานในผล 

การดําเนินการของหลักสูตรปท่ีผานมา 

 X X X X 

8) อาจารยใหม ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 50 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย                

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

 (13) นักศึกษามีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ

อยางนอย 1 เรื่องตอคน 

  X X X 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

1.1.2 ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปรายการซักถามและการตอบคําถาม                

ในชั้นเรียน 

1.1.5 ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

1.2.2 สังเกตการณโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร     

เพ่ือใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรในภาพรวม เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปท่ี 2 โดยใชขอมูล

จากนักศึกษา คณาจารย 

2.2 คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

2.3 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม 

2.4 มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชมหาบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้                  

(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผล

การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน 

4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 

 

ก.  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ข.  สวนท่ี 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงตของหลักสูตร 

 สวนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา 

ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 

     ของผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 

ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

จ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

ฉ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 

ช.  โครงการสรางและพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบบูรณาการดวยองคความรู 

    (Knowledge-based integrated agricultural systems) โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

    ณ บานจําปูน  ตําบลทาธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

ซ.  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ฌ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2556  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ งผลิตมหาบัณฑิตท่ี มีความเปนผูนํ าทาง

วิชาการท่ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถ

นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มาประยุกตใชกับปาลมน้ํามัน ยางพารา ไมผลและปศุ

สั ต ว  ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ท่ี  ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค 

ระดับประเทศและนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกในคุณธรรม 

จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุ งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเปนผูนําทาง

วิชาการ ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสรางนวัตกรรม 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มา

ประยุกตใชพัฒนาทางดาน พืช ปศุสัตว และจุลินทรีย 

ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงสถานการณท้ังระดับภูมิภาค 

ประเทศ และนานาชาติ ไดอยาง  มีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกใน

คุณธรรม จริยธรรม และรบัผดิชอบตอสงัคม 

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎรธานี 

มีท่ีตั้งอยูทามกลางกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลาย

และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญของภาคใตตอนบน ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีท่ีผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ปาลม

น้ํามัน ยางพารา ไมผลและปศุสัตว เกษตรกรและ

ผู ป ระกอบการ ใน พ้ืน ท่ีต อ งการองค ความรู ท่ี ไ ด 

จ า ก ง า น วิ จั ย เ ฉ พ า ะ ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร สู ง ม า ก                        

เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมและแกปญหาดังกลาว 

ท้ั ง เ รื่ อ ง คุณภ าพและปริ ม าณ  ในด านก ารผลิ ต  

การเก็บเก่ียวผลผลิต และการเก็บรักษา ดังนั้นหลักสูตร

ท่ีจะเปดนี้จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการสอนและวิจัย โดย

นําปญหาของพ้ืนท่ีมาเปนโจทยในการวิจัยในเบื้องตน  

รวมถึงการแกปญหาระดับภู มิภาคและประเทศ

ตามลําดับ โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี 

มีท่ีตั้งอยูทามกลางกิจกรรมการเกษตร ท่ีหลากหลาย

และเปนพ้ืนท่ี ท่ี มีความสํา คัญของภาคใตตอนบน  

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ไดแก 

ปาลมน้ํามัน ยางพารา ไมผลและปศุสัตว เกษตรกร                                 

และผูประกอบการในพ้ืนท่ีตองการองคความรู ท่ีได 

จ า ก ง า น วิ จั ย เ ฉ พ า ะ ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร สู ง ม า ก                        

เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมและแกปญหาดังกลาว 

ท้ั ง เ รื่ อ ง คุณภาพและปริ ม าณ  ในด านการผลิ ต  

การเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บรักษา และการเพ่ิมมูลคา 

ดังนั้นหลักสูตรท่ีจะเปดนี้จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการสอน

และวิจัย โดยนําปญหาของพ้ืนท่ีมาเปนโจทยในการวิจัย

ในเบื้องตน รวมถึงการแกปญหาระดับภูมิภาคและ

ประเทศตามลําดับ โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ดานปาลม

น้ํามัน ยางพารา ไมผลปศุสัตวและประมง  โดยใชองค

ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือ

การแกปญหาและพัฒนากิจกรรมการเกษตรดังกลาว 

และนําไปสูการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑในระดับ

อุตสาหกรรม นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยั งสามารถ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของ

ประเทศในแงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตรจากทักษะและความรู ท่ีไดรับภายใตการ

อนุรักษและใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด                     

และเกิดความยั่งยืน 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  โ ด ย ใ ช อ ง ค ค ว า ม รู 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีเก่ียวกับ                 

พืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือการแกปญหาและพัฒนา

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร ดั ง ก ล า ว  แ ล ะ นํ า ไ ป สู                     

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรม 

นอกจ ากนั้ นหลั กสู ต รนี้ ยั ง ส าม ารถตอบสนอง 

ตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของประเทศ 

ในแงการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจาก

ทักษะและความรู ท่ีไดรับภายใตการอนุรักษและใช

ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี อ ยู ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด                     

และยั่งยืน 

วิชาเอกของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแบงออกเปน 2 

วิชาเอก (Clusters) โดยมีจุดเนน ดังนี้ 

1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

(Plant Science and Technology) เนนการนําความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรในการ

สรางองคความรูเพ่ือบูรณาการและประยุกตใชในการ

ผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  

2. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

(Animal Science and Technology)  เ น น ก า รนํ า

ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ในการสรางองคความรูเพ่ือบูรณาการและประยุกตใชใน

วิชาเอกของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแบงออกเปน  

3 กลุมวิชา ดังนี ้

1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช (Plant 

Science and Technology)  เ น น ก า ร นํ า ค ว า ม รู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรในการ

สรางองคความรูเพ่ือบูรณาการและประยุกตใชในการ

ผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  

2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว  

(Animal Science and Technology)  เ น น ก า รนํ า

ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ในการสรางองคความรูเพ่ือบูรณาการและประยุกตใช
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

การผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

 

ในการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจุลินทรีย  

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

นําเอาองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมทางดาน

การเกษตรและดานจุลินทรีย เพ่ือนํามาประยุกตใชใน

การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตทางการเกษตร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ

ระดับสูงในการวิจัยและสรางองคความรูท่ีจะนํามาใช

ในการพัฒนาการผลิตพืช และสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือใหมี

คุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

จิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ

ระหวางบุคคล มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความรับผิดชอบตอสังคมและวิชาชีพ 

 

2.  เ พ่ื อ ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกตองคความรูไปใช

ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน

ระดับ พ้ืน ท่ี  ระดับภู มิภาค ระ ดับประเทศและ

นานาชาติ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ

ระดับสูงในการวิจัยและสรางองคความรูท่ีจะนํามาใช

ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือให

มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิตท่ี

มี จิ ต สํ า นึ ก ท า ง ด า น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม                             

มีความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรูความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและวิชาชีพ 

2.  เ พ่ื อ ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกตองคความรูไปใช

ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน

ระดับ พ้ืนท่ี  ระดับภู มิภาค ระดับประเทศและ

นานาชาติ 

 

ปรับปรุ งโครงสร างหลักสูตร โดยให เหมาะสมและสอดคลอง กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .  2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การผลิตทางพืช 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การผลิตทางสัตว 

 

36 

 

36 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ทางพืช 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ทางสัตว 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ทางจุลินทรีย 

36 

 

36 

 

36 

ก. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 

9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 

9 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

     แผน ก แบบ ก1 

     แผน ก แบบ ก2 

 

36 

18 

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

     แผน ก แบบ ก1 

     แผน ก แบบ ก2 

 

36 

18 
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การปรับปรุงรายวิชา  ชื่อวิชา  คําอธิบายรายวิชา  และจํานวนหนวยกิต 

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

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

             และเทคโนโลยีการเกษตร                  

  Aspects of Agricultural Science  

  and Technology 

              หลักการ พัฒนาการ และการประยุกตใช

เทคนิค และเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการและการควบคุม

คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ขอบเขตและขอจํากัดใน

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

และความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

 

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

             นวัตกรรม   

             Agricultural Technology and 

             Innovation                 

             หลักการ พัฒนาการ และการประยุกตใช

เทคนิค และเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ทางดานพืช สัตว และจุลินทรีย 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมการ

บริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร ขอบเขตในการประยุกตใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

 

รายวิชาใหม   

 

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

  Agriculture Production Systems for Sustainable Development  

ระบบการผลิตทางการเกษตรและการบูรณาการเพ่ือการผลิตอยางยั่งยืน ระบบนิเวศ วนเกษตรและ

ทรัพยากรเกษตร การวิเคราะหระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิงพ้ืนท่ี พันชและพันธุสัตวท่ีเหมาะสม 

ระบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การตลาด ระบบเกษตรทฤษฎีใหม การ

ประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) และกฎหมายท่ีเก่ียวของดานการผลิตและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กรณีตัวอยางดานระบบการผลิตทางการเกษตรและการปรับใชเชิงพ้ืนท่ี 
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932-523  การประยุกตใชโฟลว ซัยโทเมทรีทางการเกษตร          3(2-3-4) 

  Application of Flow Cytometry in Agriculture 

การเรียนรูองคประกอบ เทคนิค และหลักการทํางานพ้ืนฐานของเครื่องวิเคราะหอัตราการไหลของ

เซลล การฝกปฏิบัติ การใชงานตามคูมือ การใชโปรแกรมในการวิเคราะห การประยุกตใชทางการเกษตร (พืช 

สัตวและจุลินทรีย) 

 

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

             Economic  Aquatic Animal Production Science and Technology 

             ชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีเลี้ยงในเอเชีย ประเภทและรูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการเลือกพ้ืนท่ีสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ จุลินทรียท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชนิด

ของปรสิตสัตวน้ํา การปองกันและรักษาโรคจากปรสิตของสัตวน้ํา การจัดการฟารมสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

ตนทุนและผลผลิต การตลาด เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใชในการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรม 

 

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

 Advanced Microbial Physiology 

  เรื่องปจจุบันเก่ียวกับสรีรวิทยาข้ันสูงของจุลินทรีย ทางดานชีวสังเคราะหและการรวมตัวเปน

โครงสรางของเซลล ชีวพลังงาน เมแทบอลิซึมและการควบคุม การควบคุมการเจริญและวงจรของเซลล 

การเกิดลักษณะทางสัณฐาน การเปลี่ยนแปลงรูปรางและพัฒนาการในระดับโมเลกุล ระบบการรับสง

สัญญาณชีวภาพ และการปรับตัวตอภาวะเครียด 

 

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

 Techniques in Agricultural Microbiology 

   วิธีการแยกและบงบอกชนิดจุลินทรียเปาหมาย วิธีกระตุนการสรางสปอรในรา การคัดกรองหา

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเก็บและรักษาจุลินทรีย อนุกรมวิธานทางเคมีในการคนหาสาร                     

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เมแทบอโลมิคสเทคโนโลยี การวิเคราะหทางเคมีในผลิตภัณฑท่ีไดจากจุลินทรียโดย

ทีแอลซีและ เอชพีแอลซี เทคนิคในการศึกษาไมคอรไรซา  
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932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช        3(3-0-6) 

 Agricultural Microbiology and Application 

   บทบาทของจุลินทรียดานการเกษตร ลักษณะและหนาท่ีของกลุมจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับพืช

และสัตว การพัฒนาชีวภัณฑดานการเกษตร การบําบัดของเสียทางการเกษตรดวยวิธีทางชีวภาพ 

 

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

 Advanced Techniques in Molecular Microbiology 

             ระบบการจัดหมวดหมูของแบคทีเรียสมัยใหมท่ีเรียกวาโพลีเฟสิกเท็กโซโนมี ซ่ึงใชขอมูล                 

ท่ีไดจาก  นิว เมอริคอล แท็กโซโนมี คีโมแท็กโซโนมีและโมเลคิวลาร ซิสตีมาติกส   เทคนิค 

การโคลนนิ่งและการแยกโคลนท่ีสนใจ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบคทีเรียโดยใชเทคโนโลยีชีว     

สารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีดานไบโอซินทีสิส  

 

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

 Microbial Infection and Immunity 

 หลักการของโรคท่ีเกิดจากจุลินทรียในพืช และสัตว ปฏิสัมพันธระหวางเชื้อจุลินทรียกอโรค  

และเซลลของโฮสตท่ีระดับโมเลกุล ภูมิคุมกัน วิทยาการตอตานเชื้อโรคของโฮสต กลไกการกอโรค  

และการติดเชื้อแบคทีเรีย เครื่องมือในการวินิจฉัย วัคซีนและยาตานจุลชีพ สําหรับการปองกัน 

และการควบคุม 

 

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

 Plant-Microbe Interactions 

   ความสําคัญของจุลินทรียตอโรคพืช ปจจัยทางชีวภาพและกายภาพท่ีมีผลตอการพัฒนา

ปฏิสัมพันธของพืชและจุลินทรีย กระบวนการบุกรุกเขาสูพืชของจุลินทรีย การตานทานโรคพืช 

ความสัมพันธระหวางกลุมจุลินทรียและพืช; ไรโซสเฟยร จุลินทรียเอนโดไฟต และไมคอรไรซา  
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932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย        x(x-y-z) 

 Selected topic in microbial technology 

 การศึกษาคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจุลินทรียโดยมุงเนน                     

การตอบสนองโจทยปญหาจากภาคเอกชน 
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รายวิชาท่ีเทียบเทากันระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

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

932-501   หลักวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร   

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

นวัตกรรม 

2(2-0-4) 

932-502   วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร                          

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

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

108-0) 

932-506 วิทยานิพนธ 2 18(0-54-0) 

 

932-506 วิทยานิพนธ 2 18(0-54-

0) 

 -  932-508    ระบบการผลิตทางการ  

               เกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

 2(2-0-4) 

932-511 การปรับปรุงพันธุพืช 

ระดับโมเลกุล 

3(3-0-6)  -  

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

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

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

932-515 ความอุดมสมบูรณของดิน 

ข้ันสูง 

3(3-0-6) 932-515 ความอุดมสมบูรณของดิน 

ข้ันสูง 

3(3-0-6) 

932-516  เทคโนโลยีในการผลิตพืช 

ข้ันสูง 

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

ข้ันสูง 

3(3-0-6) 

932-517 เทคโนโลยีและสรรีวิทยา 

หลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

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

หลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

3(3-0-6) 

932-518 การจั ดกา ร แมลง ศัต รู พื ช

สมัยใหม 

3(2-3-4) 932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม 3(2-3-4) 
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932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 3(3-0-6) 932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 3(3-0-6) 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางพืช 

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

เทคโนโลยีทางพืช 

3(x-y-z) 

932-521 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางพืช 

3(0-9-0)  -  

932-531 การจัดการของเสียจากสัตว

ข้ันสูง 

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

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

932-533 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว 

ข้ันสูง 

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

สูง 

3(2-3-4) 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 

ข้ันสูง 

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

932-535 วิทยาศาสตร เนื้ อสัตวและ

เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 

3(2-3-4) 932-535 วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ นื้ อ สั ต ว แ ล ะ

เทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 

3(2-3-4) 

932-536 สรี ร วิ ทย าก ารสื บ พันธุ ใ น 

สัตวเลี้ยง 

3(3-0-6)  -  

932-537 วิ ท ย า ก า ร ต อ ม ไ ร ท อ ใ น 

สัตวเลี้ยง 

3(3-0-6)  -  

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ

ในสัตวเลี้ยง 

3(3-0-6) 932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุใน

สัตวเลี้ยง 

3(2-3-4) 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

สัตว 

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

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

932-541  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทางสัตว 

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

เทคโนโลยีทางสัตว 

3(x-y-z) 

 -  932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

เลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

3(2-3-4) 
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 -  932-551   

 

สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง 3(3-0-6) 

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

 -  932-553   จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการ

ประยุกตใช 

3(3-0-6) 

 -  932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับ

โมเลกุล 

3(2-3-4) 

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

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

 -  932-557   หั ว ข อ พิ เ ศ ษ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

จุลินทรีย 

3(x-y-z) 
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ภาคผนวก ข 

ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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สวนท่ี 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฏรธานี  มี ท่ีตั้ งอยู

ท า มกลา ง กิ จก ร รมกา ร เกษตร                  

ท่ีหลากหลายและ เป น พ้ืน ท่ี ท่ี มี

ความสํ า คัญของภาคใตตอนบน  

ซ่ึ ง เ ป น พ้ืน ท่ี ท่ี ผ ลิ ต พืชและสั ต ว

เศรษฐกิจท่ีสํา คัญ   ไดแก  ปาลม

น้ํามัน ยางพารา ไมผลและปศุสัตว 

เกษตรกร และผูประกอบการในพ้ืนท่ี

ตองการองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย

เ ฉพ าะ ด า นก า ร เ กษ ตร สู ง ม า ก                        

เพ่ือประกอบการดําเนินกิจกรรมและ

แกปญหาดังกลาว ท้ังเรื่องคุณภาพ

แ ล ะ ป ริ ม า ณ  ใ น ด า น ก า ร ผ ลิ ต  

การเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บรักษา 

และการเพ่ิมมูลคา ดังนั้นหลักสูตร 

ท่ีจะเปดนี้จึงเปนหลักสูตรท่ีเนนการ

สอนและวิจัย โดยนําปญหาของ 

พ้ื น ท่ี ม า เ ป น โ จ ท ย ใ น ก า ร วิ จั ย 

ในเบื้องตน รวมถึงการแกปญหา

ระดับภูมิภาคและประเทศตามลําดับ 

โ ดยกา รผลิ ตบัณ ฑิต ท่ี มี คว าม รู

ความสามารถดานวิทยาศาสตร                     

และเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช 

องคความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ส มัย ใหม  ท่ี เ ก่ี ย ว กับ                 

   มุ ง ผลิตมหาบัณฑิต ท่ี มี

ความเปนผูนําทางวิชาการ ผลิต

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสราง

นวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรและ

เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  ม า

ประยุกตใชพัฒนาทางดาน พืช 

ปศุสัตว และจุลินทรีย ตามวิถี

การเปลี่ยนแปลงสถานการณท้ัง

ระดับภู มิภาค ประเทศ และ

น า น า ช า ติ  ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึด

ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  มี

จิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

และรับผิดชอบตอสังคม 

1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู 

ความสามารถระดับสูงในการวิจัย

และสรางองคความรูท่ีจะนาํมาใช

ในการพัฒนาการผลิตพืช สัตว 

และจุลินทรีย เพ่ือใหมีคุณภาพ

แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  

และผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึก

ทางด านคุณธรรม จริยธรรม  

มีความสัมพันธระหวางบุคคล  

มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

ด า น เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร สน เท ศ  

มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

วิชาชีพ 

2)  เ พ่ือสรางองคความรูดาน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี 

ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต 

องคความรู ไปใชในการพัฒนา

ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แ ล ะ

อุตสาหกร รม ในร ะดั บ พ้ืน ท่ี   

ระดับภู มิภาค ระดับประเทศ                

และนานาชาต ิ
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ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร 

พื ช  สั ต ว  แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย  เ พ่ื อ 

การแกปญหาและพัฒนากิจกรรม

การเกษตรดังกลาว และนําไปสู                       

การยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ 

ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนั้น

หลักสูตรนี้ยั งสามารถตอบสนอง         

ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ด า น

เศรษฐกิจของประเทศในแงการ

พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตรจากทักษะและความรู ท่ี

ได รั บภายใตการอนุ รั กษ และใช

ทรัพยากรท่ีมีอยู ให เกิดประโยชน

สูงสุด และยั่งยืน 

 

 

สวนท่ี 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา 

 

วัตถุประสงค รายวิชา 

1 )  เ พ่ื อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว า ม รู

ความสามารถระดับสูงในการวิจัยและสรางองค

ความรูท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการผลิตพืช 

สัตว  และจุลินทรีย  เ พ่ือให มี คุณภาพและ

มาตรฐานสากล และผลิตมหาบัณฑิต ท่ี มี

จิตสํ านึ กทางด าน คุณธรรม จริ ยธรรม มี

ค ว าม สั ม พัน ธ ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล  มี ค ว า ม รู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความรับผิดชอบตอสังคมและวิชาชีพ 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร 

932-503 สัมมนา 1 

932-504 สัมมนา 2 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัย 

ทางพืช 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 
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วัตถุประสงค รายวิชา 

932-514 โรคพืชข้ันสูง 

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 

หลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม   

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทางพืช 

932-523 การประยุกตใชโฟลว ซัยโทเมทรี 

ทางการเกษตร 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการ

ผลิตเนื้อสัตว 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ 

ในสัตวเลี้ยง 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

932-540 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทางสัตว 

932-542 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเลีย้ง

สตัวน์ ํา้เศรษฐกิจ 

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง 

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 
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วัตถุประสงค รายวิชา 

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

และการประยุกตใช 

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยา 

ระดับโมเลกุล 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน 

932-556 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

932-505 วิทยานิพนธ  

932-506 วิทยานิพนธ 

  2) เพ่ือสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีการเกษตร และประยุกตองคความรู   

ไปใช ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมในระดับพ้ืนท่ี ระดับภู มิภาค 

ระดบัประเทศ และนานาชาต ิ

 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการเกษตร 

932-503 สัมมนา 1 

932-504 สัมมนา 2 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการ

พัฒนายั่งยืน 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัย 

ทางพืช 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 

932-514 โรคพืชข้ันสูง 

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง  

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยา 

หลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

932-518 การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม   

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 
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วัตถุประสงค รายวิชา 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทางพืช 

932-523 การประยุกตใชโฟลว ซัยโทเมทรี 

ทางการเกษตร 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการ

ผลิตเนื้อสัตว 

932-538 เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ 

ในสัตวเลี้ยง 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

932-540 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีทางสัตว 

932-551 สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง 

932-552 เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 

932-553 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

และการประยุกตใช 

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับ

โมเลกุล 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน 

932-556 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

932-505 วิทยานิพนธ  

932-506 วิทยานิพนธ   
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ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

ศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต 

1. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัว ...ในขอ 9 หนา 8 ควรปรับ

ใหถูกตองเปนระบบเดียวกันโดยเฉพาะวุฒิการศึกษา และ

ฝากเช็คดวยวาอาจารยเปนตําแหนงทางวิชาการหรือไม               

ถาไมใชก็ตองใชเครื่องหมาย - 

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับแกไขรูปแบบและ

ตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

2. ในหลักสูตรไมมีสัตวน้ําหรือ เพราะจะมีผลตอการเขียน

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจขอ 11.1 ในหนา 9 

  

คณะมีหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด. สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อยูแลว 

3. ลดคําซํ้าในสวนของปรัชญาเพ่ือใหกระชับและจําไดงาย

แตยังคงความหมายเดิม 

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับปรัชญาหลักสูตรใหมี

ความกระชับ 

4. ปญหาของนักศึกษาแรกเขาควรระบุใหจัดเจนวาเปน

ความรูพ้ืนฐานอะไร เชน ภาษาอังกฤษ การวางแผนการ

ทดลอง/ระเบียบวิธีวิจัย หรืออ่ืนๆ เพ่ือจะไดไปแกไขปญหา

กันไดถูกตอง 

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับเปนนักศึกษาท่ีเขา

มาศึกษามีความรู พ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไมเทากัน 

5. แผนการศึกษาใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง หนา 

19 และหนา 20 ในหมวดวิชาเลือกเห็นควรเปดกวางไมตอง

บังคับใหเลือกเรียนสาขาเอกเพียงสาขาเดียวเทานั้นเพราะ

บางคนอาจเปลี่ยนใจอยากไปทํางานในสาขาอ่ืน เพราะฐาน

เขาเรียนเหมือนกัน จึงควรเปดกวางเอาไว 

 

แกไขตามคําแนะนํา นักศึกษาสามารถเลือก

ลงทะเบียน รายวิชาหมวดวิชาชีพเลือก ของ

วิชาเอกใดก็ได  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

6. วิชาบางวิชาควรรวมอยูใน  Techniques in 

Agriculture Science Technology เชนวิชา  

Application of Flow Cytometry in Agriculture 

รวมท้ังเทคนิคทางสัตว และจุลินทรียท้ังหลาย ควรเปน

เนื่องจาก วิชา Techniques in Agricultultural 

Science Technology เปนวชิาเฉพาะปฏิบัติการ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการทํา

วิทยานิพนธ สวนในรายวิชาอ่ืนๆ เชน 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

พ้ืนฐานเพราะเขาจะไดใชตอยอดในรายวิชาท่ีจะเปนวิชาเอก

ท่ีเขาอาจ เปลี่ยนสาขาไปเรียนได 

Application of Flow Cytometry in 

Agriculture เปนเทคนิคเฉพาะสําหรับการวิจัย

เพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคน และไดเปด

สอนรายวิชานี้เปนหัวขอพิเศษในเลมหลักสูตรป 

2557 

 

7. ปรับการเขียน 3.1.4 แสดงแผนการศึกษาใหถูกตอง 

เครื่องหมายดอกจันหรือเชิงอรรถไวลําดับหลังจากรวม

ตลอดหลักสูตร และในหนาถัดไป วิชาเลือกควรอยูถัดลงมา

จากรายวิชาบังคับ เวนวรรคชั้นปใหถูกตองดวย 

แกไขตามคําแนะนํา  

8. ความหายของรหัสวิชาท่ีเปนตัวเลข 0 ควรระบุใหชัดเจน

วาเปนวิชาวิทยานิพนธเพราะใชรวมกันไดอยูแลวทุกสาขา

แลวเลข 5 หายไปไหน ควรจะเปนรายวิชาทางจุลินทรีย

หรือไม? 

แกไขตามคําแนะนํา เพ่ิม เลข 5 หมายถึง รายวิชา

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย 

9. ในหมวดท่ี 4 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา ในขอ 1 ของตารางควรจัดมีสัมมนาวารสารสโมสร 

หรือ journal club เปนภาษาอังกฤษทุกสัปดาห เปนการ

ฝกภาษา การตรวจเอกสารและเตรียมเพ่ือเขาสูกระบวนการ

ทําวิจัย เพราะเปนชองทางท่ีเราไดพบนักศึกษาประจํา นัด

แนะ ชี้แจง และกําหนดกิจกรรมตางๆ เชน เตรียมโครงราง 

ซอมการนําเสนอโครงราง รายงานความกาวหนาการวิจัย

เพ่ือวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ และปองกันวิทยานิพนธทําให

นักศึกษาไดจบไดเร็วข้ึน 

ไดมีการจัดสัมมนาวารสารสโมสร หรือ journal 

club เปนภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 1 และ 

สัมมนา 2 ตามขอเสนอ 

10. การทํา Curriculum Mapping ยังไมชัดเจนและถูกตอง  
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

          10.1 จุดขาวสามารถใสในทุกหัวขอไดท่ีเราไมเนน

เปนความรับผิดชอบหลัก 

บางรายวิชาไมสามารถประเมินความรับผิดชอบได

อยางชัดเจนจึงไมสามารถใสจุดขาวไดทุกหัวขอ   

                                                                                  

          10.2 จุดดําควรจะมีอยางนอย 1 จุดในแตละ

คุณลักษณะ และจะตองสัมพันธกับรายวิชา เชน  

932-507 เทคนิคทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ตองมีจุดดําหมายเลข 2 เพราะตองมีความรู ในสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท้ังภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอ

สถานการณโลก สวน1 และ 3 เปนจุดขาวซ่ึงเปนความ

รับผิดชอบรอง เปนตน สวนรายวิชาวิทยานิพนธตองเขมขน

จะวาไปแลวตองเปนจุดดําความรับผิดชอบหลักท้ังหมดก็วา

ไดในทุกทักษะ 

ดังนั้นควรทบทวนดูใหมใหสอดคลองกับความรับผิดชอบ

หลัก และรองเสียใหม 

                                                                        

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับเพ่ิมความรับผิดชอบ

หลักใหสัมพันธกับรายวิชา 

11. ในสวนการเขียนคําอธิบายรายวิชานั้นยังขาดความ

ถูกตอง 

          11.1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมคอยจะตรงกัน

หรือไปดวยกัน 

         11.2 เครื่องหมาย ; และ , ยังใชผิดอยูเยอะ 

         11.3 ชื่อวิชาข้ันสูงแตคําอธิบายรายวิชาข้ันธรรมดา 

บางรายวิชายังมีหลักการ กลไก พ้ืนฐาน เปนตน ซ่ึงคํา

เหลานี้ไมไดสะทอนถึงข้ันสูง บางรายวิชา เชน การ

ชลประทานไมควรจะอยูในหลักสูตรมหาบัณฑิต 

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับภาษาไทยกับ

ภาษาอังกฤษใหตรงกัน และตรวจสอบการใช

เครื่องหมาย 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

ดังนั้นควรปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหถูกตองและ

เหมาะสมกับชื่อวิชา 

12. รายวิชา 932-555 การจัดการเชื้อจุลินทรียภูมิคุมกัน 

เม่ือดูคําอธิบายรายวิชาไมไดเก่ียวของกับพืชหรือสัตวเลยแต

เปนในมนุษยจึงคิดวาไมนาจะเก่ียวกับหลักสูตรนี้ หากจะใส

ตองเชื่อมโยงเขียนใหสอดคลองกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

แกไขตามคําแนะนํา 

13. ในสวนผลงานของคณาจารยควรปรับระบบการเขียนให

เปนแบบเดียวกัน 

          13.1 ชื่อผูแตงตัวหนา 

          13.2 ป พ.ศ. ใสในวงเล็บหรือไม 

          13.3 ชื่อหนังสือ วารสาร ตัวเอน ธรรมดา หรือขีด

เสนใต...ท่ีเห็นยังหลากหลาย 

          13.4 ผลงานบางเรื่องปรากฏในอาจารยบางทาน 

แตไมมีในบางทาน ท้ังท่ีเอกสารมีชื่อท้ัง 2 ทาน ดังนั้นใสให

ครบคณาจารยจะไดมีผลงานเพ่ิมและครบในทุกประเภท 

แกไขตามคําแนะนํา โดยปรับแกไขรูปแบบ 

ศาสตราจารย ดร.เมธา วรรณพัฒน 

1.โดยโครงสรางและหนวยกิตบังคับ มีความเหมาะสมแลว 

แ ต แ ผ น แ บ บ  ก . 1 .  ค ว ร ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด นํ า เ ส น อ 

เพ่ือปรับฐานความรูและมาตรฐานของนักศึกษา เพ่ือนําไปสู

การศึกษาวิจัย ใหมีประสิทธิภาพในเบื้องตน ควรบังคับ แต

อาจไมนับเปนหนวยกิต 

ทําตามขอเสนอแนะในรายวิชาสัมมนา 1  

และ สัมมนา 2  
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

2.  ควร เนน ใหนั ก ศึกษา มี โอกาสได ทํ าวิ จัยแต เนิ่ นๆ  

(เทอมท่ี 2) และใหโอกาสนําเสนองานวิจัยในการประชุม

นานาชาติใหมากข้ึน 

ดําเนินการตามท่ีเสนอ โดยใหนกัศึกษาเริ่มทําวิจัย

ในรายวิชา 931-502, 932-507 ในชั้นปท่ี 1 

3. ผลงานวิจัยตองเสนอเนื้อหาตีพิมพในวารสารอยางนอย

ใน TCI (กลุม 1) ถาใหดีตองในวารสาระดับนานาชาติ  

ท่ีมี Impact Factor อยางนอย 1 เรื่องกอนสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรดําเนินการตามแนวปฎิบัติของบัณฑิต

วิ ทยาลั ย  และการตี พิมพ ใน วารสารต า งๆ  

ข้ึนอยูกับอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูพิจารณา 

4.ขอสังเกต รายวิชาเลือกในท้ัง 2 กลุม อาจมีมากเกินไป 

ควรจัดความสําคัญหรือ ตัดออก 

คณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรมีการทําวิจัยในหลายดาน 

ดังนั้นตองทําใหมีวิชาเลือกเพียงพอสําหรับ

นักศึกษาท่ีจะเขามาทําวิจัยรวมกับอาจารย และ

การเปดรายวิชาเลือกไมไดเปดทุกวิชาในแตละ

เทอมแตเปดตามความตองการของนักศึกษาท่ีจะ

ใชในการทําวิทยานิพนธ  

ศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน เรงพิพัฒน 

1. แกไขคําผิด หนา 6 ขอ 3.3 “วิทยาศาสตร” แกไขตามคําแนะนํา 

2. แกไขการพิมพภาษาอังกฤษ  

    หนา 21 วิชา 932-552 

    หนา 66 Methods in Agricultural Microbiology 

    หนา 77 Methods in Agricultural Microbiology 

    หนา 22 วิชา 932-553   

    หนา 66 Agricultural Microbiology and   

               Application 

    หนา 77 Agricultural Microbiology and  

Application   

แกไขตามคําแนะนํา 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

    หนา 22 วิชา 932-557 

    หนา 67 Selected Topic in Microbial Technology 

    หนา 78 Selected Topic in Microbial Technology 

3.  หน า  26 – 31 ภาระงานและผลงานทางวิชาการ 

ภาคผนวก ค เปน ง 

แกไขตามคําแนะนํา โดยเปลี่ยนเปนภาคผนวก ง 

ท้ังหมด 

4. Curriculum Mapping หนา 38 – 43 เหมาะสมด ี  

5. หมวดท่ี 5 – 8 ไมมีอะไรแกไข  

6. หนา 65 วิชา 332 – 541  บรรทัดท่ี 6 เ พ่ิมคําวา . 

Themselves 

 

แกไขตามคําแนะนํา โดยเพ่ิม คําวา themselves 

ลงในคําอธิบายรายวิชาดังกลาว 

7. การเขียนผลงานทางวิชาการ หนา 114 ฉบับท่ี 1 และ 3 

ทําไมตองขีดเสนใต ซ่ึง  ท้ังพิมพเอนและขีดเสนใต 

แกไขตามคําแนะนํา 

8. หนา 9 ขอ 11.1 แผนงานวิจัยท่ีเสนอ 3 วิชาเอก

เหมาะสม 

 

10. 932-503 หนา 74 วิชา 932-503 รองรับงานวิจัย                

ใหดีมาก 

 

 

11. การมีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพตองถูกเรง และควบคุม อยาง

จริงจัง เพ่ือผลักผลงานวิจัยใหคณาจารย จะได ตําแหนงทาง

วิชาการใหแก อาจารยท่ีปรึกษา และทีมวิจัย 

 

ดําเนินการตามคําแนะนํา 

นายธาร นวลนึก 

1. หนาท่ี 7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ในสวนของ 8.1 เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐเชนขอ

แกไขตามคําแนะนํา โดยเพ่ิมอาชีพท่ีนักศึกษา

สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

เพ่ิมเติมนักวิชาการสงเสริมการเกษตร  (ซ่ึงนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตร จะประจําอยู ท้ังในพ้ืนท่ี ท้ังระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด และสวนกลางของกรมสงเสริมการเกษตรซ่ึง

เปนกรมท่ีมีบุคลากร ดานการเกษตรมากท่ีสุดของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ) 

 

2. หนาท่ี 7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

ขอ 8.4 ประกอบธุรกิจสวนตัวขอแกไขจากผูประกอบการ

สวนเกษตร  เปนธุรกิจการเกษตร หรือตัดออกก็ได  

 

แกไขตามคําแนะนํา โดยแกไขจากผูประกอบการ

สวนเกษตร  เปนธุรกิจการเกษตร 

3. หนาท่ี 7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

ขอเพ่ิม 8.5 เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) 

หมายถึงเกษตรกรรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหมมาประยุกตใช

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 

 

แกไขตามคําแนะนํา โดยเพ่ิมอาชีพท่ีสามารถ

ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

4. หนา 35 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดาน

ความรู 2.2.2.3 การจัดใหมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติจาก

สถานการณจริง และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก

ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตรง เชน เกษตรกร

ดีเดนในแตละสาขาอาชีพ 

แกไขตามคําแนะนํา โดยเพ่ิมเติมขอความ “เชน 

เกษตรกรดีเดนในแตละสาขาอาชีพ” ตาม

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

5. เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานความสามารถดานการใชภาษา ผูจบ

การศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะตองเปนผูท่ีผาน

เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรไดดําเนินการตามขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ) 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตรและวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

อาจจะเปนคะแนน CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ

จากสถาบัน อ่ืนๆ ท่ีผ านการรับรอง  ตาม เกณฑของ

มหาวิทยาลัยท่ีตั้ ง ข้ึน หรือหากไมผานเกณฑ ดังกลาว

สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเ พ่ิมเติม จาก

มหาวิทยาลัยได 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี 107 (5/2561) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดแลวมีมติใหแกไข ดังนี ้

1. เช็คคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร แลวสรุปเปน

ตารางใหเห็นชัดเจน 

 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม 

2. ในตาราง ผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม แกไข การ

ดําเนินการ ดังนี ้

     - ขอ 2 ใหใสรายละเอียดเก่ียวกับในคณะไดมีการเปด

สอนหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแยกออกไปเปนอีก

หลักสูตรหนึ่งดวยแลว 

      - ขอ 6 ใหเขียนอธิบายวิชา Techniques in 

Agricultultural Science Technology เปนรายวิชา

เฉพาะปฏิบัติการ และเพ่ิมคําอธิบายใหชัดเจน 

     - ขอ 10.1 ใหปรับปรุงเหตุผลใหม ใหถูกตองชัดเจน 

 

     - ขอ 10.2 แกไขตามคําแนะนํา ใหอธิบายดวยวาแกไข

อยางไร  

 

 

 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม โดยอธิบาย

เพ่ิมเติมวาคณะไดมีการเปดสอนหลักสูตร                 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยแลว 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม  

 

 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม โดยเพ่ิมเหตุผล

ใหชัดเจนมากข้ึน 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม 

3. หนา 11 ขอ 13 ความสัมพันธ ใหเขียนวามีสัมพันธกับ

หลักสูตรสัตวน้ํา และหลักสูตรปริญญาตรีดวย ใหอธิบายให

ชัดเจนและสอดคลอง 

 

 

เนื่องหลักสูตรไมไดมีความสัมพันธกับหลักสูตร

สัตวน้ํา และหลักสูตรปริญญาตรี จึงไมสามารถ

ดําเนินการแกไขในสวนนี้ได 
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4หนา 18 รายวิชาท่ีสอน ในหมวดวิชาชีพเลือก   ใหเขียนวา 

ใหนักศึกษาเลือกวิชาชีพเลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง 6 หนวยกิต 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม โดยแกไขเปน

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 

โดยมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 

5. หนา 21 หมวดวิชาวิทยานิพนธ ใหอิงตามมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องตีพิมพ 

หลักสูตรอิงตาม ระเบียบมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

 

6. หนา 48 รายวิชา 932-507 เทคนิคทางวิทยาศาสตรฯ 

และ 932-507 วิทยานิพนธ 2 รหัสซํ้า ใหแกไขใหถูกตอง 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม โดยปรับรหัส

รายวิชา วิทยานิพนธ 2 เปน 932-506 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี 107 (5/2561) วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

7. หนา 49 รายวิชา 932-512 ใหตัดคําอธิบายรายวิชา ท่ี

เปน เชน แสง อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และแรธาตุในดิน 

ออก เพราะคําอธิบายรายวิชาใหเปนวลี หามเปนคําขยาย 

พรอมกันนี้  ขอใหแกคําผิดใหถูกตองตามคําเสนอแนะ

เพ่ิมเติมของคณะกรรมการคณะ แลวนําเขาพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี อุตสาหกรรม     วาระพิเศษ ในวัน ท่ี  30 

พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.  

 

 

ดํา เนินการแก ไขตามมติ ท่ีประชุม  โดยปรับ

คําอธิบายรายวิชาเปน อิทธิพลของสภาพแวดลอม 

ตอการตอบสนองทางสรีรวิทยา และการผลิตพืช 

ปญหาทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเก่ียวของกับการ

เจริญเติบโต และผลผลิตการผลิตพืชโดยอาศัย

ผ ล ง า น ค น ค ว า วิ จั ย  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ใ ห ม ๆ  

ทางสรีรวิทยา 

 

 

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ดวยวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

          มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยขอใหแกไขรายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตร ใหเรียงตามตําแหนง และตามลําดับตัวอักษร  

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม 
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คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

ครั้งท่ี 45 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

1. ทบทวนการกําหนดรายวิชาเลือก มีวิชามากเกินไป ให

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ความพรอมของผูสอน และ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังเนื้อหาในบาง

รายวิชาสามารถรวมอยูในวิชาเดียวกัน เชน Application 

of Flow Cytometry in Agiculture รวมท้ังเทคนิคทาง

สัตวและจุลินทรียท้ังหลาย ควรรวมอยูในวิชา Techniques 

in Agicultultural Science Technology 

ไดทบทวนตามมติท่ีประชุม การกําหนดรายวิชา

เลือกตามเนื้อหา ลําดับความสําคัญ ความพรอม

ของผู สอน และเครื่ อง มือทางวิทยาศาสตร 

ท่ีมีอยูเดิม แตคณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร มี ก า ร ทํ า วิ จั ย 

ในหลายดาน ดังนั้นตองทําใหมีวิชาเลือกเพียงพอ

สําหรับนักศึกษาท่ีจะเขามาทําวิจัยรวมกับอาจารย 

และการเปดรายวิชา เลือกไม ได เปดทุกวิชา 

ใ น แต ล ะ เ ทอมแต เ ป ด ต ามคว ามต อ ง ก า ร 

ของนักศึกษาท่ีจะใชในการทําวิทยานิพนธ 

 

 

2. ปรับแกไขการรายงานผลการดําเนินการตามความเห็น

ของผูทรงคุณวุฒิ ใหชัดเจนและอธิบายเหตุผลในการ

ดําเนินการปรับแกหลักสูตร 

 

 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

3. เพ่ิมเติมรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรจากวิทยาเขต

ปตตานี ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือใช

จัดการศึกษาของแตละวิทยาเขต 

ดําเนินการแกไขตามมติท่ีประชุม 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

1. หนา 6 ขอ 6 ควรเพ่ิมเติมขอความวาปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรใด 

ปรับตามขอเสนอแนะ ในหนาท่ี 3 หมวดท่ี 1  

ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

2. หนา 6 หัวขอ 7 ควรเผยแพรหลังจากใชหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงใหมนี้แลวเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

(ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาท่ีใชสําเร็จการศึกษาตามท่ี

กําหนด 2 ป) 

ปรับตามขอเสนอแนะ ในหนาท่ี 3 หมวดท่ี 1  

ขอ 7 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

3. หนา 12 หัวขอ 2 แผนพัฒนาปรบัปรุง ควรแสดง

หลักฐาน/ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับกลยุทธในแตละ

แผน และควรแสดงดวยระบบตัวเลขท่ีสอดคลองรับ

กัน เชน กลยุทธขอ 1 หากมีหลักฐานมากกวา 1 ขอก็

ควรแสดงเปนหลักฐานขอ 1.1, 1.2 เปนตน 

นอกจากนี้ ควรเพ่ิมแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับผล

การดําเนินงานในหมวดท่ี 7 เชน มีแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน แผนการ

พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนาท่ี 9  

ขอ 2.แผนการพัฒนา 

4. หนา 23-24 และ 26-28 ควรแสดงวุฒิการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา (วิทยา

เขตปตตานี) โดยเรียงลําดับระดับตรี-โท-เอก ใหเปน

รูปแบบเดียวกันท้ังหมด นอกจากนี้ รศ.ดร.ปน จันจุฬา 

เปนบุคลากรประจําของ ม.อ. ไมจัดเปนอาจารยพิเศษ 

(ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 30-31 

และ 34-35 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

พ.ศ.  2558  อาจารยประจํ าหมาย ถึงบุคลลใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น) 

 

5. หนา 30 หัวขอ การเตรียมการ 5.5.4 ควรยายไปไวใน

หัวขอ 5.6 กระบวนการประเมินผล และยุบหัวขอ 

5.6.1 เพราะซํ้าซอนกับ หัวขอ 5.6.2  

 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 37 

6. หนา 32 หัวขอ 2.1.3 ควรเพ่ิมกลยุทธการประเมิน

จรรยาบรรณรวมท้ัง Plagiarism ซ่ึงเปนผลการเรียนรู

ท่ีคาดหวังในหัวขอ 2.1.1.1 

 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 38 ขอ 

2.1.3 

7. หนา 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 ควรเพ่ิมความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) 

ในผลการเรียนรูดานท่ี 1 และ 3 อยางนอย 1 จุดในแต

ละรายวิชา (ตามประกาศของ สกอ. พ.ศ. 2558 ตองมี

ผลการเรียนรูอยางนอย 3 ดานแรก ราบทุกรายวิชา) 

นอกจากนี้ ผลการเรียนรูของวิทยานิพนธ 1 และ

วิทยานิพนธ 2 ควรเหมือนกัน เพราะคําอธิบาย

รายวิชาเหมือนกัน 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 43-45 

8. หนา 42-44 หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตองแกไขใหสอดคลองกับเกณฑการทํา มคอ.2 ของ 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 49-55 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

สกอ.ซ่ึงประกอบดวย 7 หัวขอ คือ (1) การกํากับ

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

หลักสูตร (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (7) ตัวบงชี้ผล

การดําเนินงาน นอกจากนี้ ในตารางตัวบงชี้ขอ 5) 

และ 7) ควรเปลี่ยนจาก มคอ.7 เปนรายงานการ

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

แลว ตามเกณฑ AUN QA (CUPT QA) 

9. หนา 50 วิชา 932-511 ชื่อรายวิชาควรปรับปรุง เชน 

“เทคนิคางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัยทางพืช” เพ่ือให

สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาซ่ึงเนนเก่ียวกับพืช 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในหนา 20 

10. ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา บรรดารายวิชาข้ันสูง

ท้ังหลาย ควรกําหนดรายวิชาท่ีตองเรียนกอน 

(Prerequisite) ดวย 

 

ดําเนินการเพ่ิมรายวิชาเรียนกอนในรายวิชา  

932-504  รายวิชาบังคับเรียนกอน คือ 932-503 

รายวิชาอ่ืนๆไมระบุรายวิชาท่ีตองเรียนกอน เพราะ

แตละสถาบันรายวิชาไมเหมือนกัน 

11. ภาคผนวก ง ควรแสดงผลงานทางวิชาการของ

อาจารยใหถูกตองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

เปนระบบเดียวกันท้ังหมด และเปนผลงานไมเกิน 5 ป 

ยอนหลัง โดยเฉพาะผลงานจากการประชุมวิชาการ 

ตองระบุหมายเลขหนาท่ีตีพิมพเรื่องเต็มในรายงานการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) เพราะหากตีพิมพใน

หนังสือรวมบทคัดยอ (Book of Abstracts) ตาม

เกณฑของ สกอ. ไมสามารถนับเปนผลงานทาง

วิชาการได และตองแยกใหถูกประเภทดวย (มีการนํา

บทความนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการไปไวในประเภท

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดในภาคผนวก ง 

และ จ  
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร) นอกจากนี้ตอง

ทบทวนรายชื่อของผูท่ีจะเปนอาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยประจํา เนื่องจากอาจารยบางทานท่ีไมมี

ผลงานทางวิชาการตามเกณฑของ สกอ. ป 2558  

ไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย

ประจําท่ีจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอบหรืออาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวมได เชน อ.ณัฏฐากร วรอัฐสิน 

(มีแค 2 เรื่อง เรื่องท่ี 3 Unpublished material  

ไมสามารถนับเปนผลงานทางวิชาการได) อ.อารยา 

เจียรมาศ  อ.ดาริกา คงฤทธิ์  อ.ปยรัตน  นาควิโรจน 

เปนตน 

12. ควรแกไขความไมสอดคลองกัน เรื่องเดียวกันซ่ึง

ปรากฏอยูหลายท่ีตองมีเนื้อความ/ขอความตรงกัน/

สอดคลองกัน เชน 

- ปรัชญาหลักสูตร หนา 11 และ หนา 67 ขอความ 

ไมตรงกัน 

- ชื่อรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรไมตรงกับใน

คําอธิบายรายวิชา เชน 932-511 หนา 17 เปน 

“Biomolecules for Research” แต หนา 50 เปน  

“ Techniques for Research”,  

วิชา 932-552 หนา 57 เปน “Techniques in 

Agricultural MIcrobiology” แต หนา 70 เปน 

“Method in Ageicultural Microbiology” เปนตน 

- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคําอธิบายรายวิชา 

เชน หนา 49 วิชา 932-505 และ 932-506 คําวา 

ปรับแกตามขอเสนอ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

- ปรับแกปรัชญาหลักสูตรท้ัง 2 หนา 

 

- รายวิชา 932-511 คือ Biomolecules 

Techniques for Research 

 

 

- รายวิชา 932-552 คือ Techniques in 

Agricultural Microbiology 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

“โดยมีพืชและสัตวท่ีสําคัญ” ไมสอดคลองกับ “based 

on economic plants and animals” และ

คําอธิบายท่ีเปนภาษาอังกฤษของท้ัง 2วิชาตอง

เหมือนกัน เพราะคําอธิบายท่ีเปนภาษาไทยเหมือนกัน; 

หนา 49  

 

 

- วิชา 932-507 คําวา “จุลินทรีย” ไมสอดคลองกับ 

“microbiology”; หนา 50 วิชา 932-513 คําวา 

“การอภิปรายและวิพากษในชั้นเรียน” ไมปรากฏ

เนื้อความนี้ในภาษาอังกฤษของคําอธิบายรายวิชานี้ 

เปนตน 

- รายวิชา 932-505 ปรับแกเปน  

โดยมีพืชและสัตวท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายวิชา 932-507 ใช microbe 

13. ควรแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ เชน คําสะกดผิด 

เวนวรรคผิด ขอความตกหลน รวมกันเลขผิด  

ขาดหนา 58 เปนตน (รายละเอียดในเลมหลักสูตร 

ท่ีสงคืน) 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

14. หนาปกนอกและหนาปกในควรเพ่ิมคําวา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาเขตปตตานีดวย 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

15. หนา 6 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตร 

ควรเปนป พ.ศ. 2563 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

16. หนา 7 อาจารยทานท่ี 5 มีผลงานปรากฏอยู ใน

ภาคผนวกหนาท่ี 82 ซ่ึงเปนผลงานท่ีอยูในชวง 2014 

ถึง 2018 เพียง 2 เรื่อง จึงทําใหอาจารยทานนี้ มี

ปรับแกตามเสนอโดยระบุผลงานทางวิชาการ 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 2558 ท่ีระบุวา

ตองมีผลงานอยางนอย 3 เรื่องใน 5 ป ยอนหลัง 

17. หนา 9 ขอ 10 การจัดการสอนท่ีคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี ถือเปนการเรียนการ

สอน ใน ท่ีตั้ ง ด ว ย  ดั งนั้ น ไม ค ว ร เ ลื อกตั ว เ ลื อ ก  

“นอกสถานท่ีตั้ง” และใหเพ่ิมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานีในตัวเลือก “ในสถาน

ท่ีตั้ง” 

ปรับแกตามขอเสนอ โดยระบุ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วิทยาเขตปตตานี ในสถานท่ีตั้ง ขอ 

10 หนา 6 

18. หนา 10 ขอ 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของ

ส ถ า บั น  คํ า ว า ส ถ า บั น ใ น ท่ี นี้ ห ม า ย ถึ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหลัก  ในหัวขอนี้

หลักสูตรตองเขียนบรรยายวา  หลักสูตรนี้ มีความ

เชื่อมโยงกับพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรเขียนอยางชัดเจนวา 

มาตรฐานการเรียนรู 5 ดานหรือ Expected Learning 

Outcome (ELO) ของหลักสูตรสะทอนวิสัยทัศนและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางไร เชนวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย มุ ง เนนการเปนมหาวิทยาลัย เ พ่ือ

นวัตกรรมและสังคม ELO ของหลักสูตรได มีการ

กําหนดหรือไมวาบัณฑิตสามารถสรางนวัตกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอสังคมหรืองานวิจัยท่ีเปนประโยชนในเชิง

ปฏิบัติหรือไม  นอกจากนี้ ELO ไดกําหนดหรือไมวา

ความสามารถในดานตางๆของบัณฑิตท่ีหลักสูตร

ปรับแกตามขอเสนอ ขอ 12.2 หนา 7 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

พัฒนานั้นมีความโดดเดนอยูในระดับสากลหรือใน

ระดับอาเซียน 

19. หนา 14 ขอ 2.2.1 คําวา “ผลงานตีพิมพเปนท่ียอมรับ

....” มีความหมายท่ีกวาง-ไมชัดเจน จึงควรปรับแก 

เชน ใช คําวา มีผลงานตี พิมพ ในวารสาร ท่ีอยู ใน

ฐานขอมูล 

ขอ 2.2.2 ควรตัดคําวา “ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ปรับ พ้ืนฐาน. . .” ออก เพราะหัวขอนี้ เปน เรื่ อ ง

คุณสมบัติผูเขาศึกษา (ยังไมเขาศึกษา แตมีสิทธิ์สมัคร) 

จึงยังไมควรกําหนดวาตองลงทะเบียนรายวิชาจึงจะมี

สิทธิ์เขาเรียนได 

ปรับแกไขตามขอเสนอ  เปน” ผลงานวิจัยและ

ผลงานตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ

ตามเกณฑของสํ านั กงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)” ขอ 2.2.1 หนา 11 

 

ปรับแกไขตามเสนอ ตัดคําวา “ตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาปรับพ้ืนฐาน...” ออก 

20. หนา 16 อินเตอรเน็ต พิมพผิดตองเปน อินเทอรเน็ต ปรับแกไขตามขอเสนอ 

21. ห น า  1 7  9 3 2 - 5 1 4  โ ร ค พื ช ชั้ น สู ง  advance  

ตองมี d ตาม 

ปรับแกไขตามขอเสนอ 

22. หนา 23 อาจารยทานท่ี 3 ตรงทายของหนามีผลงาน

วิชาการปรากฏอยูในภาคผนวกหนาท่ี 88 รายการ

ผลงานวิชาการเรื่องท่ี 3 พบวาเปนเอกสารท่ียังไมได

ตีพิมพเผยแพร จึงไมอาจนับวาเปนผลงานวิชาการท่ีได

ในท่ีนี้  ดังนั้นอาจารยทานนี้จึงไมอาจเปนอาจารย

ประจําหลักสูตรได เพราะมีผลงานวิชาการไมถึง 3 ชิ้น

ใน 5 ป 

ปรับแกไขตามขอเสนอ โดยระบุผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยใหม 

23. หนาท่ี 24 อาจารยทานท่ี 5 (อาจารยอารยา) มีผลงาน

ปรากฏอยูหนาท่ี 92 ซ่ึงพบวามีผลงานท่ีอยูในชวง 

ปรับแกไขตามขอเสนอ โดยระบุผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยใหม ใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

พ.ศ.2014-2018 เพียงเรื่องเดียว จึงมีคุณสมบัติไม

ครบตามท่ีเกณฑ กําหนดไวและไมอาจทําหนา ท่ี

อาจารยประจําหลักสูตรได  หัวขอ 3.2.2 ควรเปลี่ยน

จากอาจารยประจําเปนอาจารยผูสอน หัวขอในหนา 

ท่ี 26 ก็เชนกัน 

 

 

หัวขอ 3.2.2 เปลี่ยนจากอาจารยประจําเปนอาจารย

ผูสอน 

24. ในหนาท่ี 25 อาจารยลําดับท่ี 7 มีผลงานปรากฏอยูใน

หนา ท่ี  109 พบว า มีผลงานวิชาการ 1 ชิ้น  คือ  

คูมือปฏิบัติการซ่ึงไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาไดผาน

กระบวนการ peer review โดยผูทรงคุณวุฒิหรือไม 

หากผลงานวิชาการชิ้นนี้ ไม ไดผ านกระบวนการ

ดังกลาวจะนับเปนผลงานวิชาการในท่ีนี้ไมได อาจารย

ทานนี้จึงอาจมีคุณสมบัติไมครบกับการเปนอาจารย

ผูสอน 

ปรับแกไขตามขอเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย

รายการใหม 

25. ในหนาท่ี 26 อาจารยในลําดับท่ี 10 ซ่ึงมีรายละเอียด

ในภาคผนวกหนาท่ี 113 พบวา อาจารยทานนี้ยังไมมี

ผลงานทางวิชาการ ดังนั้นจึงไมอาจเปนอาจารยผูสอน

ได ในหนาเดียวกัน อาจารยทานท่ี 1 ของวิทยาเขต

ปตตานี (อาจารยบุญสง) มีผลงานทางวิชาการปรากฏ

อยูในหนา 114 เพียงเรื่องเดียวและอยูนอกชวง 5 ป

ยอนหลัง (2014-2018) จึงถือวา ยังไมมีผลงาน

วิชาการในชวงยอนหลัง และไมอาจเปนผูสอนใน

หลักสูตรได 

ปรับแกไขตามขอเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย

รายการใหม 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

26. ผลงานวิชาการของอาจารยพิเศษท่ีปรากฏอยูในหนา 

134-137 คอนขางเกาจึงควรตัดผลงานท่ีเกาเกินกวา

ออก 

ปรับแกไขตามขอเสนอ 

27. หนาท่ี 74 ผลงานวิชาการท่ีเปนบทความวิจัยในการ

ประชุมวิชาการจะตองระบุเลขหนาดวย 

ปรับแกไขตามขอเสนอ โดยระบุผลงานของอาจารย

รายการใหม 

28. หนาท่ี 86 ปรากฏผลงานวิชาการในป 2013  

ซ่ึงเกินกวา 5 ป 

ปรับแกไขตามขอเสนอ 

29. หนา 90 ปรากฏผลงานวิชาการในป 2012 และ 2013 

ซ่ึงเกินกวา 5 ป 

ปรับแกไขตามขอเสนอ 

30. ขอใหหลักสูตรกรุณาตรวจสอบและนําผลงานวิชาการ

ท่ีอยูนอกชวง 5 ปยอนหลังออก 

ปรับแกไขตามขอเสนอ 

31. หนา 36 ถึง 38 แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ   

ในการเรียนแบบ ก1 ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนเฉพาะวิชา

สัมมนา 1 และ 2 และวิทยานิพนธรวม 3 วิชา หาก

พิจารณาจุดดําของท้ัง 3 รายวิชารวมกันจะพบวามีไม

ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู ท่ี กําหนด จึงขอให

หลักสูตรพิจารณาในเรื่องจุดดําของวิทยานิพนธตัวท่ี 1 

(932-505) บางรายวิชาไมมีจุดดําในดานคุณธรรม

จริยธรรม จึงขอใหหลักสูตรพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ปรับแกไขตามขอเสนอ หนา 43-45 

32. หนา 42 เปนตนไป บทท่ี 7 การประกันคุณภาพ

หลักสูตรจะตองปรับเนื้อหาใหมท้ังหมดเพราะสิ่งท่ี

เขียนเปน format กลาวของเกณฑมาตฐาน สกอ. 

2548 ในเกณฑมาตรฐาน สกอ. 2558 กําหนดวา

ปรับแกไขตามขอเสนอ 
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คณะทํางานกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ขอเสนอแนะของคณะทํางานกล่ันกรอง การดําเนินการ 

จะตองระบุการประกันคุณภาพของหลักสตูรอยางนอย 

6 ดาน คือการกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา 

คณาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

33. หนา 48 รายวิชา 932-501 คําอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมตรงกัน เชน หลักการ

พัฒนาการ มีคําแปลภาษาอังกฤษวา aspect in 

development ขอใหหลักสูตรลองตรวจสอบความ

สอดคลองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรายวิชา

อ่ืนๆดวย   วิชา 932-502 มีการเขียนวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active learning ในคําอธิบาย

รายวิชาเสนอวาควรตัดวิธีการจัดการเรียนการสอน

ออก เพราคําอธิบายรายวิชานาจะเปนคําอธิบาย

เนื้อหารายวิชาเทานั้น 

ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ ดังแสดงหนา 19 
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 9 / 2561 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

1. ขอใหเพ่ิมขอมูลการรวมมือกับโครงการ/สถาบันตางๆ 

เชน โครงการปดทอง ตามท่ีหลักสูตรนําเสนอ 

 

เ พ่ิมขอ มูล โครงการสร างและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมแบบบูรณาการดวยองคความรู  

( Knowledge- based integrated agricultural 

systems)  โดยการ มีส วนร วมของชุ มชน  ณ  

บานจําปูน ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ในภาคผนวก ช. 

2. หนา 45  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา

วิ ท ย า นิ พ น ธ  ค ว ร ร ะ บุ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก 

ทุกหัวขอยอย 

ดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะ 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ 

ครั้งท่ี 24 (2/2562) 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

1. ควรมีความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรตางๆ อาทิ

เชน หลักสูตรทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจเกษตร 

ก า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยพิจารณาวาหากเปลี่ยน

ชื่อสาขาวิชา จากเดิม “สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทค โ น โ ล ยี ก า ร เ กษตร”  เ ป น  “ส าข า วิ ช า

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร” 

จะมีความเหมาะสมหรือไม เนื่องจากวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี จะนําไปสูนวัตกรรมทางการเกษตร 

   ทางหลักสูตรขอคงชื่อสาขาวิชาเดิม แตจะมีการ

ปรับเนื้อหาในรายวิชาหมวดบังคับ 932-501 จาก

ชื่อรายวิชา หลักวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร เปน เทคโนโลยีการเกษตร

และนวัตกรรม  และแกไขคําอธิบายรายวิชาโดย

เพ่ิมเนื้อหาดานนวัตกรรมการเกษตร ในหนา 26 

และ 31 เพ่ือใหการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปสูการสราง

นวัตกรรมทางการเกษตรท่ีเก่ียวของกับหัวขอ

วิทยานิพนธของนักศึกษา 

    

2. ขอใหพิจารณาเพ่ิมเนื้อหารายวิชาในประเด็นดังนี ้

2.1 เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับปาไม โดยเฉพาะประเด็น

เรื่องการเปดโอกาสใหชุมชนได เขามาใช

ประโยชนจากปาไม ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี และเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร 

2.2 เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับวนเกษตร ซ่ึงเปนการ

ผสมผสานระหวางการทําเกษตรบนพ้ืนท่ีปาไม 

และการ ใช ทรัพยากร พ้ืน ท่ีป า ไม ให เ กิ ด

ประโยชนสูงสุด โดยมีตัวอยางโครงการระบบ

วนเกษตรทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน

พ้ืนท่ีปาชายเลน หรือการทําประมงในพ้ืนท่ี

   เพ่ิมรายวิชา 932-524  ระบบการผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน โดยมีคําอธิบาย

รายวิชา เก่ียวกับระบบการผลิตทางการเกษตร

และการบูรณาการเพ่ือการผลิตอยางยั่งยืน ระบบ

นิเวศ วนเกษตรและทรัพยากรเกษตร  

การวิเคราะหระบบนิเวศและทรัพยากรเกษตรเชิง

พ้ืนท่ี พันธุพืชและพันธุสัตวท่ีเหมาะสม  

การประกันคุณภาพผลิตผลบนฐานการเกษตรท่ีดี

และเหมาะสม (GAP) และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ดานการผลิตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กรณี

ตัวอยางดานระบบการผลิตทางการเกษตรและ

การปรับใชเชิงพ้ืนท่ี  ในหนา  27 และ 35 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ 

ครั้งท่ี 24 (2/2562) 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

ชายฝง อาทิเชน โครงการอาวคุงกระเบน 

โครงการพระราชดําริแหลมผักเบี้ย เปนตน 

ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูในเรื่องดังกลาว

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเกษตรทางดานยางพารา 

ปาลมน้ํามัน ปศุสัตว ซ่ึงจะตองมีการผสมผสาน 

องคความรูทางดานการเกษตรรอบดาน 

  

3. การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรระหวางวิทยาเขต 

สุราษฎรธานี และวิทยาเขตปตตานี ยังไมชัดเจน 

โดยขอใหกําหนดจุดเดนงานวิจัยของแตละวิทยา

เขตวา เนนไปในทิศทางใด ซ่ึงควรเปนไปใน

ลักษณะชุดวิจัย ท่ี มีจุดเนนอย างชัดเจน และ

สามารถตอบสนองการแกไขปญหาใหแกชุมชน 

สังคม ไดอยางเปนรูปธรรม 

ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอ ระบุเนื้อหา

เพ่ิมเติม ในหนาท่ี 11-17  

4. ขอใหพิจารณาปรับลดจํานวนรายวิชาเลือก ซ่ึงมี

มากเกินไป โดยพิจารณาวา หลักสูตรตองการเนน

ผลิตบัณฑิตใหมีจุดเดนทางดานใด มีเปาประสงคใน

การผลิตบัณฑิตให มี คุณลักษณะอยางไร และ

นําไปสูการออกแบบรายวิชาใหสอดคลองกับ

เปาประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงปรับปรุงแกไขการ

พัฒนาผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน และแผนท่ีแสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

โดยการตัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัย 

932-522 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิีข้ันสูง 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

932-536 สรีรวิทยาการสืบพันธุในสัตวเลี้ยง 

932-537 วิทยาการตอมไรทอในสัตวเลี้ยง 

 



135 

 

คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ 

ครั้งท่ี 24 (2/2562) 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

เ รี ยนรู จ ากหลั กสู ตรสู ร ายวิ ช า  (Curriculum 

Mapping) ใหสอดคลองกันดวย 

ท้ังนี้ทางหลักสูตรไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต 

และการออกแบบรายวิชาท่ีสอดคลองกับผลการ

เรียนรู 5 ดาน และแผนท่ีการกระจายความ

รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ช หนา 

175 

5. ขอใหปรับรูปแบบการปรับปรุงหลักสูตรท่ีแสดงให

เห็นการดําเนินการตามแนวทาง Outcome Based 

Education (OBE) ให มีความชัดเจนมากกวานี้  

กลาวคือ ตองบูรณาการการดําเนินการตาม

แนวทาง OBE ใหมีความเชื่อมโยงกับการบริหาร

จัดการ และการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย

แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรนี้สามารถนําความรูไปพัฒนาประเทศได

อยางไร 

ดําเนินการปรบัปรุงตามขอเสนอ  ดังระบุในหนา 

11-19 เปนตนไป ดังเอกสารแนบในภาคผนวก ช 

หนา 175 
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คณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ 

ครั้งท่ี 25  (3/2562) 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

มติท่ีประชุม การดําเนินการ 

1. ขอใหพิจารณาเพ่ิมเนื้อหารายวิชาหลักในประเด็นดาน

การประมง 2 รายวิชา เพ่ือใหเห็นความรวมมือคลอบคลุม

ทางดานการเกษตรครบทุกดาน 

 

 

 

 

 

 

2. ขอใหพิจารณาปรับเพ่ิมรายวิชา “ระบบการผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” เปนรายวิชาบังคับ 

 

 

3. แกไขภาษาอังกฤษ เชน systems ตองเติม s ตอทาย

เนื่องจากเปนระบบหลายระบบ เปนตน 

1. ปรับเพ่ิมรายวิชาทางดานประมง จํานวน 1 

รายวิชา 3 หนวยกิต เปนรายวิชาเลือกในหลักสูตร 

คือ 932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยง

สัตวน้ําเศรษฐกิจ 3(2-3-4)  

ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหาในสวนของการเลี้ยงปลา

เศรษฐกิจ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีเปลือก ดัง

ปรากฏในแผนการเรียนและคําอธิบายรายวิชา หนา 

30 และ 38 

  

2. ปรับรายวิชา “932-508 ระบบการผลติทาง

การเกษตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” อยูในรายวิชา

บังคับ ดังปรากฏในแผนการเรียน หนา 30 

 

3. ปรับแกในทุกจุดของเลม 
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ภาคผนวก ง 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 

(1) ช่ือ   นายโอภาส   พิมพา 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร), ม. ขอนแกน, 2534 

 วท.ม. (สัตวศาสตร), ม. ขอนแกน, 2538 

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

 2545 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว 3 

932-244 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3 

932-341 สุขศาสตรสัตว 3 

932-343 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 3 

932-344 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3 

932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3 

932-362 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3 

932-468 เทคโนโลยีการฆาสัตว 3 

932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม  3 

932-465 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3 

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 3 

   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 3 

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 3 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 3 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

บดี คําสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปยะรัตน นาควิโรจน 2561. การศึกษาความสัมพันธระหวาง

องคประกอบ ทางเคมี คอนเดนสแทนนินและการผลิตแกสและความสามารถในการยอยได

ในหลอดทดลองของสวน ตางๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 

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

ของ เกษตรกรผูเลี้ยงแพะรายยอยในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการ

เกษตร35 (2)  (พิเศษ 2): 400-407 

บดี คําสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใชใบปาลม

น้ํามัน เปนแหลงอาหารหยาบหลักในอาหารสําเร็จสําหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตรแหง

ประเทศไทย ปท่ี  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.  
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ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

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

 Thani Pattaya Hotel, Thailand.  
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(2) ช่ือ  นายเจษฎา  รัตนวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (สัตวศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 

 วท.ม. (การผลิตสัตว), มหาวิทยาลัยแมโจ, 2549 

 M.Sc. (Agriculture), Kagawa University, Japan, 2551 

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

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว 3 

932-341 สุขศาสตรสัตว 3 

932-344 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3 

932-345 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3 

932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-506 วิทยานิพนธ 18 

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5ป 

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

ของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะรายยอยในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน.วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร

35(2) (พิเศษ 2): 400-407 

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

หางนกยูงฝรั่งในอาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข.วารสารวิจัยและสงเสริม

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, 

 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. 
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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. 
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(3)  ช่ือ     นางดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

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

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

 

      ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-305 หลักพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 3 

932-307 การประยุกตใชจุลินทรียทางการ 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 

 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัยทางพืช  3 

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 

932-556 ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับจุลินทรีย 3 

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
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ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

พัชรี นาคแกว เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                  

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล (2559) การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอารเพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลมาวิ่งในพ้ืนท่ีทุงใสไช จ.สุราษฎรธานี วารสาร

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

เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา  ปาริชาต นิลวิเชียร  สุรพล ฐิติธนากุล  สรายุทธ ออน

สนิท  และเยาวพรรณ สนธิกุล (2559) การสกัดดีเอ็นเอของหมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ. 

Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 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.  

 

บทความทางวิชาการ 

ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา. 2013. เชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส: การตรวจสอบการติดเชื้อในกุงกุลาดํา 

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

วิทยาศาสตร มข.  3, 41, 518-531. 
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ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

เกษรา จักรพิมพ ปาริชาต นิลวิเชียร ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และดวง

แขฑิตา กาญจนโสภา. 2561. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลทเพ่ือประเมิน

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

ประชุมระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ (RANC 2018) ครั้งท่ี 12 วันท่ี 

27-29 พฤษภาคม 2561 โรงแรมธรรม รินทรธนา จังหวัดตรัง หนา 160-169.  

วรรณทกาญจน เอียดเหตุ  ธาวิตา ปนสุข  ภาณินี จรุงกีรติวิมล  สุรพลฐิติธนากุล  สุชาติ เชิงทอง 

และดวงแขฑิตา กาญจนโสภา. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและ

ประเมินการผลิตสารกระตุนการเติบโตของพืช. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 40  มหาวิทยลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 20-21 ตุลาคม 2559  หนา 

369-379. (Oral presentation) 

เกษรา จักรพิมพ ปาริชาต นิลวิเชียร ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และ        

ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุล Simple Sequence 

Repeat (SSR) เ พ่ือใช ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหลุมพี (Eleiodoxa 

conferta (Griff.) Burr.). ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 15 (The 15th National 

Horticultural Congress). วันท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2559. โรงแรม ลี การเดนส พลาซา 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. (Oral presentation). 
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(4) ช่ือ  นายธีร ศรีสวัสดิ ์

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

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

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-010 ชีววิทยาเบื้องตน 3 

932-071 หลักชีววิทยา 2 

932-072 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 

932-213 พฤกษศาสตร 3 

932-403 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 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 ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

     บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

พัชรี นาคแกว เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล  

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอารเพ่ือศึกษา
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลมาวิ่งในพ้ืนท่ีทุงใสไช จังหวัดสุราษฎรธานี. 

วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). หนา 24-27. 

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 
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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 
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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. 
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 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, 
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 without toxicity against normal Vero cells.  Tropical Journal of Pharmaceutical 

 Research. 14(6): 1319- 1326. 
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(5)  ช่ือ  นายบดี  คําสีเขียว 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (สัตวศาสตร), ม.ขอนแกน, 2534 

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

2544 

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

2549 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-101 ทรัพยากรชีวภาพเบื้องตน 3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว 3 

932-244 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3 

932-245 การผลิตสัตวเศรษฐกิจเบื้องตน 2 

932-302 การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว 3 

932-306 แนวทางเชิงบูรณาการในระบบการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-342 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ 3 

932-343 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 3 

932-353 เทคโนโลยีชีวภาพของเสียจากการเลี้ยงสัตว 3 

932-354 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3 

932-405 สัมมนา  1 

932-408 โครงงานนักศึกษา 1 1 

932-409 โครงงานนักศึกษา 2 2 

932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 

932-461 เทคโนโลยีการจัดการทุงหญา 3 

932-463 การผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อโคนม 3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-465 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-506 วิทยานิพนธ  18 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 3 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

     ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

บดี คําสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปยะรัตน นาควิโรจน. 2561. การศึกษาความสัมพันธระหวาง

องคประกอบ ทางเคมี คอนเดนสแทนนินและการผลิตแกสและความสามารถในการยอยได

ในหลอดทดลองของสวน ตางๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 

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

ของ เกษตรกรผูเลี้ยงแพะรายยอยในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการ

เกษตร35(2)  (พิเศษ 2): 400-407 

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

หาง นกยูงฝรั่งใน อาหารไกไขตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข. วารสารวิจัยและ

สงเสริวิชาการ เกษตร 35(2) (พิเศษ 2): 15-21. 
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สุธา โอมณี และ บดี คําสีเขียว 2559. การเลี้ยงแพะเนื้อและการตลาดในภาคใต :กรณีศึกษาจังหวัดสุ

ราษฎร ธานี. แกนเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2 : 230-237. 

บดี คําสีเขียว โอภาส พิมพา สาโรจน เรืองสุวรรณ และทองสุข เจตนา 2559. การศึกษาการใชใบปาลม

น้ํามัน เปนแหลงอาหารหยาบหลักในอาหารสําเร็จสําหรับแพะเนื้อ. วารสารสัตวศาสตรแหง

ประเทศไทย ปท่ี  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.  

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

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)  ช่ือ       นางสาววิกันดา รัตนพันธ 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

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

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

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-071   หลักชีววิทยา 3 

932-072  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 3 

932-300   สัมมนา 3 

932-310   อารักขาพืช 2 

932-400   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-401   โครงงานนักศึกษา 1  3 

932-402   โครงงานนักศึกษา 2  3 

932-421   นิเวศวิทยาของแมลง 3 

932-422   กีฏวิทยาทางการเกษตร  3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัยทางพืช   3 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 3 

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 3 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

มานพ ธรสินธุ และ วิกันดา รัตนพันธ. 2561. การศึกษาการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมเสม็ดขาว. 

แกนเกษตร. 46 (ฉบับพิเศษ 1): 76-81. 

คัทริยา สิทธิฤทธิ์  สุรพล ฐิติธนากุล และ วิกันดา รัตนพันธ. 2560. ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของ

มะเขือเทศท่ีมีตอการเจริญเติบโตและการขยายพันธุของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci (G.) 

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

มานพ ธรสินธุ และ วิกันดา รัตนพันธ. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการปองกันเนื้อไม

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

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

วิกันดา รัตนพันธ และ มานพ ธรสินธุ. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร

ของสัตวขาปลองท่ีพบในหมอของหมอขาวหมอแกงลิงNepenthes mirabilis (Lour.) Druce 

(Nepenthaceae) ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎรธานี. แกนเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 

1378-1384. 

วิกันดา รัตนพันธ . 2557. ผลของพันธุพริกตอการเขาทําลายของเพลี้ยออน (Myzuspersicae).                      

แกนเกษตร. 42 (ฉบับพิเศษ 1): 512-517.  

วิกันดา รัตนพันธ . 2557. การเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงสิงในนาขาว. แกนเกษตร. 42                 

(ฉบับพิเศษ 1): 518-523. 

วิกันดา รัตนพันธ และ จตุพร ไกรถาวร. 2557. สัณฐานวิทยาและความหนาแนนของขนบนใบพริกท่ีมี

ผลตอการแพรกระจายของเพลี้ยออน. แกนเกษตร. 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). 
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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 

Symposium on Crop Protection, May 20, Faculty of Bioscience Engineering, 

Ghent University, Ghent, Belgium. 

 (7)   ช่ือ   นางสาวจรัสลักษณ  เพชรวัง 

  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

  วุฒิการศึกษา   วท.บ. (เทคนิคการแพทย), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

   วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 

   วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-102 ปฏิบัติงานฟารม 1 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-204    เทคนิคการประยุกตทางจุลชีววิทยา 3 

932-205 จุลินทรียเพ่ือการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-231 เทคโนโลยีจุลินทรียสําหรับการผลิตพืช 3 

932-306 การประยุกตใชจุลินทรียทางการเกษตร 1  3 

932-403 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(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 
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937-262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-514 โรคพืชข้ันสูง 3 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ณัฐธิดา รักกะเปา, อติพล พัฒิยะ, จรัสลักษณ เพชรวัง, อุไรวรรณ วีระพันธ และ บุญภพ ไชยศรีขวัญ. 

2560. ฤทธิ์และกลไกการยับยั้งจุลินทรียของไคโตซานตลอดจนอนุพันธ และคอมพอสิตของ                  

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

นภาพร คงตุก และ จรัสลักษณ เพชรวัง. 2560. การคัดแยกเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา จากสวน 

พริกไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี. แกนเกษตร (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. 
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(8)  ช่ือ   นางสาวนิตยา อัมรัตน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

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

 วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 

 วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-101 ทรัพยากรชีวภาพเบื้องตน 3 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-203 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

932-231 เทคโนโลยีจุลินทรียสําหรับการผลิตพืช 3 

932-307 การประยุกตใชจุลินทรียทางการ เกษตร 2 3 

932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม 3 

932-321 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 1 3 

932-432 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 3 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-506 วิทยานิพนธ  18 

932-512  สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช  

 

3 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

กานตสิรี  ธิมาบุตร, นิตยา อัมรัตน , และ ธีร ศรีสวัสด์ิ. 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก                         

  ก่ิงเค่ียม (Cotylelobium lanceolatum Craib.) ในการยับยั้งเชื้อรากอโรคหลังการเก็บเก่ียว

  ของผลเงาะ. วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 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 
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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) ช่ือ นางสาวปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

 ลาดกระบัง, 2543 

     วท.ม. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 

   Ph.D. (Molecular  Microbiology), Royal  Holloway University of  

   London, United Kingdom, 2556 

 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีปจจุบัน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-204  เทคนิคการประยุกตทางจุลชีววิทยา 3 

932-205  จุลินทรียเพ่ือการผลิตทางชีวภาพ 3 

923-242 ชีววิทยาและจุลชีววิทยา สิ่งแวดลอม 3 

937-261  จุลชีววิทยา 3 

937-262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3 

937-267 เทคโนโลยีจุลินทรีย 3 

932-305  หลักพันธุวิศวกรรมเบื้องตน 3 

932-307 การประยุกตใชจุลินทรียทางการ เกษตร 2 3 

932-309  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 

932-354  เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว 3 

932-403  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ                     

(ปรสิตวิทยาและไวรัสวิทยา) 

3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-403  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ                

(ชีวเคมีวิเคราะห) 

3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-554 เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 

932-555 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน 3 

932-557 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย 3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ  

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. 

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. 
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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. 
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(10)   ช่ือ       นางสาวเยาวพรรณ สนธกุิล 

    ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

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

       วท.ม. (พืชศาสตร), ม. สงขลานครินทร, 2551 

       ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพเกษตร), ม. เกษตรศาสตร, 2556 

      ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-203 ปฏิบัติการหลักเทคโนโลยีชีวภาพ 1 

932-213 พฤกษศาสตร 3 

932-311 อารักขาพืช 3 

932-312 การปรับปรุงพันธุพืช 3 

932-321 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 1 3 

932-323 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 2 3 

932-403 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(การผลิตไมดอกไมประดับ) 

3 

932-403 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ  

(เกษตรธรรมชาติ) 

3 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-511 เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการวิจัยทางพืช  3 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 3 

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช  3 

  

 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
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เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ ออนสนิท  

และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ  

Nepenthes  mirabilis. วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). หนา 28-

33. 

พัชรี นาคแกว เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                 

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอารเพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลมาวิ่งในพ้ืนท่ีทุงใสไช จ.สุราษฎรธานี. 

วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). หนา 24-27. 

สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรนอย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจาง. 

2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบกอนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                    

พันธุโรงเรียน.วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (1) : 40-44. 

เยาวพรรณ  สนธิกุล   สนธิชัย  จันทรเปรม   พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน  และ เสริมศิริ  จันทรเปรม.  2558.  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความตานทานตอสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพ่ือ

การถายยีน.  วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ฉบับท่ี 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 

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. 
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(11)  ช่ือ  นายสรายุทธ ออนสนิท 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542 

  วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

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

 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-502 

 

Research Method in Agricultural Science and 

Technology 

3 
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932-503 

932-504 

932-505 

932-506 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธ 

1 

1 

36 

18 

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 3 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

 2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

 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 เทพรินทร สมพงษ สุขขาวงษ สุรัตนวดี ชูโชติ สรายุทธ ออนสนิท และสุรพล ฐิติธนากุล. 

2558.  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหมอขาวหมอแกงลิงพันธุ Nepenthes 

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

เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ ออน

สนิท และเยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การสกัดดีเอ็นเอของหมอขาวหมอแกงลิงสายพันธุ 

Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). หนา 28-

33. 

อมรรัตน แกวคุมภัย สรายุทธ ออนสนิท เยาวพรรณ สนธิกุล ธีร ศรีสวัสดิ์ และสุรพล ฐิติธนากุล. 

2561. วิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหมอ 

ขาวหมอแกงลิง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปท่ี 49 ฉบับพิเศษ (1). หนา 225-229.  

 
 2.2 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

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. 

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 

 

https://doi.org/10.20531/tfb.2016.44.2.08


170 

 

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 18 .  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.  

ชัยณรงค สืบสังข อุดม ทิมทอง บรรณวิชญ จุลพล สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ ออนสนิท. 2561. รูปแบบ

เซลลเม็ดสีในกุงขาวแวนาไม (Penaeus vannamei) ท่ีไดรับอาหารเสริมสารสีแอนโทไซยา

นินจากผลมังเคร (Melastoma malabathricum) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล 

ครั้งท่ี 6 บางแสน จ.ชลบุรี หนา 143.  

บรรณวิชญ จุลพล อุดม ทิมทอง ชัยณรงค สืบสังข ธีร ศรีสวัสดิ์ สรายุทธ ออนสนิท. 2561. ผลของสารสี

แอนโทไซยานินจากสารสกัดหยาบผลมังเคร (Melastoma malabathricum) ตอระบบ

ภูมิคุมกันในกุงขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทาง

ทะเล ครั้งท่ี 6 บางแสน จ.ชลบรุี หนา 144.  
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(12)  ช่ือ  นายสุชาติ เชิงทอง 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 วุฒิการศึกษา  วท.บ. (เกษตรศาสตร), ม. สงขลานครินทร, 2526 

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

  2532 

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

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-211 การจัดการทรัพยากรดิน 3 

932-212 สรีรวิทยาพืช 3 

932-213 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3 

932-313 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3 

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 3 

932-417 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 3 

932-513 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 3 

932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 3 

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 3 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง  5 ป  
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สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรนอย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจาง. 

 2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบกอนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)                              

พันธุโรงเรียน.วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทรปท่ี3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 

สุรพล ฐิติธนากุล และสุชาติ เชิงทอง.  2557  ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) โพแทสเซียมไน

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

พันธุโรงเรียน. วารสารแกนเกษตร 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. 
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(13)  ช่ือ   นายสุรพล ฐิติธนากุล   

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

  วท.ม.(พืชสวน), ม.เกษตรศาสตร, 2548 

  Ph.D. (Ecophysiologievégétale), Université de Blaise  

  Pascal, France, 2552 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-102 ปฏิบัติงานฟารม 1 

932-211 การจัดการทรัพยากรดิน 3 

932-212 สรีรวิทยาพืช 3 

932-214 การผลิตพืชเศรษฐกิจเบื้องตน 3 

932-311 อารักขาพืช 3 

932-331 เทคโนโลยีและการจัดการการผลิตพืช 3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   3 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 3 

932-515 ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 3 

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 

 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 
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สุรพล ฐิติธนากุล วิชุดา เพชรนอย เยาวพรรณ สนธิกุล สุชาติ เชิงทอง และ บุญฑริกา ใจกระจาง. 

2559. ปริมาณธาตุอาหารในใบกอนการออกดอกของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)          

พันธุโรงเรียน.วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทรปท่ี3 ฉบับพิเศษ (I), 40-44. 

เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล สรายุทธ ออนสนิท  

แ ล ะ เ ย า ว พร รณ  สน ธิ กุ ล .  2559.  กา รส กั ด ดี เ อ็ น เ อข อ ง หม อ ข า ว ห ม อ แก งลิ ง 

สายพันธุ Nepenthes mirabilis. วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). 

หนา 28-33. 

พัชรี นาคแกว เบญจมาศ สมวงศ ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา ปาริชาต นิลวิเชียร สุรพล ฐิติธนากุล                    

ธีร ศรีสวัสดิ์ และ เยาวพรรณ สนธิกุล. 2559. การคัดเลือกเครื่องหมายเอสเอสอารเพ่ือศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุลมาวิ่งในพ้ืนท่ีทุงใสไช จังหวัดสุราษฎรธานี. 

วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (2). หนา 24-27. 

เอรียา   เทพรินทร สมพงษ สุขขาวงษ สุรัตนวดี ชูโชติ สรายุทธ ออนสนิท และสุรพล ฐิติธนากุล. 2558.

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดหมอขาวหมอแกงลิงพันธุ Nepenthes mirabilis. 

วารสารเกษตรพระจอมเกลา 33(ฉบับพิเศษ 1), 250-254. 

นิตยา เกตุแกว ดวงรัตน ชูเกิด และสุรพล ฐิติธนากุล. การผลิตไขน้ําดวยน้ําท้ิง จากบอเลี้ยงปลาดุก. 

วารสารเกษตรพระจอมเกลา 33(ฉบับพิเศษ 1), 869-876. 

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

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

L.) พันธุโรงเรียน. วารสารแกนเกษตร 42(ฉบับพิเศษ 3), 25-31.  

สมยศ มิฉา และ สุรพล ฐิติธนากุล. 2557. การเจริญเติบโตและการปรับตัวของยางพารา (Hevea 

brasiliensis) อายุ 1 ป พันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 ในสภาวะน้ําทวมขัง. วารสารแกน

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.   
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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.   
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(14) ช่ือ  นางสาวอุมาพร แพทยศาสตร 

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 วุฒิการศึกษา   วท.บ. (สัตวศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

  ลาดกระบัง, 2545 

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

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

 2557 

       ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-202 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1 3 

933-243 ผลิตภาพของสัตว 3 

932-342 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ 3 

932-351 พันธุวิศวกรรมสัตว 3 

932-362 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3 

932-405 สัมมนา 1 

932-468 เทคโนโลยีการฆาสัตว 3 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-535 วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 3 

932-540 พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 3 

 

 ผลงานวิจัยและ/หรือทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
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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. 
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(15)   ช่ือ  Dr. Karthikeyan Venkatachalam 

 ตําแหนงทางวิชาการ 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 ช่ือวิชา หนวยกิต 

933-205 

933-313 

933-347 

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 

Food Engineering I 

Food Packaging 

Food Law and Regulation 

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 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-505 

932-506 

วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธ 

36 

18 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

 2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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. 

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. 
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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. 

 
2.2 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

 
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 
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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 

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. 

 



184 

 

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. 

 



185 

 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

วิทยาเขตปตตานี 

 

(1) ช่ือ  นายมนูญ ศิรินุพงศ 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

 วท.ม. (เกษตรศาสตร), ม. เกษตรศาสตร, 2535 

 วท.ด. (พืชสวน), ม. เกษตรศาสตร, 2548 

   

 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-121 

732-241 

732-321 

732-324 

732-343 

732-344 

732-441 

732-491 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตไมยืนตนและไมผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  

เรือนเพาะชําและการจัดการ 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-508 ระบบการผลิตทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 2 

932-512 สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 3 
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932-516 เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 3 

932-517 เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 3 

932-519 การใหน้ําชลประทานพืช 3 

932-520 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 3 

932-523 

 

การประยุกตใชไฟลวไซโทเมทรีทางการเกษตร 

 

3 

3 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ  18 

 

ผลงานวิจัยและ /หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

มารุต สามาน มนูญ ศิรินุพงศ สุจริต สวนไพโรจน พิณทิพย จันทรเทพ และพัฒนสุดา ศิรินุพงศ. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ บนตนตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตรเกษตร 

49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

มนูญ ศิรินุพงศ เอกนรินทร เรืองรักษ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน. 2559. ผลผลิตและ

คุณภาพ  ของแตงเทศ 3 สายพันธุในระบบปลูกพืชไมใชดิน.วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 

3 ฉบับพิเศษ  (III): M04/29-34.  

พิณทิพย จันทรเทพ และ มนูญ ศิรินุพงศ 2559.การศึกษาวิธีการบําบัดสารละลายท่ีผานการปลูกผักใน

ระบบการ ปลูกพืชไมใชดินเพ่ือนํามาใชใหม วารสารพืชศาสตรสงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ 

(III): M09/91-97. 

มนูญ ศิรินุพงศ นงนุช วงศสินชวน และ สุจริต สวนไพโรจน. 2557. การทําลายการพักตัวของเมล็ด  

การกระตุนการเจริญของจาวตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.).  แกนเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 

3) :386-390. 

นงนุช วงศสินชวน และมนูญ ศิรินุพงศ. 2557. การศึกษาน้ําหนักสดและสารอาหารในจาวตาลท่ีอาย ุ

การบมตางกัน. วิชาการเกษตร. 32(3) : 268-275.    

วรัญญา จินตาแกว มนูญ ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน.2557. การนําวัสดุจากผาออมท่ีใชแลวมา

ประยุกตใชสําหรับผลิตดาวเรือง. แกนเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :557-561. 

วิไล วณิชกิจเจริญกุล มนูญ ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน.2557. อิทธิพลของวัสดุปลูกอนินทรียและ 
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   อินทรียวัตถุตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่พันธุ CH 154 ปลูกโดยระบบ 

กลับหัว.แกนเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :864-869. 

 

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  

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  ศิรินุพงศ. 2560. การปลูกพืชโดยไมใชดินในประเทศไทย พิมพครั้งท่ี 4. หางหุนสวนจํากัด 

เฟรม-อัพ ดีไซน. กรุงเทพฯ. 

(2) ช่ือ  นายสุจริต   สวนไพโรจน 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

 วท.ม. (เกษตรศาสตร), ม. เกษตรศาสตร, 2531 

 วท.บ. (เกษตรศาสตร), ม. เกษตรศาสตร, 2528 

 ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-121 

732-241 

732-321 

732-324 

732-343 

732-391 

732-441 

732-443 

732-491 

732-493 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตไมยืนตนและไมผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  

สถิติสําหรับการวิจัยทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของผลผลิตสด 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวขอเลือกเฉพาะดานการเกษตร 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 
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 ภาระงานสอนในรายวิชานี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-512 

932-516 

932-517 

932-520 

932-553 

935-505 

932-506 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

36 

18 

 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

มารุต สามาน มนูญ ศิรินุพงศ สุจริต สวนไพโรจน พิณทิพย จันทรเทพ และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ บนตนตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร

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 ศิรินุพงศ เอกนรินทร เรืองรักษ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน. 2559. ผลผลิต

และคุณภาพของแตงเทศ 3 สาย พันธุในระบบปลูกพืชไมใชดิน.วารสารพืชศาสตรสงขลา

นครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ (III): M04/29-34, 2559   

มนูญ ศิรินุพงศ นงนุช วงศสินชวน และ สุจริต สวนไพโรจน. 2557. การทําลายการพักตัวของเมล็ด   

การกระตุนการเจริญของจาวตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn.).  แกนเกษตร 42  
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(ฉบับพิเศษ 3) :386-390. 

วรัญญา จินตาแกว มนูญ ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน.2557.การนําวัสดุจากผาออมท่ีใชแลวมา

ประยุกตใชสําหรับผลิตดาวเรือง. แกนเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ 3) :557-561. 

วิไล วณิชกิจเจริญกุล มนูญ ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน.2557. อิทธิพลของวัสดุปลูกอนินทรีย

และอินทรียวัตถุตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่พันธุ CH 154 ปลูกโดย

ระบบกลับหัว.แกนเกษตร 42 (ฉบบัพิเศษ 3) :864-869. 
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(3) ช่ือ  นางสาวณัฏฐากร  วรอัฐสิน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

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

 วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ), ม.สงขลานครินทร, 2553 

 ปร.ด. (พืชศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 2560 

 1. ภาระงานสอนในปจจุบัน 

1.1 ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

การวิเคราะหดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

หลักการพืชสวน  

การผลิตผัก 

การผลิตไมยืนตนและไมผลเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  

เรือนเพาะชําและการจัดการ 

สถิติสําหรับการวิจัยทางการเกษตร 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 

สมุนไพรและพืชทองถ่ินท่ีใชประโยชน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

หัวขอเลือกเฉพาะทางดานการเกษตร 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

 

2. ภาระงานสอนในรายวิชานี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

3 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 

932-504 

932-512 

932-516 

932-513 

932-520 

932-505 

932-506 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาข้ันสูงในการผลิตพืช 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

3 

1 

3 

3 

3 

3 

36 

18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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) ช่ือ  นางสาวเทียนทิพย   ไกรพรม 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 2546 

 วท.ม. (สัตวศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 2549 

 ปร.ด. (สัตวศาสตร), ม.เกษตรศาสตร, 2556 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-151 หลักการผลิตสัตว 3 

732-251 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 3 

732-252 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 1 

732-261 หลักโภชนศาสตรสัตว 3 

732-262 อาหารและการใหอาหาร 2 

732-263 การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารสัตว 2 

732-351 การผลิตโคเนื้อ 3 

732-352 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 3 

732-354 การปรับปรุงพันธุสัตว 3 

732-355 สุขาภิบาลและการปองกันโรค 3 

732-356 การผลิตโคนม 3 

732-358 การผลิตนกแอน 2 

732-451 การผลิตสัตวในระบบเกษตรอินทรีย 2 

732-462 การจัดการทุงหญาและพืชอาหารสัตว 3 

732-485 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย 2 

732-491 การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3 

732-492 สัมมนา 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง  5 ป 

 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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.  

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 

932-502 วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 3 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 3 

932-532 การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 3 

932-533 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 3 

932-534 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 3 

932-541 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 3 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ  18 
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เทียนทิพย ไกรพรม สารีมาน ซือนา อารีฟน มะทา และหมะโซเร หมะโสะ. 2557. การสํารวจสภาพ

การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดปตตานี. วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร. 20(3): 141-160.  

เทียนทิพย ไกรพรม และ ศรเทพ ธัมวาสร. 2557.   ผลของการใชเปลือกและซังขาวโพดหมักรวมกับ

ฟางขาวในอาหารโคนมรุน. วารสารแกนเกษตร ฉบับพิเศษ. 273-278. 

เทียนทิพย ไกรพรม สมศักด์ิ เหลาเจริญสุข และกัลยรัตน พันธนิยะ. 2557. การใชกากนมถ่ัวเหลือง

ทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารนกกระทาญ่ีปุน. วารสารสัตวศาสตรแหง ประเทศไทย ฉบับ

พิเศษ1. 69-72. 

เทียนทิพย ไกรพรม สมศักดิ์ เหลาเจริญสุข และกัลยรัตน พันธนิยะ. 2558. การใชกากนมถ่ัวเหลือง

ทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารนกกระทาทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารนกกระทาระยะไข. 

วารสารสัตวศาสตรแหง ประเทศไทย ปท่ี 2 ฉบับพิเศษ1. 295-299. 

เทียนทิพย ไกรพรม และอับดุลเลาะ สาแม. 2558. การสํารวจสถานภาพการเลี้ยงแกะและศึกษาคุณคา

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

เทียนทิพย ไกรพรม มูฮําหมัด ฮะมะ และธีรศักดิ์ ศรีจรูญ. 2560.  การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและ

คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวท่ีใชเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดปตตานี. วารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. 9(2):147-155. 

เทียนทิพย ไกรพรม และสิทธิศักดิ์ จันทรัตน. 2561. ผลการใชเศษเหลือท้ิงจากปาลมน้ํามันในสูตร

อาหารผสมสําเร็จในแพะตอการใชประโยชนไดของโภชนะปริมาณกรดไขมันท่ีระเหยงาย  

 และเมแทบอไลซในเลือด. วารสารนราธิวาสราชนครินทร. 10 (2): 171 – 183. 

ซารีนา สือแม และเทียนทิพย ไกรพรม. 2561. ผลของการทดแทนกระถินเปนแหลงอาหารหยาบตอ

สมรรถภาพการผลิตแพะ และความคุมคาทางเศรษฐกิจ. วารสารนราธิวาสราชนครินทร. 10 

(2): 140 – 149. 

 

 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการและ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม  

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. 
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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. 

เทียนทิพย ไกรพรม  สิทธิศักดิ์ จันทรัตน  ปทมา หมาดท้ิง และฮามีนะ ดือราซอ. 2561. การศึกษา

คุณคาทางโภชนะของทางใบปาลมน้ํามันหมักรวมกับกากน้ําตาล. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งท่ี 3 ประจําป 2561. 11-12 

กุมภาพันธ 2561. 
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(5) ช่ือ  นางสาวอารยา  เจียรมาศ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เกษตรศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2548 

 วท.ม. (สัตวศาสตร), ม.เกษตรศาสตร, 2551 

 ปร.ด. (สัตวศาสตร), ม.เกษตรศาสตร, 2558 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-151 

732-251 

732-252 

732-261 

732-262 

732-351 

732-352 

732-355 

732-361 

732-451 

732-491 

732-492 

หลักการผลิตสัตว 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 

หลักโภชนศาสตรสัตว 

อาหารและการใหอาหาร 

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 

สุขาภิบาลและการปองกันโรค 

การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารสัตว 

การปรับปรุงพันธุสัตว 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-532 

932-535 

932-539 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

การผลิตสัตวอยางยั่งยืน 

วิทยาศาสตรเนื้อสัตวและเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว 

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 
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932-540 

932-541 

พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

3 

3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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. 

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. การเสริมสารสีจากเนื้อตาลสุกในนกกระทาญ่ีปุนตอ 

สี ไ ข แ ด ง .   น .  111- 116  ใ น  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ค รั้ ง ท่ี  5 3  

(สาขาสัตวแพทยศาสตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.  

อารยา เจียรมาศ และขจรศักดิ์ นุชทอง 2561.  การศึกษาเบื้องตนการเจริญเติบโต และผลผลิตซากของ 

ไกเบตงเพศผูและเพศเมีย.  น.44-48 ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีเนื้อสัตว ครั้งท่ี 6. ศูนยเครือขายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง , กรุงเทพฯ. 

อารยา เจียรมาศ ฮาเซ็ม การีแซ แขม ลองนภา และอภิชัย บัวชูกาน. 2561. ผลของการเสริมกาก 

งาข้ีมอน (Perilla frutescens) ตอการเจริญเติบโตและคาพารามิเตอรในเลือดของนกกระทา

ญี่ปุน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 35(2) (พิเศษ 2) : 49-56.   

 
ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

อารยา เจียรมาศ และ เจะรอฮานี ยามา.  2557.  การเสริมสารสีจากเนื้อตาลสุกในนกกระทาญี่ปุนตอ

สีไขแดง. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งท่ี 53 (สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. (โปสเตอร) 
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อารยา เจียรมาศ และขจรศักดิ์ นุชทอง. 2561. การศึกษาเบื้องตนการเจริญเติบโตและผลผลติซาก

ของไกเบตงเพศผูและเพศเมีย. น.44-48 ในรายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีเนื้อสัตวครั้งท่ี 6. ศูนยเครือขายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 

อารยา เจียรมาศ ฮาเซ็ม การีแซ แขม ลองสภา และอภิชัย บัวชูกาน. 2561. ผลของการเสริมกากงา

ข้ีมอน(Perilla frutescens) ตอการเจริญเติบโตและคาพารามิเตอรในเลือดของนกกระทา

ญี่ปุน.ว.วิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 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 

Jeanmas, A. 2016. Estimation of growth curve parameters in Betong chicken 

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

 

  

 



201 

 

(6) ช่ือ  นายอภิชัย   บัวชูกาน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร, 2542 

 วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร), ม.มหิดล, 2546 

 ปร.ด. (อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร), ม.มหิดล, 2551 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-151 

732-241 

732-261 

732-262 

732-263 

732-321 

732-343 

732-441 

732-471 

732-486 

732-491 

732-492 

หลักการผลิตสัตว 

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

หลักโภชนศาสตรสัตว 

อาหารและการใหอาหารสัตว 

การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารสัตว 

หลักการพืชสวน 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 

เทคโนโลยีชีวภาพดานสัตวศาสตร  

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรเบื้องตน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

    722-595 วิทยานิพนธ             18 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

2 

3 

1 

1 
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932-520 

932-533 

932-539 

932-540 

932-541 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตวข้ันสูง 

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

พันธุศาสตรโมเลกุลทางสัตว 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

3 

3 

3 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํ 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํ 

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 

(1) ช่ือ     นางสาวดาริกา  คงฤทธิ์  

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

     วุฒิการศึกษา วท.บ. (จุลชวีวิทยา) , ม. สงขลานครินทร, 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 ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-103 ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 1 

932-204 เทคนิคการประยุกตทางจุลชีววิทยา 3 

932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม 3 

932-313 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3 

932-403 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 

(ปรสิตวิทยาและไวรัสวิทยา) 

3 

932-403 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 

(ชีวเคมีวิเคราะห) 

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 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

932-514 โรคพืชชั้นสูง  3 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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). 

 

ประเภทคูมือปฏิบัติการ 

คูมือปฏิบัติการ ชีวเคมี ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี (2556)  

คูมือปฏิบัติการ เทคนิคประยุกตทางจุลชีววิทยา ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

(2557)  
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(2) ช่ือ   นางสาวปยรัตน นาควิโรจน 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

 วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตวศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

    ลาดกระบัง, 2536 

 วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-241 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1 3 

932-242 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 2  3 

932-243 ผลิตภาพของสัตว 3 

932-303 แนวทางเชิงบูรณาการในระบบการผลิตทางชีวภาพ 3 

932-341 สุขศาสตรสัตว 3 

932-361 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3 

932-451 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 

932-463 การผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม 3 

932-464 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 3 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-531 การจัดการของเสียจากสัตวข้ันสูง 3 

932-539 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3 

   

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

บดี คําสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปยะรัตน นาควิโรจน. 2561. การศึกษาความสัมพันธระหวาง

องคประกอบทางเคมีคอนเดนสแทนนินและการผลิตแกสและความสามารถในการยอยไดใน

หลอดทดลองของสวนตางๆ ของยอดกระถิน  วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(2) 

(พิเศษ 2): 686-696. 
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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)  ช่ือ นางสาวรพีวรรณ โสวรรณปรีชา 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

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

วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561 

 

 ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-012 

932-052 

932-309 

ชีววิทยาพื้นฐาน 2 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

3 

1 

3 

 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 สัมมนา 1 1 

932-504 สัมมนา 2 1 

932-505 วิทยานิพนธ  36 

932-506 วิทยานิพนธ   18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  

 2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 
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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 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

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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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

วิทยาเขตปตตานี 

 

(1)  ช่ือ นายบุญสง ไกรศรพรสรร 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

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

วท.ม.(เกษตรศาสตร), ม.เกษตรศาสตร, 2534 

ปร.ด.(พืชศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 2555 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

721-112 

721-352 

732-121 

732-242 

732-342 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ 

หลักการผลิตพืช 

การวิเคราะหดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 

1 

1 

3 

2 

3 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-515 

932-520 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ  
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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. 

 

 

 

 หนังสือ ตํารา 

สุจรรยา พงศสวรรค, บุญสง ไกรศรพรสรร, ฉวีวรรณ จั่นสกุล, นราทิพย จั่นสกุล, นิทัศน สองศรี. 

2558. ผลของปุยตอการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตใน

ใบมะยม ในระยะกอนการใหผลผลิต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. 
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(2)  ช่ือ นางวไลรัตน   บัวชูกาน 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.เกษตรศาสตร, 2541 

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

ปร.ด.(อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร), ม.มหิดล, 2549 

 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

ชีววิทยาท่ัวไป 1 

ปฏิบัติการชีววิทยา 

ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย 

การติดเชื้อและภูมิคุมกัน 

สัมมนาทางชีววิทยา 

ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

722-522 

722-571 

722-591 

722-592 

โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต 1 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต 2 

3 

3 

1 

1 
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722-593 ประเด็นชีววิทยาประยุกตตามกระแส 2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 

932-504 

932-555 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

การติดเชื้อจุลินทรียและภูมิคุมกัน 

1 

1 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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 
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(3)  ช่ือ นางสาวพัฒนสุดา  ศิรินุพงศ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตววิทยา), ม.เกษตรศาสตร, 2543 

วท.ม.(สัตววิทยา), ม.เกษตรศาสตร, 2547 

ปร.ด.(ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร, 2555 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

721-472 

721-477 

722-111 

722-112 

722-113 

722-241 

722-242 

722-251 

722-346 

722-348 

722-492 

722-493 

สัมมนาทางเคมี-ชีววิทยา 

การวิจัยทางเคมี-ชีววิทยา 

ชีววิทยาท่ัวไป 1 

ชีววิทยาท่ัวไป 2 

ปฏิบัติการชีววิทยา 

สัตววิทยา 

ปฏิบัติการสัตววิทยา 

ชีววิทยาภาคสนาม 

สรีรวิทยาของสัตว 

วิวัฒนาการของสัตว 

สัมมนาทางชีววิทยา 

ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

2 

ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

722-591 

722-592 

722-593 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต 1 

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต 2 

ประเด็นชีววิทยาประยุกตตามกระแส 

1 

1 

2 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 3 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 
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932-553 

932-541 

932-505 

932-506 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

3 

3 

36 

18 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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.  อยูบนฐานขอมูล 

TCI กลุม 1  

มารุต สามาน มนูญ ศิรินุพงศ สุจริต สวนไพโรจน พิณทิพย จันทรเทพ และ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ บนตนตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร

เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

มนูญ ศิรินุพงศ เอกนรินทร เรืองรักษ พัฒนสุดา ศิรินุพงศ และ สุจริต สวนไพโรจน. 2559. ผลผลิตและ

คุณภาพ  ของแตงเทศ 3 สายพันธุ ในระบบปลูกพืชไม ใชดิน .วารสารพืชศาสตร 

สงขลานครินทร ปท่ี 3 ฉบับพิเศษ  (III): M04/29-34. 

 

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

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. 
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(4)  ช่ือ นางสาวพิณทิพย   จันทรเทพ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช), ม.สงขลานครินทร, 2529 

วท.ม. (โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร, 2532 

     Ph.D. (Organic Farming), U.Newcastle Upon TYNE,U.K.,2547 

1. ภาระงานสอนในปจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-121 

732-322 

732-331 

732-332 

732-345 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

กีฏวิทยาการเกษตร 

โรคพืช 

การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-514 

932-517 

932-518 

932-520 

 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

โรคพืชข้ันสูง 

เทคโนโลยีและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวข้ันสูง 

การจัดการแมลงศัตรูพืชสมัยใหม 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

 

 3. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง  

บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ 
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มารุต สามาน มนูญ ศิรินุพงศ สุจริต สวนไพโรจน พิณทิพย จนัทรเทพ และพัฒนสุดา ศิรินุพงศ. 2561. 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมะนาว 3 พันธุ บนตนตอโดยวิธีเสียบลิ่ม. ว.วิทยาศาสตร

เกษตร 49 :3 (พิเศษ) : 312-315. 

อมรรัตน อังอัจริยะ สุดคึง ณ ระนอง สุวิทย จิตภักดี เตือนใจ ปยัง  พิณทิพย จันทรเทพ และลัดดาวัลย  

แกวสงแสง 2561. พฤติกรรมการเก็บและทัศนคติการอนุรักษเห็ดเสม็ดของชาวบานในพ้ืนท่ี

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง. ว.วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 20 (3) : 

193-205. 

พิณทิพย จันทรเทพ และ มนูญ ศิรินุพงศ 2559.การศึกษาวิธีการบําบัดสารละลายท่ีผานการปลูกผักใน

ระบบการปลูกพืชไมใชดินเพ่ือนํามาใชใหม ว.พืชศาสตรสงขลานครินทร  3(พิเศษ (III) :  

M09/91-97. 

บทความนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

 

ธนภรณ กาญจนพันธ  ณัฐวิทย พจนตันติ  พิณทิพย จนัทรเทพ 28-29 กรกฎาคม 2559. ผลการ

จัดการเรียนรูวิชาชีววิทยาดวยวิธีการเรียนแบบหองเรียนกลับทางท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การกํากับ  ตนเองและ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 5 โครงการประชุม  วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย

ครั้งท่ี 3 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโนม ความทาทาย และความยั่งยืน 

(Education Quality Development: Trend    Challenge and Sustainability) 

โรงแรม JB หาดใหญ   จังหวัดสงขลา 
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(5)  ช่ือ นายสุพัฒน   คงพวง 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง), ม.สงขลานครินทร, 2540 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), ม.เกษตรศาสตร, 2544 

     Ph.D. (Aquaculture), U.Stirling, UK, 2555 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

730-232 

730-225 

730-313 

730-331 

 

730-452 

732-483 

การวิเคราะหและการจัดการคุณภาพน้ํา 

นิเวศวิทยาและการอนุรักษแหลงน้ํา 

การเพาะเลี้ยงกุงทะเล 

การออกแบบการสรางและการจัดการฟารม 

 

และโรงเพาะพัก 

การจัดการธุรกิจฟารมสัตวน้ํา 

เกษตรนิเวศ 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 3 

932-503 

932-504 

932-505 

932-506 

932-514 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

1 

1 

36 

18 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

 

       ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
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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. 

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. 
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(6)  ช่ือ นายสุธา   เกลาฉีด 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เกษตรศาสตร), ม.สงขลานครินทร, 2538 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), ม.สงขลานครินทร, 2541 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

หลักการผลิตสัตว 

หลักโภชนศาสตรสัตว 

อาหารและการใหอาหาร 

การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารสัตว                                                         

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 

สุขาภิบาลและการปองกันโรค 

การผลิตสัตวในระบบเกษตรอินทรีย 

หลักการสงเสริมการเกษตร 

มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

ธุรกิจเกษตรและการประกอบการ 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-541 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

2 

3 

1 

1 

3 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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. 

 

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพรวมเลม 

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 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). 
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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). 
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Choojun, W. , Chesu, W. , Rittirat, S. , Klaocheed, S.  and Thammasiri, K.  2017.   

Micropropagation of an Ornamental Aquatic Plant, Cryptocoryne wendtii from 

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). 
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(7)  ช่ือ นายสมนึก   สอนนอก 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(สัตวศาสตร), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ, 2538 

วท.ม.(สัตวศาสตร), ม.ขอนแกน, 2545 

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

หลักการผลิตสัตว 

กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 

ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 

หลักโภชนศาสตรสัตว 

อาหารและการใหอาหาร 

การวิเคราะหและประเมินคุณภาพอาหารสัตว                                                         

เตรียมสหกิจศึกษา 

การผลิตโคเนื้อ 

การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 

การปรับปรุงพันธุสัตว 

สุขาภิบาลและการปองกันโรค 

การผลิตโคนม 

สหกิจศึกษา 

การผลิตสัตวในระบบเกษตรอินทรีย 

การจัดการทุงหญาและพืชอาหารสัตว 

หลักการสงเสริมการเกษตร 

มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 2 
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932-502 

932-503 

932-504 

932-534 

932-541 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ืองข้ันสูง 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสัตว 

3 

1 

1 

3 

3 

 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

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 คําชวย ถาวร หมวดใหม สมนึก สอนนอกและนุรซริยา อภิบาลแบ. 2559. ผลของวิธีการทํา

แหงตอระดับโปรตีนของหญาแพงโกลาแหง. รายงานผลงานพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว 

ประจําป 2559. สํานักอาหารสัตว กรมปศุสัตว:80-82 
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(8)  ช่ือ นายสมพร  ชวยอารีย 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต), ม.สงขลานครินทร, 2540 

วท.ม.(วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543 

Dr.rer.nat. (Applied Mathematics), U.Heidelberg, Germany,2552 

1. ภาระงานสอนในปจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

746-226 

746-373 

746-451  

746-452 

746-454 

คณิตศาสตรดิสครีต 

ตัวแบบคณิตศาสตร 1 

โครงงานรายบุคคล 

สัมมนา 

สัมมนา 

3 

1 

3 

1 

1 

1.2 ระดับปริญญาโท 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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 

สมการเชิงอนุพันธยอย 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  

การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี 

โครงขายประสาทเทียม  

การทําเหมืองขอมูล 

การคํานวณเชิงขนาน 

ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ 

หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรประยุกต 

สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1 

สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 2 

วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

36 

18 
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747-670 วิทยานิพนธ 48 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-503 

932-504 

932-520 

932-505 

932-506 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

1 

1 

3 

36 

18 

 

3. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง  

 บทความงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการยอนหลัง 5 ป  

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, 

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  ผลงานทีเ่สนอในทีป่ระชุมวชิาการ 

 

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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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, 

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. 
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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. 
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(9) ช่ือ นายสมรักษ พันธผล   

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร), ม. สงขลานครินทร, 2532 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ม. สงขลานครินทร, 2537 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ), ม. สงขลานครินทร, 2551 

  1.ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

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 

722-371 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3 

722-381 เทคโนโลยีชีวภาพ 3 

722-392 ระบบควบคุมคุณภาพ 3 

722-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1 

722-402 สหกิจศึกษา 6 

722-403 ฝกงาน - 
 

 

 2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-542 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 3 

932-504 

932-505 

932-551 

932-552  

932-553  

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

สรีรวิทยาของจุลินทรียข้ันสูง 

เทคนิคทางจุลชีววิทยาการเกษตร 

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและการประยุกตใช 

1 

1 

3 

3 

3 
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932-554  

932-555 

932-556 

932-557  

 

เทคนิคข้ันสูงทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 

การติดเชื้อจุลินทรียและภูมิคุมกัน 

ปฏสิัมพันธระหวาพืชกับจุลินทรีย 

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย 

 

3 

3 

3 

3 

 

       

3. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง  

          ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

อุไรวรรณ ขุนจันทร, สมรักษ พันธผล, และปรีชา กสิกรรมไพบูลย (2558). การใชไคตินและไคโตซานใน

การควบคุมเชื้อ Phytophthora parasitica และการชักนําระบบการปองกันตนเองของตนสม. 

รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งท่ี 12 (น. 715-718). เชียงราย: โรงแรม

ดุสิตไอซแลนด. 

อุษณีย อภิบาลแบ, สมพร ประเสริฐสงสกุล, อภิชัย บัวชูกาน, และ สมรักษ พันธผล. (2556). การ

คัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักท่ีมีความเขมขนเกลือสูงและศึกษาฤทธิ์การยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรีย.  รายงานการประชุมวิชาการหาดใหญวิชาการ ครั้งท่ี 4 (น. 32-39). หาดใหญ: 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

 

   ตํารา หนังสือ 

ธนุสรา เหลาเจริญสุข, สมรักษ พันธผล, และ รจนา แสงโสต. (2558). คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา ฉบับ

ปรับปรุง.ปตตานี: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
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(10)  ช่ือ นายเอกนรินทร   เรืองรักษ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), ม.วลัยลักษณ, 2551 

 วท.ม.(เกษตรศาสตร), ม.วลัยลักษณ, 2554 

Ph.D. (Vegetable science), Graduated School of  

Chinese  Academy of Agricultural Sciences, China, 2558 

1. ภาระงานสอนในปจจุบัน 

1.1  ระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

732-121 

732-242 

732-342 

732-121 

732-241 

732-321 

732-343 

732-344 

732-441 

732-491 

หลักการผลิตพืช 

การวิเคราะหดินและพืช 

ดินและความอุดมสมบูรณของดิน 

หลักการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

หลักการพืชสวน  

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  

เรือนเพาะชําและการจัดการ 

เทคโนโลยีการปลูกพืชไมใชดิน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

932-501 

932-502 

932-503 

932-504 

932-515 

932-516 

เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

สัมมนา 1 

สัมมนา 2 

ความอุดมสมบูรณของดินข้ันสูง 

เทคโนโลยีในการผลิตพืชข้ันสูง 

2 

3 

1 

1 

3 

3 
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932-520 

932-505 

932-506 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางพืช 

วิทยานิพนธ  

วิทยานิพนธ  

3 

36 

18 

 

 

3. ผลงานทางวิชาการยอนหลัง  

บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

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 2 018 ) .  Effects of 

artificial light sources on accumulation of phytochemical contents in hydroponic 

lettuce. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology.  Published on the web 
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