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ก 

 
ค าน า 

ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศไทยแตํยังมีอัตราการเติบโต
ในระดับที่ต่ า โดยมีสาเหตุส าคัญจากข๎อจ ากัดด๎านการใช๎และการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตที่ไมํเหมาะสม ขาดการ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจในภาค
การเกษตร ไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภาคการเกษตรด๎วย การวิจัย ข๎อมูล เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional agriculture) ในปัจจุบันไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการ
ด๎วยข๎อมูลและเทคโนโลยี (Smart Farming) ดังนั้น เพ่ือตอบโจทย์ของความต๎องการก าลังคนที่มีทักษะสูงด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ จึงได๎พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรโดยใช๎งานวิจัยเป็นฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในภาคการเกษตร ซึ่งจะเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสูํการพัฒนาอยํางเป็นระบบในการยกระดับความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศตํอไป 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหนํวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 2 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ นามสกุล ต าแหนํง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร        
4 

 12. ผลกระทบจากข๎อ 11.1 และ 11.2 ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข๎อง
กับพันธกิจของสถาบัน 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    
 1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 12 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน 16 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 70 
 5. ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 70 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 76 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน 76 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํ

รายวิชา (Curriculum Mapping)   
83 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให๎ระดับคะแนน (เกรด) 93 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 93 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 93 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์   
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหมํ 95 
 2. การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์ 95 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การก ากับมาตรฐาน 96 
 2. บัณฑิต 96 
 3. นักศึกษา 96 
 4. อาจารย์ 97 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 97 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 98 
 7. ตัวบํงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 100 

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 104 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 104 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 104 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 104 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก สรุปข๎อวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 105 
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สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก    

 ภาคผนวก ข ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

125 

 ภาคผนวก ค ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมํ 144 
 ภาคผนวก ง ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วําด๎วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2557 
149 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
คณะ : เกษตรศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การเกษตร 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Technology and    
 Innovation 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)  

ชื่อยํอ : วท.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร)       
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Agricultural Technology and  
   Innovation)   

ชื่อยํอ : M.Sc. (Agricultural Technology and Innovation)   
 

3.  วิชาเอก 
 -ไมํมี-  
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข 
 5.2  ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
5.3  การรับเข้าศึกษา 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางชาติ ที่สามารถ พูด อําน เขียน ภาษาไทยได๎ดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1  หลักสูตรใหมํ พ.ศ. 2564 
6.2  เริ่มใช๎หลักสูตร ตั้งแตภําคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
6.3  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 
6.4 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่1/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตรทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
8.1 กลุํมวิชาการ สามารถประกอบอาชีพเป็น 

 (1) อาจารย์  
 (2) นักวิจัย  
 (3) นักวิชาการเกษตร  
 (4) นักวิชาการสัตวบาล  
 (5) นักสํงเสริมการเกษตร 

8.2 กลุํมวิชาผู๎ประกอบการ  
(1) ผู๎ประกอบการในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
(2) นักบริหารในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร  
(3) เกษตรอัจฉริยะ หรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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9.  ชื่อ นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับทื ่ ช่ือ – สกุล 
เลขประจ าตัวบตัร 

ประชาชน 
ต าแหนํงทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(เรียงจากวุฒิ

สูงสุด)  
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1. นางราฮีมา  วาแมดีซา 2-9506-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. in 
Agriculture 

Plant Biotechnology University of Reading, 
United Kingdom 

2559 

วท.ม. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2544 

2. นางสาวซารีนา  สือแม 5-9611-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2558 
วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2546 
วท.บ. สัตวศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

นครศรีธรรมราช 
2542 

3. นางสายทอง  แก๎วฉาย 3-3015-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2553 

ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุร ี

2546 

วท.บ กีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลยัขอนแกํน 2533 

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเกี่ยวข๎องกับ 
ประชากรของประเทศไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 แตํที่ผํานมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท๎าทายหลายด๎าน ทั้ง
การพัฒนาศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค๎า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่ผํานมาโครงสร๎างเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของไทยยังไมํสามารถ
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ ท าให๎ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน า
เทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิต ประกอบกับเกษตรกรไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและบุคลากร
ในภาคการเกษตรยังมีสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ซึ่ง
ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ 20 ปี จึงมุํงยกระดับประเทศให๎ก๎าวพ๎นจากกับดัก
รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศพัฒนาแล๎ว จึงท าให๎ภาคการเกษตรมีความจ าเป็นที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับการ
ยกระดับความสามารถในการแขํงขัน โดยการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงตั้งแตํ การพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ควบคูํกับการสร๎าง
ความมั่นคงทางอาหาร และสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศ โดยอาศัยจุดเดํนทั้งเอกลักษณ์และความโดดเดํนของ
สินค๎าเกษตร รวมถึงการใช๎ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร๎อมทั้งประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และ ภูมิปัญญาในการพัฒนาและสร๎างมูลคําสินค๎าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบ
นิเวศตลอดหํวงโซํการผลิต ตั้งแตํการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึ งด๎านโลจิสติกส์ และการ
เชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตอ่ืน เชํน การทํองเที่ยวและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร๎างการเจริญเติบโต
อยํางมีเสถียรภาพให๎กับภาคเกษตรของไทย โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มีเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนา
แล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูํเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด๎วยความรู๎และนวัตกรรม ด๎วยนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นยุคเทคโนโลยี creative และ 
innovation เน๎นการสร๎างให๎คนไทยคิดได๎เอง เพ่ือให๎ประเทศไทยกลายเป็นกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เ พ่ือเป็นทุนทาง
ปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให๎เกิดความยั่งยืน 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่ อมล้ าในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจน 

เป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ า
อยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของประเทศ
ยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงาน วัยเด็กที่ลดลง และประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะ
เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น นอกจากนี้ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และ
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ขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสัมพันธ์ตํอเนื่อง ถึงระบบผลิตทางการเกษตร ความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า
ความมั่นคงด๎านพลังงาน หากไมํมีการวางแผนการรองรับและการบริหารจัดการไมํมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นไปได๎คํอนข๎างสูงที่ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก าลังถูกท๎าทายกับโลกาภิวัฒน์ของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ๆ ก าลัง
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค๎าในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ ให๎กลายเป็นตลาดโลกที่ไร๎พรมแดน 
อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ท าให๎มนุษย์สามารถเชื่อมตํอกันได๎ทั่วโลกจนเกิดยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ข๎อมูล
สารสนเทศและความคาดหวังของสังคมถูกสะท๎อนกลับและแลกเปลี่ยนข๎อมูลแบบเรียลไทม์ จนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนความคาดหวังของสังคมไปเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ การ
แขํงขันทวีความรุํนแรงขึ้นอยํางรวดเร็ว องค์กรตําง ๆ ต๎องพัฒนาวิธีที่ดีกวําเดิมเสมอเพ่ือแขํงขันกับคูํแขํง ยิ่งไป
กวํานั้น ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกก๎าวเข๎าสูํยุคของการท างานโดยอาศัยความรู๎และทักษะ
ชั้นสูง ดังเห็นได๎จากการเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ๆ เกิดจากงานที่อาศัยความรู๎และ
ทักษะ ดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกจึงมุํงสร๎างความมั่งคั่งของประเทศ โดยการย๎ายการลงทุนทางการเงินไปสูํการ
ลงทุนทางปัญญาและสังคม การสร๎างความมั่งคั่งเคลื่อนย๎ายจากตัวเงินไปสูํตัวคน จากทุนทางการเงินไปสูํทุน
ทางมนุษย์ เพ่ือสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจและสังคมให๎เกิดความยั่งยืน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาคการเกษตรของประเทศ ประเทศไทยจึงต๎องการก าลังคนที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูง
ด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรโดยใช๎งานวิจัยเป็นฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 จึงมีเปูาหมายในการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูงด๎านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยใช๎งานวิจัย
เป็นฐาน มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก๎ไขปัญหา มีทักษะในการวิจัย และการประยุกต์ใช๎
องค์ความรู๎น าสูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะน าไปสูํการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบและยั่งยืน เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศในภาคการเกษตรทั้งการผลิตและการแปรรูป และการ
ประกอบการ ซึ่งจะน ามาซึ่งโอกาสในการสร๎างรายได๎ สร๎างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ตํอไป 
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12.2  ความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บน
พ้ืนฐานของปรัชญา "ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชนสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"และได๎วาง
วิสัยทัศน์ที่จะเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
ภายใต้พหุวัฒนธรรม"โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569 ภายใต๎ภาพลักษณ์ 
ที่วํา "เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง" โดยวางยุทธศาสตร์ (Strategic) การพัฒนา
ไว๎ 5 พันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให๎บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ไว๎ดังนี้ พันธกิจที่ 1 ผลิต
บัณฑิตให๎มีคุณภาพด๎านวิชาชีพและนวัตกรรม มุํงสูํการเป็นผู๎ประกอบการ และตรงตามความต๎องการของ
ประเทศพันธกิจที่ 2 ศึกษาวิจัยและสร๎างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด๎วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พันธกิจ
ที่ 3 เป็นศูนย์กลางในการให๎บริการวิชาการ วิชาชีพ การถํายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองตํอ
ความต๎องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พันธกิจที่ 4 การอนุรักษ์สํงเสริม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต๎สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือให๎เกิดการอยูํรวมกันอยํางสันติสุข ของชุมชนและสังคมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พันธกิจที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูํองค์กรชั้นน า เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Organization) ที่เน๎นประสิทธิภาพ ก๎าวทันการการเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน 

ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นที่ต๎องด าเนินการ เพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เข๎ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู๎
ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่พร๎อมท างานใน
ภาคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม เข๎าใจสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกตํางและ
หลากหลายทางดา๎นภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือสร๎างศักยภาพดา๎นการแขํงขันของประเทศ 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

ไมํมี 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ.2564 มุํงเน๎นการจัดการศึกษาโดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning; RBL) เพ่ือให๎บัณฑิต
เป็นนักวิชาการหรือผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการงานท าวิจัย การศึกษาค๎นคว๎าเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎
ใหมํ มีความสามารถในการจัดการองค์ความรู๎น าไปสูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และน า
เทคโนโลยีที่ได๎ไปปรับใช๎และตํอยอดการพัฒนา และ/หรือ แก๎ไขปัญหาให๎กับภาคการเกษตร ตลอดจนการ
พัฒนาตํอยอดทางธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ ด๎วยการสร๎างมูลคําเพ่ิม เน๎นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการประกอบการด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

1.2  ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ 

พ.ศ.2564 มี เปูาหมายในการผลิตนักวิชาการและผู๎ประกอบการที่มีทักษะการเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู๎ประกอบการเกษตรยุคใหมํ ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มี
ทักษะในการวิจัยและการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎น าสูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยี
ดิจิทัล และระบบข๎อมูล เพ่ือการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการประกอบการ รํวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบ
ตําง ๆ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศในภาค
การเกษตรตลอดหํวงโซํการผลิต (production chain) ต้ังแตํการผลิต การแปรรูป การตลาด และการ
ประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยํางเป็นระบบและยั่งยืน 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ 

พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตกลุํมวิชาการ และกลุํมผู๎ประกอบการดังนี้ 
1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู๎ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
2) ผลิตมหาบัณฑิตมีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาสามารถวิจัยและบูรณาการ

องค์ความรู๎สูํการพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรหรือการ
ประกอบการ และถํายทอดไปยังผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มีจิตสาธารณะ ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมพหุวัฒนธรรม เข๎าใจชุมชนและสังคม 

4) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี พร๎อมท างานในสังคมดิจิทลั  
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู๎ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 

เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 จะต๎องมีคุณลักษณะ หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร 
(PLOs) ดังนี้  
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1) PLO1 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม  

2)  PLO2 รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
3)  PLO3 วิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือการแก๎ปัญหาทางการเกษตร 

3.1) PLO 3.1 นักวิชาการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือ
แก๎ปัญหาทางเกษตร 

3.2) PLO 3.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ ในการพัฒนาหรือ
แก๎ปัญหาการประกอบการเกษตร 

4) PLO4 ประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

4.1) PLO 4.1 นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการพัฒนาภาคการเกษตร 

4.2) PLO 4.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือใช๎ในการประกอบการทางการเกษตร 

5) PLO5 มีความสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการสื่อสารและ
ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบํงชี ้
1. ด๎านการจัดการเรียนการสอน  
1) การพัฒนาการเรียนการ สอนที่
เน๎นผู๎เรียนให๎มี ความสามารถใน
การ คิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์  
 

1. สํงเสริมการจัดการเรียนการ 
สอนที่ เน๎นผู๎ เรียนเป็นส าคัญใน 
รูปแบบตําง ๆ รวมทั้งการเรียน 
การสอนที่เน๎นการวิจัยเป็นฐาน  
(Research Based Learning; 
RBL)  
2. จัดให๎มีการน าเสนอสัมมนา โดย
นักศึกษา อาจารย์หรือ ผู๎เชี่ยวชาญ
ตําง  ๆ  เ พ่ือสร๎ า ง  บรรยากาศ
วิชาการ และพัฒนา ทักษะในการ
น าเสนอ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู๎ 
3. จัดสัมมนาด๎านวิชาการและการ
ประกอบการประกอบการในธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติเ พ่ือให๎
ผู๎เรียนเกิดแนวคิดและมุมมองใหมํ
ในการ พัฒนา เทคโน โลยี และ
นวัตกรรมการเกษตร 

1. ผลประเมินด๎านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์
ของนักศึกษา โดยผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสีย  
2) ความพึงพอใจของนักศึกษา ตํอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 
 

2) สํงเสริมการชํวยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น ร ะ ดั บ 
บัณฑิตศึกษา  
 

พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุน  
เ ชํ น  ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์  คลินิกวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย และงาน
สร๎างสรรค์นวัตกรรม เป็นต๎น 
 

1) ระยะเวลาที่หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
ได๎รับการอนุมัติ  
2) ผลประเมินความก๎าวหน๎าของ 
การท าวิทยานิพนธ์/การค๎นคว๎า
อิสระ 
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลลัพธ์
การเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร  
4) ร๎อยละของนักศึกษาที่จบตาม 
เวลา  
5) ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบํงชี ้
2. ด๎านคณาจารย์  
1) การพัฒนาบุคลากรด๎านการ 
เรียนการสอน  
 
 

1) สํงเสริมให๎อาจารย์ในหลักสูตรมี 
การท างานโครงการวิจัย  งาน 
พัฒนา หรืองานบริการวิชาการ 
อยํางตํอเนื่อง  
2)  สํ ง เสริม ให๎อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  
3)  สํ ง เสริม ให๎อาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยเฉพาะอาจารย์ใหมํได๎
เข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา หรือ
การจัดการเรียนการสอน  

1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
2) จ านวนเงินทุนวิจัย/อาจารย์ 
3)  ร๎อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยเฉพาะอาจารย์ใหมํ
ได๎เข๎าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา 
ตนเอง หรือการจัดการเรียนการ 
สอน  

3. การพัฒนานักศึกษา 
1) เพ่ือให๎นักศึกษามีคุณลักษณะ 
หรือผลลัพธ์การเรียนรู๎ (Program 
Learning Outcomes, PLOs) 
เป็นไปตามที่หลักสูตรระบุไว๎ของ 
หลักสูตร  

1) สํงเสริมการมีวิสัยทัศน์ที่ดี การ 
เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและ 
วิชาชีพ  
2) สํงเสริมการมีจิตวิญญาณและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของการ
เป็นนักวิชาการและผู๎ประกอบการ
ที่ด ี 
3) สํงเสริมและสนับสนุนการเขียน 
ผลงานวิช าการ  เ พ่ือน า เสนอ 
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
ตํ า ง ๆ  เ พ่ื อ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ รํ
ผลงานวิจัยในวารสารตําง ๆ ทั้ง 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
4) สํงเสริมการเข๎ารํวมเวทีสัมมนา
ด๎านวิชาการและการประกอบการ
ในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ
เ พ่ือให๎ ผู๎ เ รี ยนเกิดแนวคิดและ
มุ ม ม อ ง ใ ห มํ ใ น ก า ร พั ฒ น า
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
การเกษตร 

1) จ านวนกิจกรรมสํงเสริม 
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอ
การสํงเสริมและสนับสนุน  
3) ความเห็นของนักศึกษา และ  
อาจารย์ผู๎ สอนตํอผลลัพธ์การ 
เ รี ยนรู๎ ที่ ค าดหวั ง จ ากการจั ด 
กิจกรรม  
4) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนการเขียนผลงานทาง 
วิชาการ การสํ ง เสริมการเป็น
ผู๎ประกอบการ การพัฒนาและ
ส ร๎ า ง ส ร ร ค์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมการเกษตร  
5) งบประมาณที่ให๎การสนับสนุน
ในกา ร เ ข๎ า รํ ว มป ร ะชุ ม เ สน อ 
ผลงานของนักศึกษา  
6) จ านวนผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการและสิ่งตีพิมพ์ของ
นักศึกษา ด๎ านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบํงชี ้
4. การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย  
เพ่ือให๎หลักสูตรทันสมัยและมีการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง  
 

1) มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
ใน มคอ. 3 และ 4  
2) มีการปรับปรุงวิธีการสอน และ 
กิจกรรมการสอน  
3) มีรายวิชาเปิดใหมํหรือรายวิชา
เลือกเพ่ิมเติม  
3) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ  
 

1)  จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ มี ก า ร
ปรับปรุ ง เนื้ อหาตามรายงาน
สะท๎อนผลการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร  
2) จ านวนรายวิชาเปิดใหมํ 
3) ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอ
ความทันสมัยของหลักสูตร  
4) หลักสูตรที่ผํานมาตรฐานการ  
ก ากับหลักสูตร และมีคุณภาพ  
อยูํในเกณฑ์ดีข้ึนไป 
5) ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
สูงกวํา 4 จากคะแนน 5 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน 
 ไมํมีภาคฤดูร๎อน 
1.3  การเทียบเคียงหนํวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมํมีการเทียบเคียงหนํวยกิตในระบบทวิภาค 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดตํอไปนี้ 
2.1.1  วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 07.20 น. – 18.20 น. ส าหรบัแผน ก แบบ ก1 

ภาคการศึกษาต๎น  ตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม  

2.1.2  วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 07.20 น. – 18.20 น. ส าหรบัแผน ก แบบ ก2     
ภาคการศึกษาต๎น  ตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม  

2.1.3  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.20 น. – 18.20 น. ส าหรับแผน ข 
ภาคการศึกษาต๎น  ตั้งแตํเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และทั้งนี้ตามความ
เหมาะสม และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  

2.2  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา   
ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก1   

1) เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วําด๎วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข๎อ 5 คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา และประกาศของ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือต๎องมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 

3) ส าหรับกลุํมวิชาการมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไมํน๎อยกวํา 
2.75 และผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

4) ส าหรับกลุํมประกอบการมีประสบการณ์ท างานไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือเป็นผู๎ประกอบการ
ในภาคการเกษตร 
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ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก2   
1) เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  วําด๎วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข๎อ 5 คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา  
3) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรีไมํน๎ อยกวํา 2.50 หรือมี

ประสบการณ์ท างาน ไมํน๎อยกวํา 2 ปี หรือเป็นผู๎ประกอบการในภาคการเกษตร 

ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ข  
1) เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  วําด๎วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข๎อ 5 คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทํา จากทุกสาขาวิชา  
3) มีประสบการณ์ท างานไมํน๎อยกวํา 2 ปี หรือเป็นผู๎ประกอบการในภาคการเกษตรหรืออยูํ

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า  

2.3.1  นักศึกษามีความรู๎พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และพ้ืนฐานการท าวิจัยที่แตกตํางกัน 
2.3.2  นักศึกษามีประสบการณ์ด๎านการวิจัยทางการเกษตรน๎อย 
2.3.3  นักศึกษามีทักษะด๎านการสื่อสารด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษน๎อย  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหา  
2.4.1  การพัฒนาด๎านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล หรืออาจจะต๎อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให๎ขึ้นอยูํ กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2.4.2  จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสํงเสริมความรับผิดชอบและการมีวินัยตํอตนเองใน
การศึกษา ความรู๎และการท าวิจัย  

2.4.3  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะด๎านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาทักษะด๎านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีการสํงเสริมในการเรียนการ
สอนรายวิชาเชํน วิชาสัมมนา สนับสนุนให๎ นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากวารสารวิชาการที่
ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และเขียนบทความและหรือน าเสนอ วิชาสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้บางรายวิชามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให๎ นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ อีกท้ังมีการเพิ่มทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศผํานรายวิชาสัมมนา 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก1 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- 5 5 5 5 

 
แผน ก แบบ ก2 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- 5 5 5 5 

 
แผน ข 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- 5 5 5 5 

 
2.6  งบประมาณตามแผน  

2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หนํวย : บาท)  

รายการรับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 
คําบ ารุงการศึกษา 30,000 60,000 60,000 60,000 
คําลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
รวมรายรับ 630,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

 



15 

2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจําย (หนํวย: บาท)  

รายการจําย ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 

งบด าเนินการ     
1. คําตอบแทน 324,000 324,000 324,000 324,000 
2. คําใช๎สอย 45,000 120,000 120,000 120,000 

งบลงทุน         
1. คําวัสดุด๎านการศึกษา 60,000 150,000 150,000 150,000 
2. คําครุภัณฑ์ด๎านการศึกษา 90,000 210,000 210,000 210,000 

งบรายจํายอื่นๆ         
1.คําพัฒนาการเรียนการสอน 

พัฒนานักศึกษา ทุนวิจัย 
105,000 300,000 300,000 300,000 

รวม 624,000 1,104,000 1,104,000 1,104,000 
คําใช๎จําย/หัวนักศึกษา 41,600 36,800 36,800 36,800 
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2.7  ระบบการศึกษา 
เป็นแบบชั้นเรียน ไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วําด๎วยการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 โดยใช๎ระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคตํอปีการศึกษา ในหนึ่งภาคการ ศึกษาต๎องมี
เวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 

2.8  การเทียบโอนหนํวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข๎ามหาวิทยาลัย  
2.8.1  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ระหวํางสถาบันการศึกษา โดยให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ

มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ และประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเทยีบโอนหนํวยกิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1  หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตร
ใหมํ พ.ศ.2564 

3.1.1  จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนํวยกิต 
3.1.2  โครงสร๎างหลักสูตรแยกตามแผนการเรียน 

 หมวดวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
1) หมวดวิชาบังคับ * 12 12 
2) หมวดวิชาเลือก - 12 18 
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 12 - 
4) หมวดวิชาการค๎นคว๎าอิสระ - - 6 

หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36 
หมายเหตุ: 1.*รายวิชาเงื่อนไขส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 บังคับเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (รหัสวิชา 06-016-101) 

และรายวิชาสัมมนาวิชาการ1 (รหัสวิชา 06-016-103) หรือสัมมนาผู๎ประกอบการ 1 (รหัสวิชา 06-016-105) 
รวมจ านวน 5 หนํวยกิต โดยลงทะเบียนแบบไมํนับรวมหนํวยกิต 

 2. หลักสูตรแยกออกเป็น 2 กลุํมวิชา คือ กลุํมวิชาการ เพื่อให๎นักศึกษามีความเข๎มแข็งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และ
กลุํมประกอบการ เพื่อสร๎างผู๎ประกอบการใหมทํีใ่ช๎ฐานความรู๎ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ
อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
3.1.3  การสอบประมวลความรอบรู๎ (Comprehensive Examination)  

นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และ แผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร แล๎วจะต๎อง
สอบประมวลความรู๎ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู๎ก าหนดรายวิชาที่สอบให๎ ทราบลํวงหน๎า และ
ให๎ผลการสอบเป็นผําน (S) หรือ ไมํผําน (U) ในกรณีที่สอบไมํผํานในครั้งแรกให๎ สอบใหมํ ได๎อีก 1 ครั้ง ภายใน 
90 วัน 
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3.1.3  รายวิชาในหมวดตํางๆ  
 1) หมวดวิชาบังคับจ านวน 12 หนํวยกิต  

ให๎นักศึกษาในแผนการเรียน แบบ ก2 และแผน ข และทุกกลุํมวิชาเรียนรายวิชาตํอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-101 ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 

4(3-3-6) 

06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
(Technology and Innovation of Agriculture) 

3(2-3-4) 

 

1.1  หมวดวิชาบังคับส าหรับกลุํมวิชาการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 
06-016-103 สัมมนาวิชาการ 1  

(Seminar I)  
1(1-0-2) 

06-016-104 สัมมนาวิชาการ 2  
(Seminar II) 

1(1-0-2) 

06-016-107 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
(Research Devices for Agricultural Technology 
and Innovation) 

3(2-3-4) 

 
1.2 หมวดวิชาบังคับส าหรับกลุํมผู๎ประกอบการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-105 สัมมนาผู๎ประกอบการ 1  
(Seminar I) 

1(1-0-2) 

06-016-106 สัมมนาผู๎ประกอบการ 2  
(Seminar II) 

1(1-0-2) 

06-016-108 ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness Entrepreneurship) 

3(2-3-4) 
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2) หมวดวิชาเลือก 

2.1) นักศึกษาที่เรียน แผน ก แบบ ก2  เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมหมวดวิชาเลือก หรือคละ
กลุํม และหรือรายวิชาอ่ืนๆ ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 

2.2) นักศึกษาที่เรียนแผน ข เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมหมวดวิชาเลือก หรือคละกลุํม และหรือ
รายวิชาอ่ืนๆ ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุํมตํางๆ ดังนี้ 
1. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-201 สรีรวิทยาของการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ 
(Physiology of Ornamental Plant Production) 

3(2-3-4) 

06-016-202 พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ  
(Molecular Genetics for Ornamental Plant 
Production) 

3(2-3-4) 

06-016-203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ  
(Technology and Innovation of Ornamental 
Plant Production) 

6(0-36-0) 

06-016-204 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดลองกอง  
(Technology of Production and Marketing of 
Longkong) 

3(3-0-6) 

06-016-205 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดทุเรียน 
(Technology of Production and Marketing of 
Durian) 

3(3-0-6) 

06-016-206 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดมังคุด  
(Technology of Production and Marketing of 
Mangosteen) 

3(3-0-6) 

06-016-207 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
(Postharvest Management and Agricultural 
Product Standards) 

3(3-0-6) 

06-016-208 ฝึกปฏิบัติงานด๎านการผลิตและการจัดการไม๎ผลเขต
ร๎อนข้ันสูง 
 (Advanced in Production and Management of 
Tropical Fruit Trees Practice) 

6(0-36-0) 

06-016-209 อนุกรมวิธานของราพวกเห็ด 
(Taxonomy of Basidiomycetes) 

3(3-0-6) 
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06-016-210 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเห็ด และการจัดการอยําง
ยั่งยืน (Technology and Innovation for Mushroom 
Production and Sustainable Management)  

6(0-18-0) 
 

06-016-211 การผลิตเห็ดทางเลือก  
(Alternative Mushroom Production) 

3(3-0-6) 

06-016-212 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture Technology) 

3(3-0-6) 

06-016-213 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Innovation in Plant Tissue Culture) 

1(0-3-0) 

06-016-214 การปฏิบัติขั้นสูงด๎านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Advanced Practical Plant Tissue Culture) 

8(0-48-0) 
 

06-016-215 เทคโนโลยีสมัยใหมํส าหรับการผลิตพืช  
(New Technology for Plant Production) 

3(2-3-4) 

06-016-216 โครงงานนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีการผลิตพืช  
(Innovative Project in Plant Production 
Technology) 

3(0-9-0) 

06-016-217 เทคโนโลยีการผลิตพืชในองค์กรเอกชน  
(Plant Production Technology in Commercial) 

6(0-36-0) 

06-016-218 ฝึกประสบการณ์ด๎ าน เทคโนโลยีการผลิตพืชใน
ตํางประเทศ 
(Global Experience on Plant Production 
Technology) 

6(0-36-0) 

 

2. กลุ่มวิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-219 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง  
(Advanced Plant Breeding) 

3(3-0-6) 

06-016-220 พันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช  
(Genetic for Plant Breeding) 

3(3-0-6) 

06-016-221 การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Statistical Analysis for Plant Breeding) 

3(2-2-5) 

06-016-222 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช  
(Technique in Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

06-016-223 การปรับปรุงพันธุ์พืชในองค์กรเอกชน  
(Plant Breeding in Commercial Organizations) 

6(0-36-0) 
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3. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตวศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-225 เทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านอาหารสัตว์  
(Biotechnology in Animal Nutrition) 

3(2-3-5) 
 

06-016-226 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง  
(Advanced Animal Nutrition) 

3(3-0-6) 

06-016-227 โภชนศาสตร์สัตว์ไมํเค้ียวเอ้ืองขั้นสูง  
(Advanced Non-Ruminant Nutrition) 

3(3-0-6) 

06-016-228 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง  
(Advanced Ruminant Nutrition) 

3(3-0-6) 

06-016-229 ชีวเคมีประยุกต์ในโภชนศาสตร์  
(Applied Biochemistry in Nutrition) 

3(3-0-6) 

06-016-230 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ 
(Feed Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

06-016-231 ทุํงหญ๎าเขตร๎อนขั้นสูง  
(Advanced Tropical Pasture) 

3(3-0-6) 

06-016-232 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  
(Feed and Quality Control) 

3(3-0-6) 

06-016-233 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์ 
(Animal Population Genetics) 

3(3-0-6) 

06-016-234 พันธุศาสตร์สถิติ 
(Statistical Genetics) 

3(3-0-6) 

06-016-235 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก  
(Innovation in Poultry Breeding) 

3(3-0-6) 

06-016-236 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ  
(Innovation in Beef Breeding) 

3(3-0-6) 

06-016-237 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์แพะ  
(Innovation in Goat Breeding) 

3(3-0-6) 

06-016-238 นวัตกรรมชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
(Innovation in Molecular Biology in Animal 
Breeding) 

3(2-3-4) 

06-016-224 ฝึกประสบการณ์ด๎านการปรับปรุงพันธุ์พืชพืช 
ในตํางประเทศ  
(Global Experience on Plant Breeding) 

6(0-36-0) 
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4. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-250 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ  
(Principle of Economic Livestock Production) 

3(2-3-4) 

06-016-251 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์ปีก 
(Innovation in Poultry Production and Management) 

3(3-0-6) 

06-016-252 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของโคเนื้อ 
(Innovation in Beef Cattle Production and 
Management) 

3(3-0-6) 

06-016-253 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของแพะ  
(Production and Innovative Management of Goat) 

3(2-3-4) 

06-016-239 สรีรวิทยาทางเดินอาหาร  
(Digestive Physiology) 

3(3-0-6) 

06-016-240 สรีรวิทยาสัตว์ปีก 
(Poultry Physiology) 

3(3-0-6) 

06-016-241 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 
(Advanced Reproductive Physiology) 

3(3-0-6) 

06-016-242 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ 
(Biotechnology in Animal Reproduction) 

3(3-0-3) 

06-016-243 วิทยาตํอมไร๎ทํอทางการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 
(Advanced Endocrinology of Animal 
Reproduction) 

3(3-0-6) 

06-016-244 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง 
(Advanced Techniques in Theriogenology) 

2(1-3-2) 

06-016-245 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง 
(Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo) 

3(3-0-6) 

06-016-246 การสืบพันธุ์ในแพะและแกะขั้นสูง 
(Advanced Reproduction in Goat and Sheep) 

2(2-0-4) 

06-016-247 วิทยาศาสตร์ไขํ  
(Egg Science) 

3(3-0-6) 

06-016-248 นวัตกรรมการจัดการของเสียจากสัตว์  
(Innovation in Animal Waste Management) 

3(3-0-6) 

06-016-249 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

3(3-0-6) 
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5. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-261 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
(Technology and Innovation of Aquaculture 
Production) 

3(3-0-6) 

06-016-262 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมงขั้นสูง 
(Advanced Fishery Biotechnology) 

3(2-2-5) 

06-016-263 อณูพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  
(Molecular Genetic and Genetic Improvement 
of Economic Aquatic Animal) 

3(2-2-5) 

06-016-264 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ  
(Nutrition and Economic Aquatic Animal Feed 
Production) 

3(2-2-5) 

  

06-016-254 การประกอบการฟาร์มโคเนื้อ  
(Beef Cattle Farming Enterprise) 

3(2-3-4) 

06-016-255 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก  
(Innovation and Technology in Poultry Products) 

3(2-3-4) 

06-016-256 การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(High Quality Fattening Cattle Beef Production 
and Product Development) 

3(2-3-4) 
 

06-016-257 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ   
(Innovation and Technology in Goat Products) 

3(2-3-4) 

06-016-258 ฝึกปฏิบัติงานด๎านผู๎ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก  
(Advanced Poultry Industry Practicum) 

6(0-36-0) 

06-016-259 ฝึกปฏิบัติงานแบบเข๎มข๎นในฟาร์มและอุตสาหกรรมที่
ตํอเนื่องของการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน 
(Intensive Practicum in Farm and Related 
Industry of Beef Cattle and Feedlot Farm and 
Related Industry)   

9(0-54-0) 

06-016-260 ฝึกปฏิบัติงานด๎านผู๎ประกอบการฟาร์มแพะ  
(Advanced Poultry Industry Practicum) 

6(0-36-0) 



23 

 

6. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมทางการเกษตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-272 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร I 
(Biotechnology and Genetic Engineering in 
Agriculture I) 

3(3-0-6) 

06-016-273 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร II 
(Biotechnology and Genetic Engineering in 
Agriculture II) 

3(3-0-6) 

06-016-274 โครงงานพิเศษด๎านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรมทางการเกษตร   
(Special Project in Biotechnology and Genetic 
Engineering in Agriculture) 

6(0-18-0) 

06-016-275 เทคโนโลยีแปูง 
Starch Technology 

3(2-3-4) 

06-016-276 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปขั้นต่ าผัก
และผลไม๎  
(Postharvest and Minimal Processing of 
Vegetables and Fruits) 

3(2-3-4) 

06-016-265 คุณภาพน้ าและการจัดการสุขภาพของสัตวน้ า 
(Water Quality and Aquatic Animal Health 
Management) 

3(2-2-5) 

06-016-266 วิทยาภูมิคุ๎มกันสัตว์น้ า 
(Fishery Immunology) 

3(2-2-5) 

06-016-267 เทคโนโลยีประมงอินทรีย์  
(Bio-fishery Technology) 

3(3-0-6) 

06-016-268 ปัญหาพิเศษทางการประมง  
(Special Problems in Fisheries) 

3(0-6-0) 

06-016-269 หัวข๎อเฉพาะทางการประมง  
(Selected Topics in Fisheries) 

2(2-0-4) 

06-016-270 งานวิจัยทางการประมง 
(Research in Fisheries) 

1(1-0-2) 

06-016-271 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า 
(Aquatic Animal Breeding and Nursing 
Technology) 

2(2-2-5) 
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06-016-277 การใช๎ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร  
(Utilization of By-Products from Agricultural) 

3(2-3-4) 

06-016-278 เทคโนโลยีของเนื้อ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า  
(Meat Poultry and Aquatic Technology) 

3(2-3-4) 

 

7. กลุ่มการเกษตรอินทรีย์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-279 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธ ี 
(Biological Control of Insect Pests) 

3(2-3-5) 

06-016-280 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี  
(Biological Control of Plant Diseases) 

3(2-3-5) 

06-016-281 การเกษตรอินทรีย์  
(Organic Agriculture) 

3(3-0-6) 

06-016-282 การจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์  
(Ecosystem Management in Organic Agriculture) 

3(3-0-6) 
 

 

8. กลุ่มการเกษตรแม่นย า 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 

06-016-283 เกษตรแมํนย าเบื้องต๎น  
(Introduction to Precision Agriculture) 

3(3-0-6) 

06-016-284 ข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต๎น 
(Introduction to Agricultural GIS) 

3(3-0-6) 

06-016-285 ระบบก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์และการรับรู๎ระยะไกล  
(Global Positioning System and Remote Sensing) 

3(2-3-5) 

06-016-286 เครื่องมือในการเกษตรแมํนย า  
(Precision Farming Hardware) 

3(2-3-5) 

06-016-287 ดิน น้ า ธาตุอาหาร และความแปรปรวนของผลผลิต  
(Soil, Water, Nutrient and Yield Variability) 

3(2-3-5) 
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9. กลุ่มธุรกิจเกษตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 
06-016-288 การจัดการธุรกิจการเกษตรขั้นสูง 

(Advanced Agribusiness Management) 
3(3-0-6) 

06-016-289 การจัดการการตลาดในธุรกิจการเกษตรขั้นสูง 
(Advanced Marketing Management in Agribusiness) 

3(3-0-6) 

06-016-290 การจัดการการเงินและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร  
(Financial Management and Project Analysis in 
Agribusiness) 

3(3-0-6) 
 

 3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     

3.1 หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 
06-016-301 วิทยานิพนธ์ I 

(Thesis I) 
36 (0-108-0) 

 

3.2 หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 
06-016-302 วิทยานิพนธ์ II 

(Thesis II) 
12 (0-36-0) 

 

4) หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 

4.1 หมวดค๎นคว๎าอิสระ (แผน ข) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด๎วยตนเอง) 
06-016-400 การค๎นคว๎าอิสระ 

(Independent Study) 
6 (0-18-0) 
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การก าหนดรหัสวิชา 
 

 
      
      
      
 
 

    
    

 
 

   
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
วิชา

หมวดวิชาบังคับ   = 1 
หมวดวิชาเลือก   = 2 
หมวดวิทยานิพนธ์   = 3 
หมวดวิชาค๎นคว๎าอิสระ  = 4 

X X X X X X X X 

หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี   = 2 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสงู = 3 
หลักสูตรปริญญาบณัฑิต    = 4 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   = 5 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   = 6
หลักสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต   = 7 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร = 01 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส    = 01 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  = 02 
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ    = 03 
คณะพยาบาลศาสตร์     = 04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     = 05 
คณะเกษตรศาสตร์     = 06 
คณะวิทยาการจัดการ     = 07 
คณะแพทยศาสตร์     = 08 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา   = 09 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    = 10 
คณะศิลปศาสตร์     = 11 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

 
 ตัวเลขหลักที่ 1-2 
 06 หมายถึง  คณะเกษตรศาสตร์ 
 

ตัวเลขหลักที่ 3-4 
 01 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

 
ตัวเลขหลักที่ 5 

 6 หมายถึง  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ตัวเลขหลักที่ 6 

 1 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
 2 หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
 3 หมายถึง  หมวดวิทยานิพนธ์ 
 4 หมายถึง  หมวดวิชาค๎นคว๎าอิสระ 
 

ตัวเลขหลักที่ 7-8 
 XX หมายถึง  ล าดับวิชา (ในหมวดวิชา) 
 
 

 ตัวอย่างเช่น 06-016-101   
 06 หมายถึง  รหัสคณะเกษตรศาสตร์ 
 01 หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
 6 หมายถึง  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 1 หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
 01 หมายถึง  ล าดับที่ 1 ของรายวิชาบังคับ  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาต๎น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
06-016-101  ระเบียบวิธีวิจัย 4(3-3-6) 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1                9(0-27-0) 
 รวม                9 หนํวยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
*06-016-103   สัมมนาวิชาการ 1  1(1-0-2) 
*06-016-105 สัมมนาผู๎ประกอบการ 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-301   วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 
 รวม 9 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน  

 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาต๎น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1                9(0-27-0) 
 รวม                9 หนํวยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-301   วิทยานิพนธ์ 1 9(0-27-0) 
 รวม 9 หนํวยกิต 
  



29 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาต๎น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
06-016-101  ระเบียบวิธีวิจัย 4(3-3-6) 
06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
3(2-3-4) 

06-016-107* เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

3(2-3-4) 

06-016-108 **  ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx  วิชาเลือก 1 3 
 รวม               13 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน  

ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 
หมวดวิชาบังคับ   
06-016-103 * สัมมนาวิชาการ 1 1(1-0-2) 
06-016-105** สัมมนาผู๎ประกอบการ 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx  วิชาเลือก 2 3 
06-016-2xx  วิชาเลือก 3 3 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-302   วิทยานิพนธ์ 2 3(0-9-0) 
 รวม 11 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต๎น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
06-016-104* สัมมนาวิชาการ 2 1(1-0-2) 
06-016-106** สัมมนาผู๎ประกอบการ 2 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx วิชาเลือก 3 3 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-302   วิทยานิพนธ์ 2 3(0-9-0) 
 รวม 8 
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   
06-016-302   วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0) 
 รวม 6 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน 
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3.4.1.3 แผน ข 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาต๎น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
06-016-101  ระเบียบวิธีวิจัย 4(3-3-6) 
06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตร 
3(2-3-4) 

06-016-107* เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

3(2-3-4) 

06-016-108 **  ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-3-4) 
หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx  วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 
 รวม               13 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน  

ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 
หมวดวิชาบังคับ   
06-016-103 * สัมมนาวิชาการ 1 1(1-0-2) 
06-016-105** สัมมนาผู๎ประกอบการ 1 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx  วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 
06-016-2xx  วิชาเลือก 3 3(x-x-x) 
06-016-2xx  วิชาเลือก 4 3(x-x-x) 
 รวม 10 หนํวยกิต 

หมายเหตุ : * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน   



32 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต๎น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาเลือก   
06-016-2xx วิชาเลือก 5 3(x-x-x) 
06-016-2xx วิชาเลือก 6 3(x-x-x) 
หมวดวิชาค๎นคว๎าอิสระ   
06-016-401 การค๎นคว๎าอิสระ 3(0-9-0) 
 รวม 9 หนํวยกิต 
ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหนํวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด๎วยตนเอง) 

หมวดวิชาบังคับ   
06-016-103 * สัมมนาวิชาการ 2 1(1-0-2) 
06-016-105** สัมมนาผู๎ประกอบการ 2 1(1-0-2) 
หมวดวิชาค๎นคว๎าอิสระ   
06-016-401 การค๎นคว๎าอิสระ 3(0-9-0) 
 รวม 5 หนํวยกิต 
หมายเหตุ : 1. * เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุํมวิชาที่เลือกเรียน 
      2. นักศึกษาท่ีไมํได๎จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข๎องด๎านการเกษตร จะต๎องลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม 
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

 

  



33 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ          

06-016-101  ระเบียบวิธีวิจัย       4(3-3-6) 
  (Research Methodology)   
เงื่อนไขของรายวิชา : อยูํในดุลยพินิจของหลักสูตร   

แผนการทดลองตํางๆ ที่ใช๎ในการวิจัยทางการเกษตร เทคนิคการด าเนินงานวิจัยและการ
วัดผล การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การแปลผล การวิจารณ์ผลการทดลอง การรายงานผลการวิจัย  

Experimental designs used in techniques in conducting research an 
experiment and  measurement, statistical data analysis, result interpretation and discussion,  
reporting of research results 
 
06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร     3(2-3-4) 

(Technology and Innovation of Agriculture) 
เงื่อนไขของรายวิชา : อยูํในดุลยพินิจของหลักสูตร   

การพัฒนาและแนวโน๎มของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ การคิดวิเคราะห์และพัฒนาสูํนวัตกรรม
การเกษตร หลักการของวงจรไฟฟูา หลักการของอุปกรณ์เชื่อมตํอ เครื่องรับรู๎ตรวจจับและเครื่องควบคุมที่
โปรแกรมได๎ การพัฒนาวงจรควบคุมในการ ผลิตทางการเกษตร  

Development and trends in smart farm technology, analytical thinking toward 
agricultural innovation, principles of electric circuits, principles of interfacing devices, 
detection sensors and programmable controllers, development of control circuits in farm 
production 

 
06-016-103 สัมมนาวิชาการ 1      1(1-0-2) 

(Academic Seminar I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์บทความปริทรรศน์หรือ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือการเขียนและน าเสนอบทความ
ทางวิชาการ  

Searching, gathering, analyzing and synthesizing of review articles or research 
articles in agricultural sciences, agricultural technology and innovation for writing and 
presenting academic articles 
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06-016-104 สัมมนาวิชาการ 2       1(1-0-2) 
(Academic Seminar II) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ก าลังศึกษา เพ่ือน าไปสูํการท าวิทยานิพนธ์หรือการน าเสนอ
บทความวิจัย  

Searching, gathering, analyzing and synthesizing of conducting research related 
to agricultural sciences, agricultural technology and innovation leading to conducting thesis 
or presenting academic articles 

 
06-016-105 สัมมนาผู๎ประกอบการ 1      1(1-0-2) 

(Entrepreneurial Seminar I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมปริทรรศน์หรือ
ผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการประกอบการเกษตร เพ่ือการเขียนและน าเสนอบทความทาง
วิชาการ  

Searching, gathering, analyzing and synthesizing of review articles or research 
articles in agricultural technology and innovation for entrepreneur leading to writing and 
presenting academic articles 

 
06-016-106 สัมมนาผู๎ประกอบการ 2       1(1-0-2) 

(Entrepreneurial Seminar II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การค๎นคว๎า การรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือการประกอบการเกษตรที่ก าลังศึกษา เพ่ือน าไปสูํการท าวิทยานิพนธ์หรือการน าเสนอ
บทความวิจัย  

Searching, gathering, analyzing and synthesizing of conducting research related 
to agricultural technology and innovation for entrepreneur leading to conducting thesis or 
presenting academic articles 
 
06-016-107 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  3(2-3-4) 

(Research Devices for Agricultural Technology and Innovation) 
เงื่อนไขของรายวิชา : อยูํในดุลยพินิจของหลักสูตร 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลักการท างาน วิธีการใช๎งานเบื้องต๎น ประโยชน์และการประยุกต์ใช๎
เครื่องมือตําง ๆ ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

Scientific devices, working principles, basic usage, application in  agricultural 
technology and Innovation research 
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06-016-108 การประกอบการธุรกิจเกษตร     3(2-3-4) 

(Agribusiness Entrepreneurship) 
เงื่อนไขของรายวิชา : อยูํในดุลยพินิจของหลักสูตร 

คุณลักษณะผู๎ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู๎ประกอบการ การวิเคราะห์ตลาดการค๎า
ทั่วไปและตลาดการค๎าชายแดน การหาแหลํงทุน การวางแผนธุรกิจ การสร๎างแบรนด์ และเครื่องหมายการค๎า 
การบัญชีเบื้องต๎น การช าระภาษี การประเมินผลประกอบการ  

Entrepreneurial characteristics, morals for entrepreneurs, general trade market 
and border trade market analysis, acquisition of capital, business planning, branding & 
trademark, basic accounting, tax payment, business performance evaluation 

 
หมวดวิชาเลือก 

1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

06-016-201 สรีรวิทยาของการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ    3(2-3-4) 
(Physiology of Ornamental Plant Production)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การประยุกต์ความรู๎ทางสรีรวิทยา ความเข๎มแสง ชํวงแสง อุณหภูมิ และสารควบคุมการ

เจริญเติบโตในการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ 
Application of plant physiological knowledge, light intensity, photoperiod, 

temperature, and growth regulators in ornamental plant production 
 
06-016-202 พันธุศาสตร์โมเลกุลเพื่อการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ   3(2-3-4) 

(Molecular Genetics for Ornamental Plant Production) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
  ธรรมชาติและหน๎าที่ของยีน การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส ดีเอ็นเอรี
คอมบิเนชั่น การโคลนยีนและการถํายยีนในพืช วิธีการตรวจสอบการแสดงของยีนที่โคลนได๎ การปรับปรุงพันธุ์
ไม๎ดอกไม๎ประดับโดยการชักน าให๎เกิดการกลายพันธุ์ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวิ
ภาพในการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ 

Nature and function of gene, DNA synthesis, transcription and translation, DNA 
recombination, gene cloning and transferring, methods of determinating of expressing cloned 
genes, ornamental plants breeding by mutagens, biosafety and plant biotechnology 
application in ornamental plants production 
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06-016-203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ    6(0-36-0) 
(Technology and Innovation of Ornamental Plant Production)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
โครงงานในหัวข๎อที่สนใจด๎านการปรับปรุงพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับด๎วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์

แบบดั้งเดิมหรือวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบประยุกต์เพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับเชิงพาณิชย์  
Mini-project on interesting topic of ornamental plants breeding including 

conventional breeding or applied breeding for development of commercial ornamental 
plants varieties 

 
06-016-204 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดลองกอง    3(3-0-6) 

(Production Technology and Marketing of Longkong) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความส าคัญ ถิ่นก าเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ระบบการจัดการ  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต ผลผลิตและการประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดและการจัด
จ าหนํายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตของลองกอง 

Significance, origin, botanical characteristics, management system, technology 
and production innovation productivity, and product quality evaluation, postharvest 
management, marketing and distribution of products, processing of Longkong products 

 
06-016-205 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดทุเรียน    3(3-0-6) 

(Production Technology and Marketing of Durian) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความส าคัญ ถิ่นก าเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดการและการดูแลรักษา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิต ผลผลิตและการประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดและการ
จัดจ าหนํายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตของทุเรียน 
  Significance, origin, botanical characteristics, management system, technology 
and production innovation productivity, and product quality evaluation, postharvest 
management, marketing and distribution of products, processing of durian products 
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06-016-206 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดมังคุด     3(3-0-6) 
(Production Technology and Marketing of Mangosteen)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ความส าคัญ ถิ่นก าเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดการและการดูแลรักษา เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิต ผลผลิตและการประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดและการ
จัดจ าหนํายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตของมังคุด 

Significance, origin, botanical characteristics, management system, technology 
and production innovation Productivity, and product quality evaluation, postharvest 
management, marketing and distribution of products, processing of mangosteen  

 
06-016-207 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวและมาตรฐานสินค๎าเกษตร   3(3-0-6) 

(Postharvest Management and Standards of Agricultural Product)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความหมายและความส าคัญของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพผลผลิต และมาตรฐานสินค๎าเกษตรของไม๎ผลเขตร๎อน 

Definition and importance of post-harvest management, postharvest 
technology and innovation, evaluation of product quality, standards of agricultural Products 
of tropical fruit tree 
 
06-016-208 ฝึกปฏิบัติงานด๎านการผลิตและการจัดการไม๎ผลเขตร๎อนขั้นสูง  6(0-36-0) 

(Advanced Practice in Production and Management of Tropical Fruit Trees) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ฝึกทักษะการเรียนรู๎  และประสบการณ์ด๎านการจัดการ การดูแลรักษา เทคนิควิธีการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การจัดการกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการตลาดและการจัดจ าหนําย
ผลผลิตไม๎ผลเขตร๎อนในแปลงปลูกจริงของเกษตรกรหรือสถานประกอบการ 

Practice learning skills and management experience, techniques for 
maintenance, technology and innovation of production, Pre- and postharvest management, 
marketing and sales of products of tropical fruit from farmers plot or establishment 
 
06-016-209 อนุกรมวิธานของราพวกเห็ด     3(3-0-6) 

(Taxonomy of Basidiomycetes)  
เงื่อนไขของรายวิชา : อยูํในดุลยพินิจของหลักสูตร 

ลักษณะของราชั้นสูง เชํน เห็ด โพลีพอร์ และอ่ืน ๆ การส ารวจ การเก็บรวบรวม การจัด
หมวดหมูํ การจ าแนกชนิด 

Characteristic of the higher fungi including mushroom, polypores and other 
fungi, survey, collection, classification, species identification 
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06-016-210 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเห็ด และการจัดการอยํางยั่งยืน  6(0-18-0) 
(Technology and Innovation for Mushroom Production  
and Sustainable Management)   

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตเห็ด เชํน เครื่องผลิตก๎อนเห็ด โรงเรือน

ส าหรับเพาะเห็ด การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเพ่ิมมูลคํา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจัดการอยําง
ยั่งยืน  

Technology and innovation for mushroom production, spawn production 
machine, nursery, harvesting, processed of mushroom, value enhancement, packaging 
design, sustainable management 

 
06-016-211 การผลิตเห็ดทางเลือก       3(3-0-6) 

(Alternative Mushroom Production)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การผลิตเห็ดทางเลือก เชํน การผลิตเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา การจัดการผลผลิต การเพาะเห็ด
เชิงการค๎าแบบครบวงจร การพัฒนาเป็นอาหารเสริม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 Alternative mushroom production, example medicinal mushroom, 
production, product management, full circle of commercial mushroom production, 
supplement food development, product development 
 
06-016-212 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    3(3-0-6) 

(Plant Tissue Culture Technology)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนเปลี่ยนแปลงรูปรํางและการเจริญพัฒนาของเซลล์เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ บทบาทหน๎าที่ขององค์ประกอบในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชํน  ธาตุอาหาร คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 
สารควบคุมการเจริญเติบโต กรดอะมิโน แอนติไบโอติค เครื่องหมายโมเลกุลทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
การค๎นคว๎าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมํด๎านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

Introduction to  plant cell differentiation and development, role of media 
components including nutrients, carbohydrate, vitamin, growth regulators, amino acid, 
antibiotic, molecular markers in plant tissue culture, research on advanced technology in 
plant tissue culture 
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06-016-213 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     1(0-3-0) 
(Innovation in Plant Tissue Culture) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
โครงงานด๎านการออกแบบโมเดลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  หรือการประดิษฐ์เครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงอุตสาหกรรม 
Mini-project on design of model of devices or materials or invention of 

devices or materials equipment to develop industrial plant tissue culture process 
 
06-016-214 การปฏิบัติขั้นสูงด๎านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   8(0-48-0) 

(Advanced Practices in Plant Tissue Culture)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การปฏิบัติงานพ้ืนฐานในห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยฝึกปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานและเทคนิคการผลิตพืชเพื่อการค๎า การตลาดและการจัดจ าหนําย 

 Practice in basic plant tissue culture in laboratory, practice in establishment 
including basic and advanced techniques for commercial plant tissue culture, marketing and 
distribution 

 
06-016-215 เทคโนโลยีสมัยใหมํส าหรับการผลิตพืช     3(2-3-4) 

(Modern Technology for Plant Production) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 ความรู๎พื้นฐานด๎านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมํในการผลพืช ประกอบด๎วยเทคโนโลยีโรงเรือน
ปลูกพืช เทคโนโลยีระบบการให๎น้ าและจัดการธาตุอาหารแกํพืช เทคโนโลยีการควบคุมสภาพอากาศ การใช๎ โด
รนเพ่ือการเกษตร ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ ตลาดผลผลิตการเกษตรสมัยใหมํ และการค๎นคว๎าเกี่ยวกับ
วิทยาการใหมํๆ ด๎านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 Introduction to modern plant production technology including greenhouse 
technology, irrigation and fertigation technology, climate control technology, drone for 
agriculture, smart farm controller system marketing of product of modern agriculture , 
research on advance plant tissue culture 

 
06-016-216 โครงงานนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีการผลิตพืช    3(0-9-0) 

(Innovative Project in Plant Production Technology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การท าโครงงานด๎านการออกแบบโมเดลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หรือการประดิษฐ์เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเชิงอุตสาหกรรม 

Mini-project on model design of device, materials, equipment or inventing of 
device, materials, equipment to develop industrial plant production  
  



40 

06-016-217 เทคโนโลยีการผลิตพืชในองค์กรเอกชน     6(0-36-0) 
(Technology for commercial Plant Production) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การปฏิบัติงานในสถานองค์กรเอกชนโดยฝึกปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานและเทคนิคใหมํๆ ในการ

ผลิตพืชเพ่ือการค๎าจนถึงการเรียนรู๎การตลาดและการจัดจ าหนําย 
 Training at commercial organizations, basic and advanced technique in 

commercial plant production, market and distribution 
 
06-016-218 ฝึกประสบการณ์ด๎านเทคโนโลยีการผลิตพืชในตํางประเทศ  6(0-36-0) 

(Global Experience on Plant Production Technology)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ฝึกประสบการณ์การด๎านงานวิชาการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชในองค์กร
เอกชน ฟาร์ม มหาวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ฝึกอบรม ในตํางประเทศ โดยที่มีการท างานวิจัยรํวมกัน 

 Academic and practice experience on plant production technology to join 
research  in private organizations, farms, universities, institutions, training centers in foreign 
countries 

 
2. กลุ่มวิชาวิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) 

06-016-219 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง      3(3-0-6) 
(Advanced Plant Breeding) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง กระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ

ในการปรับปรุงพันธุ์พืช เชํน การใช๎เครื่องหมายชีวโมเลกุลในการคัดเลือก การสร๎างสายพันธุ์แท๎โดยการ
เพาะเลี้ยงอับละอองเรณ ูพันธุวิศวกรรมในพืช 

 Advanced plant breeding technology, plant selection process, biotechnology 
in plant breeding, molecular marker assisted selection, pure line production by anther 
culture, genetic engineering in plants 
 
06-016-220 พันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช     3(3-0-6) 

(Genetic for Plant Breeding)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

พันธุ์ศาสตร์เบื้องต๎นในการปรับปรุงพันธุ์พืช ยีน ปฏิกิริยาของยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม การ
กระจายตัวทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากรเบื้องต๎น 

Basic genetic in plant breeding, genes, gene reactions, DNA, chromosome, 
genetic distribution, basic population genetics 
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06-016-221 การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช   3(2-3-4) 
(Statistical Analysis for Plant Breeding) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
วิธีการค านวณสถิติในการปรับปรุงพันธุ์พืช ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเปรียบเทียบ

ทดสอบสายพันธุ์  ความดีเดํนของลูกผสม สมรรถนะการผสม อัตราทางพันธุกรรม สมการถดถอย สหสม
พันทางพันธุกรรมระหวํางลักษณะ ดัชนีการคัดเลือกพันธุ์ ปฏิกิริยาระหวํางจีไทป์และสิ่งแวดล๎อม และ
เสถียรภาพของพันธุ์ 

Methods of statistics analysis for plant breeding, diversity analysis, variety 
comparison, hybrid vigor, heritability, regression, genetic correlation, selection index, 
genotype and environment interaction, line stability 

 
06-016-222 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-4) 

(Technique in Plant Breeding)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

เทคนิคการการวางแผนปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคการผสมเกสรและการวางแผนการผสมเกสรพืช 
การจัดการข๎อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช 

 Techniques for breeding planning, pollination techniques and pollination 
planning, germplasm data management 
 
06-016-223 การปรับปรุงพันธุ์พืชในองค์กรเอกชน     6(0-36-0) 

(Plant breeding in Commercial Organizations) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การปฏิบัติงานในสถานองค์กรเอกชนโดยฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือก 
และการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือต๎นพันธุ์ พร๎อมกับท างานวิจัยรํวมกับองค์กรที่เข๎าไปฝึกปฏิบัติ 

 Practice in plant breeding in a private organization, selection methods and 
seed or seedling production, conducting research with the organizations  
 
06-016-224 ฝึกประสบการณ์ด๎านการปรับปรุงพันธุ์พืชพืชในตํางประเทศ   6(0-36-0) 

(Global Experience on Plant Breeding) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ฝึกประสบการณ์การด๎านงานวิชาการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชในองค์กร
เอกชน ฟาร์ม มหาวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ฝึกอบรม ในตํางประเทศ โดยที่มีการท างานวิจัยรํวมกัน 

 Academic and practice experience on plant breeding to join research in 
private organizations, farms, universities, institutions, training centers in foreign countries  
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตวศาสตร์ 

06-016-225 เทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านอาหารสัตว์     3(2-3-4) 
(Biotechnology in Animal Nutrition) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีชีวภาพและโภชนศาสตร์สัตว์  เทคนิคพ้ืนฐานของ 

เทคโนโลยีชีวภาพด๎านอาหารสัตว์ การท างานของเอนไซม์ การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพใน อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การใช๎จุลินทรีย์ในทางเดิน
อาหาร สารดัดแปลงพันธุกรรมในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ความก๎าวหน๎าของงานวิจัยด๎านเทคโนโลยีชีวภาพด๎าน
อาหารสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการยอมรับการใช๎ เทคโนโลยีชีวภาพ  

The relationship between biotechnology and animal nutrition, basic 
techniques of biotechnology in the study of animal feed, function of the enzyme, 
application of biotechnology in animals feed, use of biotechnology in the study of 
microorganisms in digestive tract, use of microorganisms in digestive tract, genetically 
modified material in animal feed, recent advances in biotechnology research in animal feed, 
bio-safety and adoption of biotechnology 

 
06-016-226 โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง       3(2-3-4) 

(Advanced Animal Nutrition) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความแตกตํางของระบบการยํอยอาหารในสัตว์ การยํอยและการดูดซึมโภชนะและ การผสาน
เมแทบอลิซึมของโภชนะ การใช๎ประโยชน์โภชนะ จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร กลไกการควบคุมการ
ท างานของรํางกาย ความผิดปกติจากการให๎อาหาร เทคโนโลยีการให๎อาหาร และการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัย 
เทคนิคการวิจัยทางด๎านโภชนศาสตร์สัตว์  

Differences of digestive system in animals, nutrients digestion and absorption, 
integration of nutrients metabolism, utilization of nutrient, microorganisms in digestive tract, 
mechanism of biological activity control, metabolic disorder, modern technology in feeding 
and feed manufacturing, research techniques in animal nutrition 
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06-016-227 โภชนศาสตร์สัตว์ไมํเค้ียวเอ้ืองขั้นสูง    3(3-0-6) 
(Advanced Non-Ruminant Nutrition) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
เมแทบอลิซึมของโภชนะในสัตว์ไมํเคี้ยวเอ้ือง พลวัตของโภชนะที่ดูดซึมในสัตว์ไมํเคี้ยวเอ้ือง 

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในโภชนาการสัตว์ไมํเค้ียวเอ้ือง ผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมในเขตร๎อนตํอเมแทบอ
ลิซึมและการใช๎โภชนะ การศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยปัจจุบันด๎านโภชนาการสัตว์ไมํเค้ียวเอ้ือง  

Nutrient metabolism in non-ruminants, dynamics of absorbed nutrients in 
non-ruminants, roles of biotechnology in non-ruminant nutrition, impacts of tropical 
environment on nutrient metabolism and utilization, review of current research in non-
ruminant nutrition 

 
06-016-228 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Ruminant Nutrition) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

โภชนะและความต๎องการโภชนะในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จุลินทรีย์และการยํอยในกระเพาะหมัก 
การยํอย การดูดซึม เมแทบอลิซึมและความสัมพันธ์ของสารอาหาร การขาดสารอาหาร และความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาของเมแทบอลิซึมของโภชนะ 

Nutrients and nutrient requirement of ruminants, microorganism and digestion 
in rumen, digestion, absorption, metabolism and interrelationship among nutrient, nutrient 
deficiency and physiological disorder of metabolism of nutrient 

 
06-016-229 ชีวเคมีประยุกต์ในโภชนศาสตร์สัตว์     3(2-3-4) 

(Applied Biochemistry in Animal Nutrition) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

หลักโภชนศาสตร์สัตว์ กระบวนการยํอยและการดูดซึมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน 
กลไกการควบคุมความต๎องการและการเมแทบอลิซึมของโภชนะ ผลกระทบของปริมาณโภชนะตํอกระบวนการ
เมแทบอลิซึมในระหวํางการเจริญเติบโต การให๎น้ านม การสืบพันธุ์  ความผิดปกติทางกระบวนการ 
เมแทบอลิซึมของโภชนะ การศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยเป็นปัจจุบันด๎านชีวเคมีประยุกต์โภชนศาสตร์สัตว์ 

Principle of animal nutrition, digestion and absorption process of protein, 
carbohydrate and lipid, regulation mechanisms requirements and metabolism of nutrients, 
effects of nutrient supply on metabolism during growth, lactation, reproduction, metabolism 
disorder of nutrient, review of current research in applied biochemistry in animal nutrition 
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06-016-230 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์     3(3-0-6) 
(Feed Manufacturing Technology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการท างานของเครื่องจักร

ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบผงและอัดเม็ด การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
Manufacturing process of animal feed, processing of feed ingredient, function 

of machine in  feed mill, mixing machine, fine or pellet feed, quality control of animal feed 
 
06-016-231 ทุํงหญ๎าเขตร๎อนข้ันสูง       3(2-3-4) 

(Advanced Tropical Pasture) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การตรึงคาร์บอนในทุํงหญ๎า ผลของชํวงแสงและอุณหภูมิตํอการพัฒนาและการเจริญเติบโต
ของพืชอาหารสัตว์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอผลผลิตและคุณคําทางโภชนะ ผลการตัดและการเล็มกินพืชอาหารสัตว์
ตํอองค์ประกอบและการคงอยูํของทุํงหญ๎า การท าหญ๎าหมัก ปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการหมักและ
กระบวนการทางชีวเคมีตํางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในระหวํางการหมัก 
สารเสริมหญ๎าหมัก การสูญเสียในระหวํางการหมัก คุณคําทางโภชนะและการใช๎ประโยชน์ การท าหญ๎าแห๎ง 
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพหญ๎าแห๎ง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหญ๎าแห๎งในระหวํางการเก็บรักษา การใช๎
ประโยชน์ 

Carbon fixing in pasture, effect of photoperiod and temperature on growth 
and development of forages, factors affecting yield and nutritive values, effects forage 
defoliation on pasture component and persistency and animal production silage making, 
factors affecting fermentation process and biochemical process during ensiling, microbial 
activities during ensiling, silage additives, loss during fermentation, nutrient value and 
utilization, hay making, factors affecting hay quality, changes in hay quality during storage, 
utilization  
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06-016-232 การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์      3(2-3-4) 
(Animal Feed Quality Control) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์  การใช๎เทคนิคทางกล๎องจุลทรรศน์ตรวจสอบ

คุณสมบัติ ทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปน การใช๎เทคนิคเคมีวิเคราะห์คุณภาพ
แบบรวดเร็ว ตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปน และวัตถุท่ีเติมในอาหาร การใช๎เทคนิคทาง
กล๎องจุลทรรศน์ วิเคราะห์ปริมาณหาสัดสํวนของวัตถุดิบเพื่อประกันคุณภาพอาหารผสม  

Quality control of feed ingredient, use of microscopic techniques to examining 
physical property contaminants and adulterants in feed ingrained, the use of quick chemical 
qualitative analytical techniques in examining the presences of the above feed components 
and feed additives, use of microscopic techniques to examine  in quantitative estimation of 
feed components in quality assurance of mixed feed 

 
06-016-233 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์      3(3-0-6) 

(Animal Population Genetic) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 องค์ประกอบทางพันธุกรรมของสัตว์ สภาพความสมดุลของยีน การเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
ยีน การศึกษาลักษณะเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข๎องกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อัตราพันธุกรรม และอัตราซ้ า วิธีการ
ประเมินความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ระบบการคัดเลือกและผสมพันธุ์ 

 Genetic constitution of animal, equilibrium of gene, changes in gene 
frequency, quantitative study related to animal breeding, heritability and repeatability, 
genetic relationship evaluation method, selection and mating systems 
 
06-016-234 พันธุศาสตร์สถิติ       3(3-0-6) 

(Statistical Genetic) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเมทริกซ์ การประมาณคํา การหาอินเวอร์สเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของสัตว์ การ
หาค าตอบสมการแบบวนลูป การประมาณคําปัจจัยคงท่ี การท านายคําปัจจัยแบบสุํม สมการการคัดเลือก การ
ประมาณคําองค์ประกอบของความแปรปรวน 

 Matrix algebra theory, expectation, inverse of relationship matrix, iterative 
solution methods, estimation of fixed variable, prediction of random variable, selection 
index, estimation of variance component 
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06-016-235  นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก     3(3-0-6) 
 (Innovation in Poultry Breeding) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมส าหรับลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในสัตว์ปีก แผนการปรับปรุง

พันธุ์สัตว์ปีก ระบบการคัดเลือกและผสมพันธุ์ การทดสอบลูกข๎อจ ากัดในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก เทคโนโลยี
และวัตกรรมที่ใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก 

 Genetic parameters for important economically traits in poultry, poultry 
breeding plan, Selection and mating systems, progeny test, limitations of poultry breeding, 
technology and innovation in poultry breeding 
 
06-016-236 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ     3(3-0-6) 

 (Innovation in Beef Cattle Breeding) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมส าหรับลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในโคเนื้อ แผนการปรับปรุง
พันธุ์โคเนื้อ ระบบการคัดเลือกและผสมพันธุ์ การทดสอบลูกข๎อจ ากัดในการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ เทคโนโลยี
และวัตกรรมที่ใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ 

 Genetic parameters for important economically traits in beef cattle, beef 
cattle breeding plan, selection and mating systems, progeny test, limitations of beef cattle 
breeding, technology and innovation in beef cattle breeding 
 
06-016-237 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์แพะ      3(3-0-6) 

 (Innovation in Goat Breeding) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมส าหรับลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในแพะ แผนการปรับปรุง
พันธุ์แพะ ระบบการคัดเลือกและผสมพันธุ์ การทดสอบลูกข๎อจ ากัดในการปรับปรุงพันธุ์แพะ เทคโนโลยีและวัต
กรรมที่ใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์แพะ 

 Genetic parameters for important economically traits in goat, goat breeding 
plan, selection and mating systems, progeny test, limitations of goat breeding, technology 
and innovation in goat breeding 
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06-016-238 นวัตกรรมชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์    3(2-3-4) 
(Innovation in Molecular Biology in Animal Breeding) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 พ้ืนฐานทางชีววิทยาโมเลกุลของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กลุํมยีนส าหรับลักษณะที่ส าคัญทาง

เศรษฐกิจในสัตว์ตํางชนิดพันธุ์ การทบทวนวิธีการและเทคนิคที่ใช๎ในปัจจุบันและวิธีการใหมํที่ใช๎ในการศึกษา
เกี่ยวกับข๎อมูลทางพันธุกรรมชีวสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ส าหรับการปรับปรุงพันธุกรรม หลัก
สถิติที่ เกี่ยวข๎องกับการวิ เคราะห์ข๎อมูลและการวางแผนการทดลองในแผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ที่ประยุกต์กับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

Fundamental molecular biology of animal breeding. genomics for important 
economically traits in difference animal species, review current and innovative 
methodologies and techniques used in the study of genetic information, bioinformatics and 
computer software used for genetic improvement, principle statistics in data analysis and 
experimental design in animal breeding program, reproduction biotechnology applied to 
animal breeding 
 
06-016-239 สรีรวิทยาทางเดินอาหาร       3(3-0-6) 

(Digestive Physiology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

โครงสร๎างของทํอทางเดินอาหาร การควบคุมการท างานของระบบยํอยอาหาร การเคลื่อนไหว
และการหลั่งสารของทํอทางเดินอาหาร การยํอยและการดูดซึมในสัตว์เลี้ยง  

Structure of gastrointestinal tract, control of digestive system, gastrointestinal 
motility and secretion, gastrointestinal secretion, digestion and absorption in domestic 
animals 
 
06-016-240  สรีรวิทยาสัตว์ปีก       3(3-0-6) 

(Poultry Physiology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 การท างานอยํางเป็นระบบของอวัยวะของสัตว์ปีก ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของสัตว์ปีก 

 Systematic function of organs of poultry, factors affecting physiology changes 
in poultry 
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06-016-241 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง      3(3-0-6)  
(Advanced Animal Reproductive Physiology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบสืบพันธุ์ การควบคุมการสืบพันธุ์ การสํงสัญญาณระหวํางเซลล์ 

การพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์และเอมบริโอ การสร๎างรกและการตั้งท๎อง โภชนะศาสตร์ และการสืบพันธุ์ 
และเทคโนโลยีชํวยการสืบพันธุ์ 

Structure and function of reproductive system, regulation of reproduction, 
cell-to- cell signaling, gamete and embryo development, placenta and pregnancy, nutrition 
and reproduction, and assisted reproductive technology 

 
06-016-242 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสืบพันธุ์ในสัตว์     3(3-2-4)  

(Biotechnology for Animal Reproduction) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ความส าคัญของ เทคโน โ ลยี ชี วภาพในการจัดการการสื บ พันธุ์  การประยุ กต์ ใ ช๎
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพัน ธุ์  ปัญหาและจริยธรรมในการเลือกใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Importance of biotechnology in reproductive management, application of 
biotechnology for improving reproduction efficiency, problems and ethic in using of 
biotechnologies 
 
06-016-243 วิทยาตํอมไร๎ทํอทางการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง    3(3-0-3) 

(Advanced Endocrinology of Animal Reproduction) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ตํอมไร๎ทํอ ชนิดของฮอร์โมนและสารกระตุ๎นการเจริญที่เกี่ยวข๎องกับระบบสืบพันธุ์ โครงสร๎าง
และกลไกการท างานในระดับเซลล์ การควบคุมการสังเคราะห์และการหลั่งในระดับเซลล์  การใช๎ฮอร์โมนเพ่ือ
การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ การใช๎ฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
สืบพันธุ์ 

Endocrine glands, types of hormones and growth factors involved in 
reproductive system, structure and cellular mechanism of hormone action, cellular 
regulation of hormone synthesis and secretion, applications of hormones for diagnostic and 
therapeutic of reproductive disorders, applications of hormones to improve production and 
reproductive efficiency 
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06-016-244 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ขั้นสูง    2(1-3-2) 
(Advanced Techniques in Theriogenology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ การประเมินคุณภาพและเก็บรักษาน้ าเชื้อ 

การเก็บและการย๎ายฝากตัวอํอน การเจาะเก็บเซลล์ไขํการตรวจวัดระดับฮอร์โมน     เทคนิคระดับโมเลกุลทาง
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 

Examination and diagnostic techniques for reproductive organs, evaluation 
and storage of semen, embryo collection and transfer, oocyte collection, hormone 
detection, molecular techniques in theriogenology 

 
06-016-245 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง    3(3-0-6) 

(Advanced Reproduction in Cattle and Buffalo) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

วิทยาตํอมไร๎ทํอในระบบสืบพันธุ์ของโคและกระบือ การถึงวัยเจริญพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้ง
ท๎อง การคลอดและภาวะหลังคลอด ความไมํสมบูรณ์พันธุ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคและกระบือ 

Reproductive endocrinology of cattle and buffalo, puberty, fertilization, 
gestation, parturition and postpartum, infertility and fertility improvement of cattle and 
buffalo 
 
06-016-246 การสืบพันธุ์ในแพะและแกะขั้นสูง     2(2-0-4) 

(Advanced Reproduction in Goat and Sheep) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

วัฏจักรการสืบพันธุ์ของแพะและแกะ สาเหตุและปัจจัยของปัญหาความไมํสมบูรณ์พันธุ์ใน
แพะและแกะเพศผู๎และเพศเมีย การปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสมบูรณ์พันธุ์ในแพะและแกะ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแพะและแกะ   

Reproductive cycle of goat and sheep, causes and factors affecting goat and 
sheep infertility problems, prevention and treatment of the goat and sheep infertility 
problems, reproductive efficiency improvement of goat and sheep 

 



50 

06-016-247 วิทยาศาสตร์ไขํ        3(3-0-6) 
(Egg Science) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 อุตสาหกรรมไขํ ชีววิทยาของไขํสัตว์ปีก เคมีวิทยาของไขํ คุณคําทางโภชนาการของไขํ 

คุณภาพไขํและการวัดคุณภาพความผิดปกติของไขํ จุลชีววิทยาของไขํ คุณสมบัติเชิงการท างานของไขํในอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ไข ํ

 Egg industry, biology of the avian egg, chemistry of the egg, nutritional value 
of the egg quality and measurement abnormalities of the egg microbiology of the egg 
functional properties of the egg in food, egg products 
  
06-016-248  นวัตกรรมการจัดการของเสียจากสัตว์     3(3-0-6) 

(Innovation in Animal Waste Management) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 ของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ ลักษณะของมูลสัตว์ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและเคมีของมูล 
ข๎อจ ากัดและปัญหาการใช๎มูลสัตว์ นวัตกรรมการจัดการของเสียในการผลิตปศุสัตว์ 

 Waste in livestock farm, characteristics of manure, biological and chemical 
change of manure, limitations and problems of manure utilization, innovation of waste 
management in livestock production 
06-016-249 ปัญหาพิเศษ       3(3-0-6) 

(Special Problem)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 การศึกษาค๎นคว๎าทางสัตวศาสตร์ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in animal science at the master’s degree level and 

compile into a written report 
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

06-016-250 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
(Principle of Economic Livestock Production) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
หลักการผลิตปศุสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สายพันธุ์และเทคนิคการปรับปรุง พันธุ์ 

การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหารและการให๎อาหาร สุขภาพและสุขอนามัย  การปูองกัน โรคและการ
ควบคุมปรสิต กลยุทธ์ด๎านการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการผลิตปศุสัตว์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบของการผลิตสัตว์ ตํอนิเวศน์มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน์ตํอ
การผลิตปศุสัตว์ การตลาด การค๎าผลิตภัณฑ์สัตว์  

Fundamentals in production of selected economic livestock, breeds and 
breeding techniques, housing management, feeds and feeding management health and 
sanitation, prevention of diseases and parasites’ control, marketing strategies, socioeconomic 
factors affecting animal production, impacts of animal production on human ecology and 
natural resources, impacts of globalization on animal production, marketing, animal products 
trade 

 
06-016-251  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
    (Innovation in Poultry Production and Management) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม การวางแผนและการ
สร๎างโรงเรือนสัตว์ปีก อาหารและการให๎อาหาร การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ต๎นทุน 
การผลิต การตลาด และการจ าหนําย ปัญหาการผลิตและแนวทางแก๎ไข กฎและระเบียบส าหรับการผลิตสัตว์
ปีกเชิงอุตสาหกรรม 
  Innovative poultry production and management, industrial poultry breeds, planning 
and construction of poultry barn. feed and feeding, management of industrial poultry farm, 
production cost analysis, marketing and distribution, production problems and solution, rule 
and regulation for industrial poultry production 
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06-016-252 นวัตกรรมการผลิตและการจัดการโคเนื้อ     3(2-3-4) 
(Innovation in Beef Cattle Production and Management) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของโคเนื้อ พันธุ์โคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม การวางแผน

และการสร๎างโรงเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อ อาหารและการให๎อาหาร การจัดการฟาร์มโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิต การตลาด และการจ าหนําย ปัญหาการผลิตและแนวทางแก๎ไขกฎและระเบียบ
ส าหรับการผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม 

 Innovative beef cattle production and management, industrial beef cattle 
breeds, planning and construction of beef cattle barn, feed and feeding, management of 
industrial beef cattle farm,  production cost analysis, marketing and distribution, production 
problems and solution, rule and regulation for industrial beef production 
 
06-016-253 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของแพะ    3(2-3-4) 

(Production and Innovative Management of Goat) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แนวโน๎มของตลาดและผลิตภัณฑ์ใหมํของแพะ การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตแพะ 
รองรับตลาด และผลิตภัณฑ์ใหมํ การเก็บรักษา การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคํา โลจิสติกส์ แผนธุรกิจการเกษตร 
การเงิน การจัดการธุรกิจการเกษตรเบื้องต๎น  

Trends in new market and products of goats, production planning, goat 
production technology to accommodate new markets and products, storage, processing for 
value-adding, logistic, agribusiness plan, finance, introduction to agribusiness management 

 
06-016-254 การประกอบการฟาร์มโคเนื้อ      3(2-3-4) 

(Beef Cattle Farming Enterprise) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แผนธุรกิจฟาร์มโคเนื้อและโคขุน การขอสินเชื่อและการประกอบการ การบริหารธุรกิจฟาร์ม
โคเนื้อ ผลิตภัณฑ์และการตลาด มาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์และการขอใบรับรอง กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต
และการค๎าปศุสัตว์ในประเทศและระหวํางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประกอบการฟาร์ม การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่  

Business plans for beef cattle farming and fattening beef cattle farming, loan 
applications and operations, business management of beef cattle farming, products and 
marketing, livestock product standards and certificates application, national and international 
laws in livestock production and trading, information technology and farming enterprise, field 
study 
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06-016-255 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
(Innovation and Technology in Poultry Product)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกส าหรับการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์ หลักการถนอมอาหารและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด๎วยวิธีการตําง ๆ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลตํอคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีก  

Raw materials for food processing and management, principles of food 
preservation and various food processing methods, processing factors affecting quality, 
packaging, product storage, clean technology, plant design, technology and innovation in 
food processing 

 
06-016-256 การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์   3(2-3-4) 

(High Quality Fattening Cattle Beef Production and Product  
Development) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
เทคนิคข้ันสูงในการคัดโคเข๎าขุน การจัดการโคกํอนเข๎าขุนด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํ เทคโนโลยี

ส าหรับการประกอบสูตรอาหารโคขุนคุณภาพสูง ระบบการขุน การจัดการการให๎อาหารโคขุนเพ่ือผลิตเนื้อ
คุณภาพสูง การจัดการโคขุนกํอนเชือด เทคนิคการช าแหละและการจัดการซากโคขุนหลังเชือดเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพเนื้อ เทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการประเมินคุณภาพเนื้อโคขุน เทคนิคขั้นสูงส าหรับการตัดแตํงชิ้นสํวน
เนื้อโคขุน การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 

Advanced techniques in cattle selection for fattening, management of cattle before 
fattening by modern technology, feed formulation technology for high quality fattening beef, 
fattening tupe, fattening feeding management for high quality meat production, managing of 
fattening cattle before slaughtering, slaughtering techniques and carcass management after 
slaughtered for improvement beef quality, advanced technology for fattening beef cattle 
quality assessment, advanced techniques for fattening beef cattle carcass cutting, product 
and fattening cattle beef product development, field study 
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06-016-257 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ   3(2-3-4) 
(Innovation and Technology in Goat Product)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ผลิตภัณฑ์จากแพะส าหรับการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์ หลักการถนอมอาหารและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด๎วยวิธีการตําง ๆ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลตํอคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของแพะ และ
ปฏิบัติการที่เก่ียวข๎อง  

Raw materials for food processing and management, principles of food 
preservation and food processing methods, processing factors affecting quality, packaging, 
product storage, clean technology, plant design, innovation and technology in food 
processing and relating laboratories 

 
06-016-258  ฝึกปฏิบัติงานด๎านผู๎ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก     6(0-36-0) 

 (Advanced Poultry Industry Practicum) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 การฝึกงานในสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานและเทคนิคใหมํๆ ในการผลิต
สัตว์ปีกเพ่ือการค๎า การตลาด การจัดจ าหนําย 

 Training at company, basic and advanced techniques in commercial poultry 
production, marketing and distribution 
 
06-016-259 ฝึกปฏิบัติงานแบบเข๎มข๎นในฟาร์มและอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่อง  9(0-54-0) 

ของการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน 
(Intensive Practicum in Farm or Related Industry of Beef Cattle  
and Feedlot Farm or Related Industry) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ฝึกปฏิบัติงานแบบเข๎มข๎นในฟาร์มและอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องของการเลี้ยงโคเนื้อ -โคขุน 

ครอบคลุมด๎านการผลิต การแปรรูป การจ าหนําย การน าเข๎า การสํงออก และการบริหารกิจการ  
Intensive training at commercial farm or related industry of beef cattle and 

feedlot farm or related industry covering production, processing, distribution , import/export 
management 
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06-016-260  ฝึกปฏิบัติงานด๎านผู๎ประกอบการฟาร์มแพะ     6(0-36-0) 
(Advanced Goat Industry Practicum) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 การฝึกงานในสถานประกอบการโดยฝึกปฏิบัติเทคนิคพ้ืนฐานและเทคนิคใหมํๆ ในการผลิต

แพะเพ่ือการค๎า จนถึงการเรียนรู๎การตลาดและการจัดจ าหนําย 
 Training at company to be able to produce goat for commercial as well as 

learning of market and distribution 
 

4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

06-016-261 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 
(Technology and Innovation of Aquaculture Production) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ชนิดของสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประเภทการเลี้ยงสัตว์น้ า การจัดการฟาร์ม การตลาด 

เทคโนโลยีการท าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การจัดการคุณภาพน้ า การให๎อาหารและการจัดการอาหาร  
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิต 

Important economic aquatic animal species, aquaculture type, farm 
management,  marketing, technology for aquaculture farming, water quality management, 
feeding and feed management, strategies to increase fish production 

 

06-016-262 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมงขั้นสูง    3(2-3-4) 
(Advanced Fishery Biotechnology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : พันธุศาสตร์ 
การใช๎เซลล์ อณูชีวะ สิ่งมีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิต หรือกระบวนการทางชีวภาพเพ่ือ

การเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์สัตว์น้ า 
Uses of living cells, biological molecules, living organisms or product of 

organisms, or biological process for culture, breeding, propagation of aquatic animals 
 
06-016-263 อณูพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 

(Molecular Genetics and Genetic Improvement  
of Economic Aquatic Animal) 

เงื่อนไขของรายวิชา : พันธุศาสตร์ 
องค์ประกอบของพันธุกรรมในเซลล์ การแสดงออกของยีน จีโนมและจีโนมิคส์ในสัตว์น้ า 

เทคนิคชีวโมเลกุล การใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 
Genetic structure of cell, gene expression, genome and genomics in aquatic 

animals, molecular biology techniques, application in aquatic animal genetic improvement 
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06-016-264 โภชนะศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ าเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 
(Nutrition and Economic Aquatic Animal Feed Production) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ความต๎องการโภชนะในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์น้ าในระยะตําง ๆ 

และการควบคุมและจัดการคุณภาพอาหารสัตว์น้ า เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต การจัดการอาหารสัตว์น้ า 
การใช๎สาร เสริมเพ่ือเรํงการพัฒนาของพํอแมํพันธุ์และเรํงการเจริญเติบโต หลักการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
น้ า โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการประยุกต์ใช๎ในการค านวณสูตรอาหาร การใช๎ประโยชน์ของอาหารสัตว์น้ าชนิด
ตํางๆ เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า ความส าคัญและบทบาทของอาหารสัตว์น้ าตํอสิ่งแวดล๎อม การจัดการ
ในด๎านการให๎อาหารสัตว์น้ า 

Nutrients requirement in economic aquatic animals, feed production 
technology in various state, feed quality control and management, technology of life feed 
production, fish feed management, application of feed additives as growth enhancer for fish 
and brood fish principles of quality control in aquatic animal feeds, application of computer 
programs for feed formulation, utilization of various kinds of aquatic animal feeds, 
production technology in aquatic animal feed, importance and effects of feeds on 
environment, feeding management of aquatic animals 
 
06-016-265 คุณภาพน้ าและการจัดการสุขภาพของสัตว์น้ า   3(2-3-4) 

(Water Quality and Aquatic Animal Health Management) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การจัดการคุณภาพน้ า ระบบที่ใช๎ในการเพาะฟัก อนุบาล บํอเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาคุณภาพน้ า 

Water quality management, hatchery system, nursery, ponds, treatment 
technology and problem solution of water quality 
 
06-016-266 วิทยาภูมิคุ๎มกันสัตว์น้ า      3(2-3-4) 

 (Fishery Immunology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

หลักการเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ๎มกัน กลไกระบบภูมิคุ๎มกัน ระบบภูมิคุ๎มกัน อวัยวะที่เกี่ยวข๎อง 
สารคัดหลั่ง กลไกการติดเชื้อและการปูองกันการติดเชื้อ การเพ่ิมภูมิคุ๎มกันในสัตว์น้ า ปัจจัยทางธรรมชาติ  
สิ่งแวดล๎อมท่ีมีผลตํอระบบภูมิคุ๎มกัน การตอบสนองตํอเชื้อตํางๆ เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ๎มกัน 

Principles of immunology, mechanism of immune system, Immune systems, 
related specific organs, secretory proteins and, Infection and protection mechanisms, 
Immunization and immune stimulating agents, environmental factors affecting fish immune 
system, fish immune response to pathogens, immunological technique 
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06-016-267 เทคโนโลยีประมงอินทรีย์      3(2-3-4) 
(Organic Fishery Technology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 ความหมายของเทคโนโลยีการประมงอินทรีย์ ระบบการผลิต การรักษาสมดุลธรรมชาติ 

ระบบนิเวศของเทคโนโลยีการประมงอินทรีย์ การท าประมงโดยไมํใช๎เคมีสังเคราะห์ การน าภูมิปัญญาชาวบ๎าน
มาใช๎ประโยชน์ การใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประมง 

 Definition of organic fishery technology, production systems, environmental 
maintenance, ecosystem of organic fishery technology, chemicals-free fisheries, traditional 
knowledge usage, using of sufficiency economy in fisheries 
 
06-016-268 ปัญหาพิเศษทางการประมง     3(0-6-0) 

 (Special Problems in Fisheries) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

รวมรวมข๎อมูล ทดลองด๎วยตนเองในหัวข๎อที่เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า โดยมีอาจารย์
เป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและเรียบเรียงผลการศึกษาตามแบบมาตรฐานของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การ
จัดเตรียมต๎นฉบับและการน าเสนอผลงานในที่ประชุม 

Literature review, conducting experiments under supervision of a supervisor in 
topics relating to aquaculture technology, analysis of data and interfaith result according to 
standard scientific research, preparation of manuscript and presentation in conference 
 
06-016-269 หัวข๎อเฉพาะทางการประมง     2(2-0-4) 

 (Selected Topics in Fisheries) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

วิทยาการใหมํและนําสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
New and interesting issues in aquaculture technology 

 
06-016-270  งานวิจัยทางการประมง      1(1-0-2) 

(Research in Fisheries) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิพากษ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
เกี่ยวกับวิธีวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล วิธีการแปลผลการศึกษา และวิธีการวิจารณ์ผลการศึกษา 

Review on selected research article related to aquaculture, class discussion of 
the article on research methods, data analysis, interpreting and discussion 
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06-016-271 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า    3(2-3-4)  
(Aquatic Animal Breeding and Nursing Technology) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ทฤษฎีการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ าวัยอํอน ที่เป็น

สัตว์น้ าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เทคนิคทีจ่ าเป็นตํอการปฏิบัติงานในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Theory of aquatic animal breeding and nursing, local economic aquatic animal 

breeding and murdering practical, necessaries techniques for practice in hatchery 
 

5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตร 

06-016-272 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร I  3(3-0-6) 
(Biotechnology and Genetic Engineering in Agriculture I) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู๎พ้ืนฐานด๎านตําง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ

และการประยุกต์ ได๎แกํ เทคโนโลยีชีวภาพการสกัดสารและแยกองค์ประกอบของสารสกัด เทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับเซลล์และโมเลกุล วิศวกรรมพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  เทคโนโลยีชีวภาพพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล๎อม 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

History of biotechnology, basic knowledge of various aspects of biotechnology 
and application, including cellular and molecular biotechnology. Genetic engineering, 
Microbial biotechnology, Plant Biotechnology, animal biotechnology, food biotechnology, 
Industrial biotechnology, environmental biotechnology, agricultural biotechnology, genetic 
modification organisms (GMOs), biosafety 

 
06-016-273 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร II  3(3-0-6) 

(Biotechnology and Genetic Engineering in Agriculture II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แนวคิดปัจจุบันทางด๎านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรขั้นสูง  โดยเฉพาะโครงสร๎างยีนทั้งในโพรแค
ริโอตและยูแคริโอต การควบคุมการแสดงออกของยีนโดยใช๎วิธีรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ โครงสร๎างและการท างาน
ของโปรตีน งานวิจัยและเทคนิคทีเ่กี่ยวข๎องที่มีอยูํในปัจจุบัน 

Current concepts of advances agricultural biotechnology, prokaryotic and 
eukaryotic gene structures and regulation of gene expression using recombinant DNA 
techniques, structure and function of protein, related of current research and technic in  
biotechnology 
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06-016-274 โครงงานด๎านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางการเกษตร  6(0-18-0) 
(Project in Biotechnology to Genetic Engineering in Agricultural) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 ออกแบบการทดลองและเขียนรายงานโครงงานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีชีวภาพและ 

พันธุวิศวกรรมทางการเกษตร ภายใต๎ค าแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 Designing experiments and writing project reports to agricultural 

biotechnology and genetic engineering under the guidance and control by advisor 
 
06-016-275  เทคโนโลยีแปูง        3(2-3-4) 
  (Starch Technology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
  องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร๎างระดับโมเลกุลของแปูง สมบัติทางเคมีกายภาพของแปูง 
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างกับสมบัติทางเคมีกายภาพของแปูง การผลิตแปูง การดัดแปรแปูงด๎วยวิธีการทาง
เคมี และทางกายภาพ การประยุกต์ใช๎ประโยชน์จากแปูงและแปูงดัดแปรในอุตสาหกรรมอาหาร 
  Chemical composition and molecular structure of starches, physico-chemical 
properties of starches, relationships between structure and physico-chemical properties of 
starches, starches production, chemical and physical modification of starches, applications of 
starches and modified starches in food industry. 
 
06-016-276  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปขั้นต่ าผักและผลไม๎   3(2-3-4) 
    (Postharvest and Minimal Processing of Vegetables and Fruits) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม๎ส าหรับการแปรรูปขั้นต่ า สถานการณ์ของการผลิต
และอุตสาหกรรมผักและผลไม๎ตัดแตํง สรีระวิทยาของผักและผลไม๎ตัดแตํง การแปรรูปขั้นต่ า การควบคุม
คุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและอนามัย 
(GAP, GMP และ HACCP) ของผักและผลไม๎ตัดแตํง การแปรรูปขั้นต่ าผักและผลไม๎อ่ืน ๆ ได๎แกํ การใช๎
อุณหภูมิต่ า ความร๎อนและไมํใช๎ความร๎อน เป็นต๎น 

 Postharvest of vegetables and fruits for minimal processing, current fresh-cut 
produce industry and processing, physiology of fresh-cut produce, minimal processing, 
quality control, analysis of quality, microbial contamination, hygienic production technology 
(GAP, GMP, HACCP) of vegetables and fruits, miscellaneous minimal processing of vegetables 
and fruits e.g. low temperature, thermal and non-thermal processing 
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06-016-277  การใช๎ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร    3 (2-3-4) 
(Utilization of By-Products from Agriculture)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
  แหลํงและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร การผลิตและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ มูลคําเพ่ิมจากวัสดุเศษเหลือที่ผลิตโดยเทคโนโลยีตําง ๆ ซึ่งประกอบด๎วย กระบวนการไฮโดรไลซิส 
กระบวนการสกัด กระบวนการท าแห๎ง และการหมัก เป็นต๎น การประยุกต์ใช๎วัสดุเศษเหลือและผลิตภัณฑ์  
สํวนประกอบอาหารอาหารสุขภาพ อาหารเสริม และการใช๎ประโยชน์ 
  Sources and compositions of by-products from agriculture, production and 
properties of value-added products from by-products produced using different technologies 
including hydrolysis, extraction, drying, fermentation, applications of by-products and their 
products as food ingredients, functional food, food supplement 
 
06-016-278 เทคโนโลยีของเนื้อ สัตว์ปีก และสัตว์น้ า     3(2-3-4) 

(Meat Poultry and Aquatic Technology) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์ปีก สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การเชือดการตัด
แตํงซาก การแปรรูป การตรวจ การเก็บรักษา การเสื่อมคุณภาพ การตลาด แนวโน๎มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

Physical, chemical and microbiological properties of meat, poultry, aquatic 
animal and products, slaughtering, cutting processes, processing, inspection, storage, 
deterioration, marketing, meat products development tendency 
 
6. กลุ่มวิชาการเกษตรอินทรีย์ 

06-016-279 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี      3(2-3-4) 
(Biological Control of Insect Pests)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
หลักการปูองกันการจัดการแมลงศัตรูพืชโดยใช๎สิ่งที่มีชีวิต ชนิดของชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์และ

การประโยชน์ใช๎เป็นศัตรูธรรมชาติในการควบคุมโดยชีววิธี การอนุรักษ์และการเพ่ิมปริมาณศัตรูธรรมชาติ การ
ใช๎วิธีการควบคุมโดยชีววิธีรํวมกับวิธีการควบคุมอ่ืน ๆ  

Principles of biological control of insect pests, organisms as natural enemies, 
type of useful organisms and their use as natural enemies, use of natural enemies in 
biological control, conservation and augmentation of natural enemy, application of 
biological control with other control strategies 
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06-016-280 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี     3(2-3-4) 
(Biological Control of Plant Diseases)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับโรคพืชและสาเหตุโรคพืช หลักการจัดการโรคพืชและแนวทางการ

ควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีของพืชเศรษฐกิจ ชนิดเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์สํงเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช วิธีการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือ
การค๎า การใช๎เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืชในระบบการผลิตพืชแบบตํางๆ การขยายเชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ไว๎ใช๎เองตามวิธีพอเพียง ความปลอดภัยในการใช๎ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีประโยชน์ได๎แกํ 
เชื้อปฏิปักษ์และเชื้อท่ีสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

Basic knowledge in plant pathology and plant pathogens , principle for plant 
disease management and strategies for biological control of plant diseases in economic 
crops, species of antagonistic and plant growth enhancement microbes, screening for high 
potential antagonistic microbes, research and development for biological control for 
commercial products, using antagonistic microbes in various cropping systems, mass 
production of antagonistic microbes for self-sufficiency, bio-safety concerning used of 
beneficial microbes including antagonistic, growth enhancer microbes 

 
06-016-281 การเกษตรอินทรีย์      3(3-0-6) 

(Organic Agriculture)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

หลักการ แนวคิด และเทคนิคท่ีเกี่ยวข๎องกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งการผลิตพืชอินทรีย์ ครอบคลุม
ตั้งแตํการจัดการดิน ปุ๋ย น้ า การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ ยว การเก็บรักษา 
การตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ หลักการปศุสัตว์อินทรีย์ มาตรฐานปศุสัตว์
อินทรีย์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เชํน โคเนื้อ โคนม สุกร สัตว์ปีก และการเลี้ยงผึ้ง สัตว์ชนิดอ่ืนๆ หลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ กระบวนการแปรรูปและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ การรับรอง นโยบาย ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง และการ
รับรองเกษตรอินทรีย์ของสถาบันตํางๆ และกรณีศึกษา 

Principles, concepts, and techniques of organic agriculture including organic 
crop production covering soil, fertilizer and water management, pest control, harvest and 
postharvest handling, marketing of organic products, analysis of agricultural inputs in organic 
production system, principle and standard of organic animal, organic animal production such 
as beef cattle, dairy, pig and poultry, and organic bee keeping, and other animals, animal 
welfare, processing and marketing of organic animal, policy, regulations and organic 
certification schemes and case study 
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06-016-282 การจัดการระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์    3(3-0-6) 
(Ecosystem Management in Organic Agriculture)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
องค์ประกอบของระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ การถํายทอด

พลังงานและการหมุนเวียนสารภายในระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์ การจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข๎องที่ท าให๎ระบบ
นิเวศเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน และกรณีศึกษา  

Components of organic agricultural ecosystem, relationships between the 
components, energy flow and material cycle of organic agricultural, management of factors 
related to sustainable organic agriculture and case study 

 
7. กลุ่มวิชาการเกษตรแม่นย า 

06-016-283 เกษตรแมํนย าเบื้องต๎น      3(3-0-6) 
(Introduction to Precision Agriculture)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ขอบเขตและภาพรวมของเทคโนโลยีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี การเก็บ

ข๎อมลู โปรแกรม การวิเคราะห์และการตัดสินใจ การน าไปปฏิบัติ  
Scope and overview of the agricultural technologies and their applications, 

data record keeping, software, analysis and decision making, implementation 
 

06-016-284 ข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต๎น    3(3-0-6) 
(Introduction to Agricultural GIS) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
กระบวนการเบื้องต๎นทางข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การจัดการข๎อมูล การวิเคราะห์เชิง

พ้ืนที่ โปรแกรมการท าแผนที่  
Fundamental processes of geographic Information systems (GIS), data base 

management, spatial analysis, mapping software 
 

06-016-285 ระบบก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์และการรับรู๎ระยะไกล  3(2-3-4) 
(Global Positioning System and Remote Sensing) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ระบบก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์เบื้องต๎น การประยุกต์ใช๎ทางด๎านการเกษตร มุมมองทั่วไป

ของระบบก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ได๎แกํ การท าแผนที่ การท าทาง การรับรู๎ระยะไกลเบื้องต๎น  
Fundamental of global positioning system (GPS), application in agriculture, 

general technical aspects of the GPS satellites such as mapping, navigation, introduction to 
remote sensing 
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06-016-286 เครื่องมือในการเกษตรแมํนย า     3(2-3-4) 
(Precision Farming Hardware)  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
ขอบเขตและภาพรวมของเทคโนโลยีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี การเก็บ

ข๎อมูล โปรแกรม การวิเคราะห์และการตัดสินใจ การน าไปปฏิบัติ การให๎น้ าอยํางแมํนย า การควบคุมความชื้น
ในดินอัตโนมัติ การใช๎โดรนทางการเกษตร และเครื่องมืออัจฉริยะ 

Scope and overview of the agricultural technologies and their applications, 
data record keeping, software, analysis and decision making, implementation, solar operated 
precision spraying and water irrigation, soil moisture sensing and automatic irrigating control, 
drone assisted in agriculture and robotic equipment 

 
06-016-287 ดิน น้ า ธาตุอาหาร และความแปรปรวนของผลผลิต  3(2-3-4) 

(Soil, Water, Nutrient and Yield Variability)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

การสร๎างตัวของดินและการเปลี่ยนแปลงของดินตามความสูง-ต่ าของสภาพพ้ืนที่ การท าแผน
ที่ดิน การใช๎ประโยชน์จากแผนที่ซึ่งมีมาตราสํวนและรายละเอียดระดับตํางๆ การตรวจสอบความแปรปรวนเชิง
พ้ืนที่ระดับไรํนาของคุณสมบัติดินและน้ าที่พืชน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ การจัดการที่ดินอยํางแมํนย า การ
ชลประทานและการระบายน้ าการจากการจ าแนกเขตเกษตรกรรม ธาตุอาหารที่เฉพาะกับพืชปลูก การแปลผล
แผนที่ผลผลิตเสถียรภาพผลผลิต ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีการให๎อัตราตามความแตกตําง
ของพ้ืนที ่

Soil formation and catena, soil mapping, utilization of maps of different scales 
and details, investigation of field-scale spatial variability of soil properties and water 
availability, precision land management, irrigation and drainage, agricultural zoning, nutrient-
specific crops, yield map interpretation, yield stability, crop quality sensor, variable rate 
technology (VRT) 

 



64 

8. กลุ่มวิชาธุรกิจเกษตร 
06-016-288 การจัดการธุรกิจการเกษตรขั้นสูง     3(3-0-6) 

(Advanced Agribusiness Management)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แนวคิดทางธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร กระบวนการจัดการในธุรกิจการเกษตร 
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจของผู๎ประกอบการธุรกิจการเกษตร การจัดการการตลาดส าหรับธุรกิจ
การเกษตรและพฤติกรรมผู๎บริโภค เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค๎าเกษตร กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมและการก าหนดกลยุทธ์ ความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจการเกษตร  

Concept of agribusiness, structure of agribusiness system, agribusiness 
management process, role of agribusiness manager in problem solving and decision making, 
agribusiness marketing management and consumer behavior, agro industrial economics, 
strategic management process in agribusiness, environmental scanning and strategy 
formulation process, sources of risk and risk management strategies in agribusiness 

 
06-016-289 การจัดการการตลาดในธุรกิจการเกษตรขั้นสูง   3(3-0-6) 

(Advanced Marketing Management in Agribusiness)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แนวคิดและการประยุกต์การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์ตลาดผู๎บริโภค 
การแบํงสํวนการตลาดและการเลือกเปูาหมาย การก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค๎า การพัฒนากลยุทธ์
ราคา กลยุทธ์การจัดการชํองทางการจัดจ าหนําย กลยุทธ์การสํงเสริมทางการตลาด การตลาดดิจิตอล  

Concept and applied marketing in agribusiness, analyzing consumer market, 
identifying market segments and targets, product and brand equity strategies, developing 
pricing strategies, managing distribution channel strategies, marketing communication 
strategies, digital marketing 
 
06-016-290 การจัดการการเงินและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 

(Financial Management and Project Analysis in Agribusiness)  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

แนวคิดการบริหารการเงินส าหรับผู๎ประกอบการธุรกิจการเกษตร ตลาดเงินและตลาดทุน การ
จัดหาเงินทุนสาหรับธุรกิจเกษตร รายงานการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน มูลคําของเงินที่เกี่ยวกับเวลา 
แนวคิดเบื้องต๎นเกีย่วกับโครงการการลงทุน วงจรของโครงการ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการ  

Concepts of financial management concept for agribusiness enterprises, 
money and capital markets, financing acquisition for agribusiness, financial report and 
analysis, time value of money, investment project concept, project cycle, and feasibility 
analysis of project 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1               36(0-108-0) 
(Thesis I) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร หรือด๎านการประกอบการเกษตร โดย

อยูํในความดูแล และค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Research conducting on problem issue in agricultural science or agricultural 

entrepreneur under supervision and guidance of the thesis advisor(s)   
 
06-016-302 วิทยานิพนธ์ 2       12(0-36-0) 

(Thesis II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  

 การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตรหรือด๎านการประกอบการเกษตร โดย
อยูํในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Research conducting on problem issue in agricultural science or agricultural 
entrepreneur under supervision and guidance of the thesis advisor(s) 
 

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ  

06-016-400 การค๎นคว๎าอิสระ       6(0-18-0) 
 (Independent Study) 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเฉพาะเรื่องตามหัวข๎อและขอบเขตที่อยูํในความสนใจ

ของผู๎เรียน โดยหัวข๎อมีความเกี่ยวข๎องกับด๎านวิทยาศาสตร์เกษตรหรือการประกอบการเกษตร  ภายใต๎การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลงานวิชาการ 

Independent study searching, gathering, analyzing and data synthesizing of 
specific topic on interested topic which is related to agricultural science or agricultural 
entrepreneur under guidance of advisor(s) and presenting in term of academic articles 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
 

3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล 

รหัสบตัรประชาชน 
ต าแหนํงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)/ 

 ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 

1 นางราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย ์ Ph.D. in 
Agriculture 

Plant Biotechnology 
University of Reading, United 
Kingdom 

25 25 25 25 

    วท.ม. เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     
   วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์     
2 นางสาวซารีนา  สือแม ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 25 25 25 25 

   วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์     
   วท.บ สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

นครศรีธรรมราช 
    

3 นางสายทอง  แก๎วฉาย 
 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

25 25 25 25 

   ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าธนบุร ี

    

   วท.บ กีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลยัขอนแกํน     
4 นายจักรพันธ์  พิชญพิพัฒน์กุล ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแกํน 20 20 20 20 

   วท.ม. เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี     

   วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี     
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
รหัสบตัรประชาชน 

ต าแหนํงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)/ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
5 นางสาวนิฟารีซา  เจ๏ะเล๏าะ 

 
อาจารย ์ ปร.ด. 

 
วิทยาศาสตร์การเกษตร  
วิทยาศาสตร์การประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 35 35 35 35 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
   วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ า มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์     
6 นายธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
   วท.ม. ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกลุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     
   วท.บ เกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช 
    

7 นายสุไลมาน  เจ๏ะอาบ ู อาจารย ์ ปร.ด. พืชไรํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
   วท.บ. พืชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวิชัย 
    

8 นายนราธิษณ์  หมวกรอง 
  

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.บ. 

ปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีการผลติพืช  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

35 35 35 35 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
 

ต าแหนํงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)/ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
1 นายทวี บุญภิรมย ์ ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ M.S.  Crop Science Central Luzon State 

University, Philippines 
6 6 6 6 

2 นางราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย ์ Ph.D. Agriculture University of Reading, 
United Kingdom 

35 35 35 35 

3 นางสาวซารีนา  สือแม ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ปร.ด สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
4 นางสายทอง  แก๎วฉาย ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ Ph.D. Biotechnology in Plant Pathology วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

25 25 25 25 

5 นายจักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล ผู๎ชํวยศาตราจารย ์ ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแกํน 20 20 20 20 
6 นางมนทนา  รุจิรศักดิ ์ ผู๎ชํวยศาตราจารย ์ วท.ม. พืชไรํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 30 30 30 30 
7 นายเจษฎา  แก๎วฉาย ผู๎ชํวยศาตราจารย ์ วท.ม. พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า

เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
15 15 15 15 

8 นายกนก  เชาวภาษี อาจารย ์ ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 30 30 30 30 
9 นายนราธิษณ์  หมวกรอง อาจารย ์ ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
10 นายธนเสฏฐ ์ ทองใสเกลี้ยง อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
11 นางสาวนิฟารีซา  เจ๏ะเล๏าะ อาจารย ์ ปร.ด. 

 
วิทยาศาสตร์การเกษตร  
วิทยาศาสตร์การประมง 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 35 35 35 35 

12 นายสุไลมาน  เจ๏ะอาบ ู อาจารย ์ ปร.ด. พืชไรํ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
13 นางโรสลาวาตี  โตะแอ อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 35 35 35 35 
14 นายนิรันดร  หนักแดง อาจารย ์ วท.ม. โภชนาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สัตว์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 30 30 30 30 

15 นายจักรพงศ์  จิระแพทย ์ อาจารย ์ วท.ม. พืชศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 35 35 35 35 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 
 

ต าแหนํงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)/ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
16 นางสาวนุร์ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย ์ วท.บ. เทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 35 35 35 35 
17 นางสาวณัฐพัชรากานต ์ แก๎วพลอย อาจารย ์ วท.บ เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า

เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
35 35 35 35 

18 นางสาวอัมภรณ์พรรณ  พลาศัย อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ชีววิทยาทางทะเล) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 20 20 20 20 
19 นายตาวฟิก  หะยีหมัด อาจารย ์ M.Sc. Marine Science (Toxicology) Universiti Malaysia 

Terengganu, Malaysia 
35 35 35 35 

20 นายเปลื้อง  บุญแกว๎ อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 30 30 30 30 
21 นางสาวภณดิา  เภาประดิษฐ ์ อาจารย ์ วท.ม จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 30 30 30 30 
22 นายเอลฮัม  แวฮามะ อาจารย ์ สพ.บ. สาขาสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลศรีวิชัย 
20 20 20 20 

23 นางสาวอัจฉรา  นิยมเดชา ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ วท.ม. โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ลาศึกษาตํอ 
24 นางสาวศิราณี  วงศ์กระจําง ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ลาศึกษาตํอ 
25 นายวัฒนา  เต็มด ี อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ลาศึกษาตํอ 
26 นางสาวชินีกาญจน ์ อ๎องหวําง อาจารย ์ วท.ม. พัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ลาศึกษาตํอ 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไมํมี  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
    (สรุปโดยยํอเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือฝึกสหกิจศึกษาท่ีก าหนดไว๎ในหลักสูตร) 

ไมํมี-   
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์   
5.1  ค าอธิบายโดยยํอ 

5.1.1  วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

แผน ก แบบ ก1 และ แบบ ก2 ก าหนดให๎นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ ตามความต๎องการประกอบอาชีพ
ดังนี้ 

1) สายวิชาการ ใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในกลุํมวิชาตําง ๆ 
ได๎แกํ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจวิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสัตว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตรอินทรีย์ 
การเกษตรแมํนย า และ ธุรกิจเกษตร เพ่ือตั้งเป็นโจทย์วิจัย และแก๎ปัญหาโจทย์วิจัย จนน าไปสูํการ
สร๎างองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมใหมํ ที่สามารถ สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งนี้โดยอยูํ
ภายใต๎การดูแลของ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งท าหน๎าที่ให๎
ค าปรึกษา และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตั้งแตํ การตั้งโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ (Thesis 
title) การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) การสังเคราะห์เอกสาร 
(Literature/research synthesis) การจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) การรายงาน
ความก๎าวหน๎า (Progress report) การจัดท ารายงาน (Preparation of report) การจัดท าวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ (Final thesis) และการเขียนบทความวิชาการ (Academic article) 

2) สายประกอบการ ใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในกลุํมวิชา
ตําง ๆ ได๎แกํ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ วิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตร
อินทรีย์ การเกษตรแมํนย า และธุรกิจเกษตร เพ่ือตั้งเป็นโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข๎องในสายประกอบการ และ
แก๎ปัญหาโจทย์วิจัย จนน าไปสูํการเป็นผู๎ประกอบการ ทั้งนี้โดยอยูํภายใต๎การดูแลของ อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตั้งแตํ การตั้งโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ (Thesis title) การพัฒนาความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) การสังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) 
การจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) การรายงานความก๎าวหน๎า (Progress report) 
การจัดท ารายงาน (Preparation of report) การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Final thesis) และ
การเขียนบทความวิชาการ (Academic article) 
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5.1.2  การค๎นคว๎าอิสระ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

แผน ข หลักสูตรก าหนดให๎นักศึกษาท าการค๎นคว๎าอิสระ โดยอาศัยประสบการณ์การท าธุรกิจหรือ 
ประสบการณ์การท างานที่มีมากํอนเข๎ารับการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการบูรณาการศาสตร์ตําง ๆตาม
ความต๎องการประกอบอาชีพดังนี้ 

1) สายวิชาการ ตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่นําสนใจจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในกลุํมวิชาตําง ๆ ได๎แกํ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ วิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตสัตว์ เชิ งพาณิชย์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ า เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแมํนย า และ ธุรกิจ
เกษตรและแสวงหาทางออกหรือค าตอบตํอค าถามนั้น โดยมีวิธีการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันค าตอบอยําง
เป็นระบบทั้งนี้โดยอยูํภายใต๎การดูแลของ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระซึ่งท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และควบคุมการท าค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาตั้งแตํ การตั้ง
โจทย์/หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study title) การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ (Concept Paper) การสังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) 
การจัดท าโครงรํางการค๎นคว๎าอิสระ (Independent study proposal) การรายงานความก๎าวหน๎า 
(Progress report) การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final paper) และการเขียนบทความวิชาการ 
(Academic article) 

2) สายประกอบการ ตั้งประเด็นค าถามหรือปัญหาที่นําสนใจจากการประกอบการที่
เกี่ยวข๎องกับความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในกลุํมวิชาตําง ๆ ได๎แกํ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ วิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแมํนย า และ ธุรกิจ
เกษตรและแสวงหาทางออกหรือค าตอบตํอค าถามนั้น โดยมีวิธีการตรวจพิสูจน์เพ่ือยืนยันค าตอบอยําง
เป็นระบบทั้งนี้โดยอยูํภายใต๎การดูแลของ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค๎นคว๎าอิสระซึ่งท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และควบคุมการท าค๎นคว๎าอิสระของนักศึกษาตั้งแตํ การตั้ง
โจทย์/หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ (Independent Study title) การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ (Concept Paper) การสังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) 
การจัดท าโครงรํางการค๎นคว๎าอิสระ (Independent study proposal) การรายงานความก๎าวหน๎า 
(Progress report)การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final paper) และการเขียนบทความวิชาการ 
(Academic article) 
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5.2  มาตรฐานการเรียนรู๎ 
5.2.1  มาตรฐานการเรียนรู๎ของวิทยานิพนธ์ 

1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
พหุวัฒนธรรม 

2) รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

3) วิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ความรู๎ใหมํ เพ่ือการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาทาง
การเกษตร 
3.1 นักวิชาการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือ

แก๎ปัญหาทางเกษตร 
3.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนา

หรือแก๎ปัญหาการประกอบการ 
4) ประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
4.1 นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ 

ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการ
พัฒนาภาคการเกษตร 

4.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัยและบูรณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือใช๎ในการ
ประกอบการทางการเกษตร 

5) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการประเมินผลวิทยานิพนธ์มีการแบํงการประเมิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินจากการ
น าเสนอโครงสร๎างวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประเมินความก๎าวหน๎าวิทยานิพนธ์ รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 3 
ประเมินจากการสอบปกปูองวิทยานิพนธ์ 
 
 5.2.2  มาตรฐานการเรียนรู๎ของค๎นคว๎าอิสระ 

1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

2) รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
3) ค๎นคว๎าข๎อมูลทางวิชาการหรือรายงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาทาง

การเกษตร 
3.1) นักวิชาการที่สามารถแสวงหาทางออกหรือค าตอบในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหา

ทางเกษตรจากข๎อมูลทางวิชาการหรือรายงานวิจัยอยํางเป็นระบบ 
3.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการประกอบการจากข๎อมูลทาง

วิชาการหรือรายงานวิจัยอยํางเป็นระบบ 
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4) ประยุกต์องค์ความรู๎จากการค๎นคว๎า และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
4.1) นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการค๎นคว๎า และบูรณาการ ความรู๎ 

ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการ
พัฒนาภาคการเกษตร 

4.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากค๎นคว๎า และบูรณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือใช๎ในการ
ประกอบการทางการเกษตร 

5) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
5.3  ชํวงเวลา   

หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 เริ่มท าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต๎นของชั้นปีที่ 1   
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เริ่มท าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 1   
หลักสูตรแผน ข เริ่มท าการค๎นคว๎าอิสระในภาคการศึกษาต๎นของชั้นปีที่ 2  

 
5.4  จ านวนหนํวยกิต 

5.4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ท าวิทยานิพนธ์ 36 หนํวยกิต โดยแบํงการลงทะเบียน
หนํวยกิตได๎ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 9 หนํวยกิต การตั้งโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
(Thesis title) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค๎นคว๎า ทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 9 หนํวยกิต การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และการสังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) 
ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และ
จัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 9 หนํวยกิตการจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ (Thesis 
proposal) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงรําง
วิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการ  

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 9 หนํวยกิตการรายงานความก๎าวหน๎า (Progress 
report) การจัดท ารายงาน (Preparation of report) การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Final thesis) 
และการเขียนบทความวิจัย (Research article) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ เก็บรวบรวม
ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล จัดท ารายงานความก๎าวหน๎าเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดท า
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
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5.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนํวยกิต โดยแบํงการลงทะเบียน
หนํวยกิตได๎ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 3 หนํวยกิต การตั้งโจทย์/หัวข๎อวิทยานิพนธ์ 
(Thesis title) การพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และการ
สังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ ศึกษา
องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค๎นคว๎า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ก าหนดประเด็นโจทย์/
หัวข๎อวิทยานิพนธ์พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับวิทยานิพนธ์ และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 3 หนํวยกิต การจัดท าโครงรํางวิทยานิพนธ์ (Thesis 
proposal) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัยจัดท าโครงรําง
วิทยานิพนธ์เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการ  

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 6 หนํวยกิต การรายงานความก๎าวหน๎า (Progress 
report) การจัดท ารายงาน (Preparation of report) การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Final 
thesis) และการเขียนบทความวิจัย (Research article) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ เก็บ
รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูล จัดท ารายงานความก๎าวหน๎าเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพรํตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

5.4.3 หลักสูตรแผน ข ท าการศึกษาค๎นคว๎าอิสระ 6 หนํวยกิต โดยแบํงการลงทะเบียน
หนํวยกิตได๎ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 3 หนํวยกิต การตั้งโจทย์/หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ 
(Independent study title) การพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับหัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ (Concept 
Paper) และการสังเคราะห์เอกสาร (Literature/research synthesis) ประกอบด๎วยกระบวนการ
ดังตํอไปนี้ ก าหนดประเด็นโจทย์/หัวข๎อการค๎นคว๎าอิสระ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับงานค๎นคว๎าอิสระ จัดท าผลการสังเคราะห์เอกสารและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องศึกษาองค์ประกอบ
โครงรํางงานการค๎นคว๎าอิสระ ค๎นคว๎า ทบทวนเอกสารและงานที่เกี่ยวข๎อง  

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 3 หนํวยกิต การรายงานความก๎าวหน๎า (Progress 
report) การจัดท ารายงาน (Preparation of report) การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final paper) 
และการเขียนบทความวิจัย (Research article) ประกอบด๎วยกระบวนการดังตํอไปนี้ เก็บรวบรวม
ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล จัดท ารายงานความก๎าวหน๎าเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์และบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรํตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 

 
5.5  การเตรียมการ  

1)  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํให๎เข๎าใจกระบวนการเรียนในระดับปริญญามหาบัณฑิต  
2)  จัดให๎มีการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ควบคุมการค๎นคว๎าอิสระ

เพ่ือให๎ ทราบ และเข๎าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข๎อบังคับตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดคุณภาพในการ
ควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ และการค๎นคว๎าอิสระ  

3)  ก าหนดให๎มีระบบคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎า
อิสระ จัดเวลาการเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าบันทึกรายงานการให๎ค าปรึกษาเพ่ือติดตาม
ความก๎าวหน๎า และ ก าหนดให๎มีการเตรียมความพร๎อมกํอนการท าวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ 
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การศึกษางานวิจัยที่เคยมี มากํอน การน าเสนอหัวข๎อ การน าเสนอโครงรํางวิทยานิพนธ์หรือการ
ค๎นคว๎าอิสระ และมีการสอบประเมิน ความรู๎  

 
5.6  กระบวนการประเมินผล    

ประเมินผลจากความก๎าวหน๎าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระ ในหัวข๎อ
ดังตํอไปนี้  

1) ก าหนดชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ  
2) แตํงตั้งอาจารย์วิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ และคณะกรรมการสอบ  
3) สอบโครงรํางวิทยานิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระ ภายใต๎ความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา และ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
4) อนุมัติให๎ท าวิจัยหรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยบัณฑิตวิทยาลัย (ส าหรับหลักสูตรแผน ก 

แบบ ก 1 และ ก 2)  
5) ด าเนินการวิจัย หรือการค๎นคว๎าอิสระ 
6) การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ  
7) ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
8) สํงวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.7 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ โดยให๎เป็นไปตามประกาศ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย แบํงเป็น 2 ระดับ  

พอใจ (Satisfied; S)  หมายความวํา  ผลการประเมินขั้นผําน  
ไมํพอใจ (Unsatisfied; U)   หมายความวํา  ผลการประเมินขั้นตก  

 
ความหมายของผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระดังนี้ 

 (1) )  พอใจ (Satisfied; S) หมายถึง จะได๎การแสดงที่บํงชี้ถึงความพึงพอใจในความ
เข๎าใจในงานวิจัยและความช านาญในการเขียนวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ โดยผู๎วิจัยต๎องปรับปรุง
ทั้งในด๎านของเนื้อหาและคุณภาพเกี่ยวกับด๎านเทคนิคของวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ ตาม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมถึงการปรับปรุงแก๎ไขสาระส าคัญในหนึ่งหรือมากกวําหนึ่งขั้นตอน 
แตํโดยภาพรวมของวิทยานิพนธ์แล๎วคุณภาพเป็นที่พึงพอใจเพราะถือวําเป็นการรวบรวมความรู๎ของผู๎มี
ความคิดและการกระท าท่ีเป็นตัวของตัวเอง 

(2) ไมํพอใจ (Unsatisfied; U)  หมายถึง การแสดงที่บํงชี้ถึงคุณภาพวิทยานิพนธ์/ การ
ค๎นคว๎าอิสระ ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหา
ทฤษฎีที่ศึกษา คณะกรรมการประสงค์ให๎มีการปรับปรุงวิทยานิพนธ์และสอบใหมํได๎อีก 1 ครั้ง โดย
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. เป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีความสามารถ
ในการ ท าวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรและการเผยแพรํผลงาน  
 

1) สํงเสริมการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย ด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
2) สํงเสริมการประยุกต์องค์ความรู๎จากการวิจัย และ
บูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการพัฒนาภาค
การเกษตร 
3) สํงเสริมการการเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
4) จัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมการเขียนและการ 
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงาน 
5) สํงเสริมการเข๎ารํวมประชุมวิชาการทั้งระดับ 
ชาติ และนานาชาติ 
5) มีเงื่อนไขการตีพิมพ์เพ่ือการจบการศึกษาท่ีสูง 

2.  เป็นผู๎ ประกอบการ ในธุ รกิจ เกษตรและ
อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

1) สํงเสริมการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย ด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการประกอบการด๎วยตนเอง
อยํางเป็นระบบ ซึ่ งเน๎นให๎นักศึกษาสามารถสร๎าง
งานวิจัยที่ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการผู๎ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ 
2) สํงเสริมการแลกเปลี่ยนด๎านการประกอบการใน
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดแนวคิดและมุมมองใหมํใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

1) สอดแทรกในรายวิชาเรียนและในการท างานวิจัย
รํวมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้; Learning Outcomes)  
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

PLO 1 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 

TQF 1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
TQF 1.2 มีความเสียสละและซื่อสัตย์ 
TQF 1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
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TQF 1.4 เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 
TQF 1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 

 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1)  จัดให๎มีการปฐมนิเทศนักศึกษากํอนเข๎าเรียน  
 (2)  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎สอนมีการปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดี  
 (3)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา และชี้แนะ

ให๎เห็นถึงผลกระทบของ การท าผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ทั้งทางศีลธรรมและกฎหมาย 

 (4)  ฝึกให๎นักศึกษาท างานเป็นทีมในรายวิชาที่มีปฏิบัติการ และจัดให๎มีโครงการ
บริการวิชาการ สูํสังคมที่นักศึกษามีสํวนรํวม   

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  ประเมินผลด๎วยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาขณะเรียน และสอบ 
 (2)  ประเมินผลโดยใช๎แบบสอบถาม 
 (3)  ประเมินจากรายงาน แผนธุรกิจ ผลงานวิจัย ที่นักศึกษาน าเสนอ 
 (4)  ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการวิชาการในชุมชน 

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

PLO 2 รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 

TQF 2.1 มีความรู๎ความสามารถ มีความเข๎าใจ ทั้งทฤษฎีและมีทักษะปฏิบัติงาน
ในศาสตร์ที่ศึกษาได๎ 

TQF 2.2 สามารถบูรณาการความรู๎กับศาสตร์อ่ืนได๎ 
TQF 2.3 น าความรู๎ไปใช๎ในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงานจริงได๎ 
TQF 2.4 สามารถใช๎กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู๎ และแก๎ปัญหาได๎ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1)  จัดการเรียนการสอนโดยใช๎เทคนิคที่หลากหลายในรายวิชาตําง ๆ ให๎

ครอบคลุมกับเนื้อหา วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
เลือกตําง ๆ ภายใต๎การให๎ค าปรึกษาของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รวมถึงสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกตําง ๆ ตามรูปแบบของแผนธุรกิจที่
สนใจ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างนวัตกรรม และองค์ความรู๎ใหมํ 

(2)  จัดให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเอกสารที่เกี่ยวข๎อง วิเคราะห์ อภิปรายประเด็น
ตําง ๆ เพ่ือสร๎างความรอบรู๎ และความลึกซึ้งในศาสตร์นั้น ๆ น าไปสูํการตั้ง
โจทย์วิจัย และการท าโครงรํางการวิจัยมีการน าเสนอในกิจกรรม อบรม
สัมมนาทางวิชาการที่มีผู๎เชี่ยวชาญรวมถึงนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในประเทศ 
และตํางประเทศ รํวมสัมมนา 
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(3)  ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีการฝึก
ปฏิบัติทั้งในและ นอกห๎องเรียนรวมทั้งจัดให๎มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือสนับสนุนให๎นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝุรู๎  

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติการของนักศึกษา โดย

ครอบคลุมด๎านตําง ๆ ทั้ง การสอบยํอย การสอบกลางภาค และปลายภาค 
รายงานปฏิบัติการการน าเสนอผลงาน  

(2)  การสอบประมวลความรู๎ การสอบโครงรํางวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎าอิสระ 
2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
PLO 3 (1)  วิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือการแก๎ปัญหาทางการเกษตร 

PLO 3.1) 1.1 นักวิชาการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ใน
การพัฒนาหรือแก๎ปัญหาทางเกษตร 

PLO 3.2) 1.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ 
ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการประกอบการ 

PLO 3 (2)  ประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

PLO 4.1) 2.1 นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และ
บูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการพัฒนา
ภาคการเกษตร 

PLO 4.2) 2.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และ
บูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือใช๎ในการ
ประกอบการทางการเกษตร 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1)  การสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิด และการแก๎ไขปัญหาทั้งระดับ

บุคคล และกลุํมหรือ องค์กร โดยการคิดอยํางสร๎างสรรค์  
 (2)  จัดการเรียนการสอนด๎วยการเน๎นผู๎เรียนเป็นหลัก โดยมอบหมายงาน การ

แก๎ปัญหาโจทย์ และ กรณีศึกษา เพ่ือให๎เกิดการวิเคราะห์ปัญหา และรู๎จัก
การแก๎ปัญหา โดยการแลกเปลี่ยนระหวํางผู๎เรียน และ ผู๎สอน  

 (3)  การสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักการแสดงความคิดเห็นโดยใช๎การอภิปรายแสดง
วามคิดเห็น ในรายวิชา ตําง ๆ ในหลักสูตร และวิทยานิพนธ์  

 (4)  กระบวนการสอนในรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ์ หรือการค๎นคว๎าอิสระ ที่
เน๎นให๎นักศึกษาสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1)  การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานที่เกิดจากการใช๎กระบวนการแก๎ไข

ปัญหาการศึกษา ค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เชํน รายงาน
การน าเสนอหน๎าชั้น รายงานผลการอภิปรายกลุํม น าเสนอแผนธุรกิจ และ
การสัมมนา รวมถึงการประเมินผลจากการสอบวัดผลในรายวิชาตําง ๆ  
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 (2)  การประเมินผลจากการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิทยานิพนธ์ หรือการ
สร๎างนวัตกรรม การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิทยานิพนธ์หรือนวัตกรรม 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ  

PLO 1 มีความรับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรตํอ
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 

TQF 4.1 ความสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อยํางสร๎างสรรค์กับบุคคลกลุํม
ตํางๆ ในสังคม 

TQF 4.2 สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในสถานะผู๎น า และสมาชิกกลุํมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

TQF 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่ และความ
รับผิดชอบ 

TQF 4.4 มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มีการพัฒนาตัวเอง องค์กร และสังคม 
อยํางตํอเนื่อง 

TQF 4.5 มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 
(1)  กลยุทธ์การสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในรายวิชาให๎นักศึกษาเรียนรู๎

ระหวํางผู๎เรียนและผู๎เรียนการฝึกการท างานเป็นกลุํมโดยสอดแทรกความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์การเข๎าใจในวัฒนธรรม
องค์กรเข๎าไปในรายวิชาตํางๆ   

(2)  การให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม และการเข๎ารํวมในกิจกรรม
ทางวิชาการได๎แกํ การประชุมวิชาการ การแขํงขันแผนธุรกิจหรือสัมมนา
ตําง ๆ ที่จัดขึ้น  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากความสามารถในการท างานรํวมกับกลุํมผู๎ เรียน อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสร๎างสรรค์ 

(2)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงในการตระหนักถึงความรับผิดชอบ เชํนการ
น าเสนอแผนธุรกิจใน ชั้นเรียน และจากการรํวมกิจกรรมตําง ๆ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 5 สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อ่ืน

ไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ 
TQF 5.1 สามารถประยุกต์ใช๎หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน

อยํางเหมาะสม 
TQF 5.2 สามารถใช๎สื่อสาร สารสนเทศในการค๎นคว๎าหาแหลํงความรู๎ที่ทันสมัย 
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TQF 5.3 สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลและถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
TQF 5.4 สามารถเลือกใช๎สื่อการน าเสนอตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม และมีความ

เข๎าใจถูกต๎อง ตรงกัน 
TQF 5.5 มี ทักษะการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะในการวิเคราะห์
หรือค านวณ รวมถึง การฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาที่ต๎องฝึกทักษะ โดยผู๎สอนให๎
ค าแนะน า ติดตามตรวจสอบงาน แก๎ไข และให๎ค าแนะน า 

(2)  การจัดการรายวิชาสัมมนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีการสืบค๎นข๎อมูลโดยใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าเสนอรายงานหรือแผนธุรกิจเป็นภาษาเขียน และด๎วยปากเปลําโดยใช๎
สื่อประกอบการน าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1)  การประเมินผลจากการท ารายงานกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข๎อมูลที่เป็นผล
การศึกษาวิจัย การสอบ ข๎อเขียนในการแก๎ปัญหาโจทย์เชิงตัวเลข การสอบเขียนแผนธุรกิจ และจาก
ผลการสืบค๎นโดยใช๎เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมอบหมายให๎แตํละผู๎เรียน  

(2)  การประเมินทักษะการสื่อสารด๎วยการพูดจากการน าเสนอรายงาน แผน
ธุรกิจในชั้นเรียน การน าเสนอ สัมมนา และทักษะการเขียนจากรายงานของแตํละผู๎เรียนหรือรายงาน
กลุํมท่ีนักศึกษารับผิดชอบ  

(3)  สามารถสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน ในรูปแบบการน าเสนอรายงาน
รวมถึงแผนธุรกิจทั้งใน รูปแบบที่เป็นทางการ และไมํเป็นทางการ ผํานสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ นิตยสาร
ธุรกิจ และวิทยานิพนธ์ได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ 

(4)  มีวิจารณญาณในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม 
และใช๎อยํางสม่ าเสมอ  

(5)  สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม และ สถานการณ์ด๎านเศรษฐกิจ และธุรกิจตําง ๆ ของโลกและประเทศ   

 



 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs)  
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 ผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) 

PLO1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตร
ตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 

    

PLO2) รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร     
PLO3) วิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาทางการเกษตร     
PLO3.1) นักวิชาการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหา
ทางเกษตร 

    

PLO3.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหา
การประกอบการ 

    

PLO4) ประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร 

    

PLO4.1) นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อใช๎ในการพัฒนาภาคการเกษตร 

    

PLO4.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความ
เข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อใช๎ในการประกอบการทางการเกษตร 

    

PLO5) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อื่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF: Thailand Qualification Framework) และ ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร  
(Program learning outcomes, PLO)  

ผลลัพธ์การเรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิการศึกษาแหํงชาติ  
(TQF: Thailand Qualification Framework) 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์(ผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร 
 (Program learning outcomes, PLO) 

1. ด๎านคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics and Moral) PLO1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

2. ด๎านความรู ๎(Knowledge) PLO2) รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ เกีย่วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
3. ด๎านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 
PLO3) ประยุกต์ความรู๎จากการวจิัย และบรูณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
    PLO 3.1) 3.1 นักวิชาการท่ีสามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ ในการ
พัฒนาหรือแก๎ปัญหาทางเกษตร 
    PLO 3.2) 3.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ ในการ
พัฒนาหรือแก๎ปัญหาการประกอบการเกษตร 
PLO4) ประยุกต์ความรู๎จากการวจิัย และบรูณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
    PLO 4.1) 4.1 นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อใช๎ในการพัฒนาภาค
การเกษตร 
    PLO 4.2) 4.2 ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการวิจัย และบรูณาการ ความรู๎ 
ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อใช๎ในการประกอบการทาง
การเกษตร 

4. ด๎านทักษะความสมัพันธ์ระหวํางบุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

PLO1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพรับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถงึผลกระทบของการเกษตร
ตํอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอ๎ม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมพหุวัฒนธรรม 

5. ด๎านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  

PLO5) สามารถใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อื่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ส าหรับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวํางผลลัพธ์การเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหํงชาติ (TQF: Thailand Qualification Framework) และ ผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวชิาชีพบังคับ และกลุ่มวชิาชีพเลอืก 
TQF PLO 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี PLO 1 
2) มีความเสียสละและซื่อสัตย ์ PLO 1 
3) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม  PLO 1 
4) เคารพกฎระเบียบและขอ๎บังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม PLO 1 
5) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเหน็ของผู๎อื่น PLO 1 

2. ความรู ้ 1) มีความรู๎ความสามารถ มีความเข๎าใจ ทั้งทฤษฎีและมีทกัษะปฏิบัติงานในศาสตร์ที่ศึกษาได๎ PLO 2 
2) สามารถบูรณาการความรู๎กบัศาสตร์อื่นได๎ PLO 4.1, PLO 4.2 
3) น าความรู๎ไปใช๎ในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงานจริงได ๎ PLO 4.1, PLO 4.2 
4) สามารถใช๎กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู๎ และแก๎ปัญหาได๎ PLO 3.1 ,PLO 3.2 

3. ทักษะทางปัญญา 1) มีความคิดสร๎างสรรค์ ใฝุหาความรู๎และสามารถคิดได๎อยํางเป็นระบบ PLO 3.1 ,PLO 3.2 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก๎ปัญหาได๎อยํางมีเหตุผล PLO 3.1 ,PLO 3.2 
3) สามารถประยุกต์ความรู๎ความสามารถ ทักษะดา๎นการปฏิบัติและการน าไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสมกับระดับและกาลเทศะ  PLO 4.1 ,PLO 4.2  
4) สามารถพัฒนางานอยาํงมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป PLO 4.1 ,PLO 4.2 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) ความสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพนัธ์อยาํงสร๎างสรรค์กับบุคคลกลุํมตํางๆ ในสังคม  PLO 1 
2) สามารถท างานรวํมกับผู๎อื่นทั้งในสถานะผู๎น า และสมาชิกกลุํมได๎อยํางมีประสทิธิภาพ PLO 1 
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบ PLO 1 
4) มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มกีารพฒันาตัวเอง องค์กร และสังคม อยํางตํอเนื่อง PLO 1 
5) มีระเบียบวินยั ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร PLO 1 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ใช๎หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวันอยํางเหมาะสม  PLO 5 

2) สามารถใช๎สื่อสาร สารสนเทศในการค๎นคว๎าหาแหลํงความรู๎ที่ทันสมัย PLO 5 

3) สามารถวิเคราะห์ข๎อมลูและถํายทอดได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม  PLO 5 

4) สามารถเลือกใช๎สื่อการน าเสนอตํางๆ ได๎อยาํงเหมาะสม และมีความเข๎าใจถูกต๎อง ตรงกัน PLO 5 

5) มีทักษะการสื่อสารทั้งการพดู และการเขียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ PLO 5 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ส าหรับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาบังคับ                     
06-016-101 ระเบียบวิธีวิจัย                         

06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร  

                       

06-016-103 สัมมนาวิชาการ 1                         

06-016-104 สัมมนาวิชาการ 2                         

06-016-105 สัมมนาผู๎ประกอบการ 1                         

06-016-106 สัมมนาผู๎ประกอบการ 2                         

06-016-107 เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร  

                       

06-016-108 ผู๎ประกอบการธรุกิจเกษตร                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

06-016-201 สรีรวิทยาของการผลิตไม๎ดอกไม๎
ประดับ 

                       

06-016-202 พันธุศาสตร์โมเลกลุเพื่อการผลติ
ไม๎ดอกไม๎ประดับ 

                       

06-016-203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ไม๎ดอกไม๎ประดับ 

                       

06-016-204 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
ลองกอง 

                       

06-016-205 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
ทุเรียน 

                       

06-016-206 เทคโนโลยีการผลิตและการตลาด
มังคุด 

                       

06-016-207 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
มาตรฐานสินค๎าเกษตร 

                       

06-016-208 ฝึกปฏิบัติงานด๎านการผลิตและ
การจัดการไมผ๎ลเขตร๎อนขั้นสูง 

                       

06-016-209 อนุกรมวิธานของราพวกเห็ด                        

06-016-210  เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิต
เห็ด และการจดัการอยํางยั่งยืน 

                       

06-016-211 การผลติเห็ดทางเลือก                         

06-016-212 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                        

06-016-213 นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                        
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

06-016-214 การปฏิบัติขั้นสูงดา๎นการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

                       

06-016-215 เทคโนโลยสีมัยใหมสํ าหรับการ
ผลิตพืช 

                       

06-016-216 โครงงานนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยี
การผลิตพืช 

                       

06-016-217 เทคโนโลยีการผลิตพืชในองค์กร
เอกชน 

                       

06-016-218 ฝึกประสบการณ์ด๎านเทคโนโลยี
การผลิตพืชในตํางประเทศ 

                       

กลุ่มวชิาวิทยาการการปรับปรุงพันธุ์พืช  
06-016-219 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง                         

06-016-220 พันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุง
พันธุ์พืช 

                       

06-016-221 การวิเคราะห์ทางสถติิส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

                       

06-016-222 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช                         

06-016-223 การปรับปรุงพันธุ์พืชในองค์กร
เอกชน 

                       

06-016-224 ฝึกประสบการณด์๎านการปรับปรุง
พันธุ์พืชพืชในตํางประเทศ 

                       

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตวศาสตร์ 
06-016-225 เทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านอาหาร

สตัว ์
                       

85 



 

รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

06-016-226 โภชนศาสตร์สตัว์ขั้นสูง                         

06-016-227 โภชนศาสตร์สัตว์ไมํเคี้ยวเอื้องขั้นสูง                        

06-016-228 โภชนศาสตร์สตัว์เคีย้วเอื้องขั้นสูง                         

06-016-229 ชีวเคมีประยุกต์ในโภชนศาสตร์                         

06-016-230 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัว ์                        

06-016-231 ทุํงหญ๎าเขตร๎อนขั้นสูง                          

06-016-232 การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสตัว ์

                       

06-016-233 พันธุศาสตร์ประชากรสัตว ์                        

06-016-234 พันธุศาสตร์สถติ ิ                        

06-016-235 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุส์ัตว์ปีก                        

06-016-236 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ                         

06-016-237 นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์แพะ                        

06-016-238 นวัตกรรมชวีวิทยาโมเลกลุในการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว ์

                       

06-016-239 สรีรวิทยาทางเดินอาหาร                        

06-016-240 สรีรวิทยาสัตว์ปีก                        

06-016-241 สรีรวิทยาการสืบพันธุส์ัตว์ขั้นสูง                        

06-016-242 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
สัตว์  

                       

06-016-243 วิทยาตํอมไร๎ทํอทางการสืบพันธุ์
สัตว์ขั้นสูง 

                       

06-016-244 เทคนิคทางวิทยาการสืบพันธุ์สตัว์
ขั้นสูง 
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

06-016-245 การสืบพันธุ์ในโคและกระบือขั้นสูง                        

06-016-246 การสืบพันธุ์ในแพะและแกะขั้นสูง                        

06-016-247 วิทยาศาสตรไ์ขํ                         

06-016-248 นวัตกรรมการจัดการของเสียจาก
สัตว ์

                       

06-016-249 ปัญหาพิเศษ                        

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
06-016-250 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ                         

06-016-251 การผลติและการจดัการเชิง
นวัตกรรมของสตัว์ปีก 

                       

06-016-252 การผลติและการจดัการเชิง
นวัตกรรมของโคเนื้อ  

                       

06-016-253 การผลติและการจดัการเชิง
นวัตกรรมของแพะ 

                       

06-016-254 การประกอบการฟาร์มโคเนื้อ                         

06-016-255 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากสัตว์ปีก 

                       

06-016-256 การผลติเนื้อโคขุนคณุภาพสูงและ
การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

                       

06-016-257 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปร
รูปผลิตภณัฑ์จากแพะ 

                       

06-016-258 ฝึกปฏิบัติงานด๎านผูป๎ระกอบการ
ฟาร์มสตัว์ปีก 

                       

06-016-259 ฝึกปฏิบัติงานแบบเข๎มข๎นในฟาร์ม                        
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

และอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องของ
การเลีย้งโคเนื้อ-โคขุน 

06-016-260 ฝึกปฏิบัติงานด๎านผูป๎ระกอบการ
ฟาร์มแพะ 

                       

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
06-016-261 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
                       

06-016-262 เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
ขั้นสูง 

                       

06-016-263 อณูพันธุศาสตร์และการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

                       

06-016-264 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

                       

06-016-265 คุณภาพน้ าและการจัดการสุขภาพ
ของสัตวน้ า 

                       

06-016-266 วิทยาภูมิคุ๎มกันสตัวน์้ า                        

06-016-267 เทคโนโลยีประมงอินทรีย ์                        

06-016-268 ปัญหาพิเศษทางการประมง                        

06-016-269 หัวข๎อเฉพาะทางการประมง                        

06-016-270 งานวิจัยทางการประมง                        

06-016-271 เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาล
สัตว์น้ า 

                       

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีชีวภาพและอตุสาหกรรมทางการเกษตร 
06-016-272 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ                        
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิศวกรรมทางการเกษตร I 
06-016-273 เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ

วิศวกรรมทางการเกษตร II 
                       

06-016-274 โครงงานพิเศษด๎าน
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุ
วิศวกรรมทางการเกษตร 

                       

06-016-275 เทคโนโลยีแปูง                        

06-016-276 วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยวและ
การแปรรปูขั้นต่ าผักและผลไม ๎

                       

06-016-277 การใช๎ประโยชน์วัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตร 

                       

06-016-278 เทคโนโลยีของเนื้อ สัตว์ปีก และ
สัตว์น้ า 

                       

กลุ่มวชิาการเกษตรอินทรีย ์
06-016-279 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี                         

06-016-280 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี                         

06-016-281 การเกษตรอินทรีย์                         

06-016-282 การจัดการระบบนิเวศเกษตร
อินทรีย์ 

                       

กลุ่มวชิาการเกษตรแม่นย า 
06-016-283 เกษตรแมํนย าเบื้องต๎น                        

06-016-284 ข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เบื้องต๎น 

                       

06-016-285 ระบบก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์                        
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

และการรับรูร๎ะยะไกล 
06-016-286 เครื่องมือในการเกษตรแมํนย า                        

06-016-287 ดิน น้ า ธาตุอาหาร และความ
แปรปรวนของผลผลิต 

                       

กลุ่มวชิาธุรกิจเกษตร 
06-016-288 การจัดการธุรกจิการเกษตรขั้นสูง                        

06-016-289 การจัดการการตลาดในธุรกิจ
การเกษตรขั้นสูง 

                       

06-016-290 การจัดการการเงินและวิเคราะห์
โครงการธุรกจิเกษตร  

                       

หมวดวิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก1 

06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1                        

แผน ก แบบ ก2 
06-016-302 วิทยานิพนธ์ 2                        

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ 
แผน ข 

06-016-400 การค๎นคว๎าอิสระ                         
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน 

ชั้นปีที ่
ทฤษฎีการเรียนรู๎ 

Bloom’s Taxonomy* 
ผลลัพธ์การเรียนรู๎เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1 
Remembering 

Understanding 

Applying 

 

1. นักศึกษามีความรู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎี
ส าคัญ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

2. นักศึกษาสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
สื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบใน
การท างานตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรตํอ
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม  ด ารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม  

2 

Applying 

Analyzing 

Evaluating 

Creating 

 

1. นักศึกษาสามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎
ใหมํ ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาทางเกษตร (กลุํม
วิชาการ ) หรือการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการ
ประกอบการ (กลุํมผู๎ประกอบการ) 
2. นักศึกษามีแนวคิดในการประยุกต์ความรู๎จากการ
วิจัย/การค๎นคว๎าอิสระ และบูรณาการ ความรู๎ ความ
เข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
เพ่ือใช๎ในการพัฒนาภาคการเกษตร (กลุํมวิชาการ) 
หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
เพ่ือใช๎ในการประกอบการทางการเกษตร  (กลุํม
ผู๎ประกอบการ) 
3. นักศึกษาสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
สื่อสารและถํายทอดไปยังผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน 
ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรตํอเศรษฐกิจ 
สังคม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม  

* ระดับการเรียนรู๎ตามทฤษฎ ีBloom’s Digital Taxonomy: 1. ระดับความรูค๎วามจ า (Remembering), 2. 
ระดับความเข๎าใจ (Understanding), 3. ระดับการประยุกต์ใช๎ (Applying), 4. ระดับการวิเคราะห์ (Analyzing), 
5. ระดับการประเมินผล (Evaluating), 6. ระดับการสร๎างสรรค์ (Creating)  
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 1.1  เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วําด๎วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง)  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา  

2.1.1  ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู๎ตามท่ีระบุใน มคอ.3   
2.1.2  การประเมินอาจารย์ผู๎สอน โดยประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง   
2.1.3  ให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า

หลักสูตร พิจารณาความ เหมาะสม เพ่ือการปรับปรุง  
2.1.4  การทบทวนในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีอาจารย์

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่ท าหน๎าที่ด าเนินการให๎ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง
หลักสูตร และรายวิชาตํางๆ   

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   
2.2.1 การประเมินจากสภาวะการได๎งานท าหรือศึกษาตํอของมหาบัณฑิตที่ตรงตามสาขา

หรือในสาขาที่ เกี่ยวข๎อง โดยประเมินกับคณะเกษตรศาสตร์แตํละรุํนที่ส าเร็จการศึกษา   
2.2.2 ประเมินจากความพึงพอใจในมหาบัณฑิตของผู๎ใช๎มหาบัณฑิตหรือนายจ๎าง ที่ใช๎ในการ

ประกอบอาชีพโดย การสํงแบบสอบถาม พร๎อมกับให๎แสดงข๎อเสนอแนะตํอสิ่งที่คาดหวังหรือจาก
หลักสูตรที่สามารถน าไปใช๎ในการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได๎    

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

 1. ต๎องศึกษาและสอบผํานรายวิชาตํางๆ ครบถ๎วนตามหมวดที่ระบุไว๎ในหลักสูตร โดยจ านวน
หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรต๎องไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา 

2. แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยที่กรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง และเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาติที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ 

3. แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎อง ได๎รับคะแนน
เฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทํา พร๎อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง และต๎องเป็นระบบเปิดให๎
ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์ หรืออยํางน๎อยได๎รับกา ร
ยอมรับให๎ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ
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หรือน าเสนอตํอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได๎รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจาการการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลําว 

3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต๎องได๎รับคะแนนเฉลี่ยไมํต่ า
กวํ า  3 .00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทําและสอบผํ านการประมวลความรู๎  
(Comprehensive Examination) ด๎วยข๎อเขียนและ/หรือปากเปลําในสาขาวิชานั้น พร๎อมทั้งเสนอ
รายงานการค๎นคว๎าอิสระและสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎าย โดยคณะกรรมการที่หาวิทยาลัย
แตํงตั้ง โดยเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎ และรายงานการคนคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการ
ค๎นคว๎าอิสระต๎องได๎รับการเผยแพรํในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค๎นได๎ 

4. เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  วําด๎วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํ ซึ่งประกอบด๎วย   

1.1.1  บทบาทหน๎าที่ทีเ่กี่ยวข๎องในพันธกิจทั้ง 4 ด๎าน 
1.1.2  จรรยาบรรณของอาจารย์ 
1.1.3  ความรู๎ และความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล ในรายวิชาที่สอน การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงกฎระเบียบตํางๆ   
1.2  สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ 

1.2.1  สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์มีการวิจัยอยํางตํอเนื่อง เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎รับจาก
การวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน  

1.2.2  สนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพรวมถึงศึกษาแผน
ธุรกิจในองค์กรตํางๆ  

1.2.3  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และตํางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์  
 
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1  สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมการสอน 

และการวิจัยอยําง ตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน และ การประเมินผล รวมถึงวิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศ และตํางประเทศหรือการลาเพ่ือ เพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให๎ทันสมัยสอดคล๎อง
กับผลการเรียนรู๎แตํละด๎าน 

2.1.3  จัดระบบการประเมินผลด๎านการสอน อยํางมีสํวนรํวมระหวํางผู๎สอน และผู๎เรียน  
2.1.4  สนับสนุน และพัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สื่อการสอนในรายวิชาตํางๆ   
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่นๆ   

2.2.1  การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎ 
และคุณธรรม 

2.2.2  มีการกระตุ๎นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเพ่ือน าเสนอทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ  

2.2.3  สํงเสริมการท าวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4  สนับสนุน และกระตุ๎นให๎อาจารย์เข๎ารํวมประชุม อบรมวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ 
รวมถึงเข๎ารํวมการแขํงขันแผนธุรกิจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน   

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1.1 การด าเนินการจัดท า และติดตาม มคอ. ตํางๆ ของหลักสูตรให๎ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (TQF) 
ภาคการศึกษาต๎น และภาคการศึกษาปลาย โดยให๎มีการ ก ากับติดตามโดยคณบดี ผู๎อ านวยการ
วิทยาลัย รายละเอียดดังนี้  

1.1.1  จัดท า และสํง มคอ. 3 - 7 และรายงานตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผํานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF  

1.1.2  คณะรายงานการจัดสํง มคอ. 3 - 7 เสนอที่ประชุมคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตร
และงานด๎านวิชาการ และ สภาวิชาการตามล าดับ  

1.2  อาจารย์ และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต๎องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
เรียนให๎เป็นไปตาม รายละเอียดที่ก าหนดไว๎ในรายวิชา 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต๎องควบคุมการจัดการเรียนการสอนวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการเรียน 
ให๎เป็นไปตามคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 

2. บัณฑิต 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 เป็นที่ต๎องการ

ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จึงได๎ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให๎มีความทันสมัย ทันตํอสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคต 
สามารถตอบสนองความต๎องการของประเทศ และของภูมิภาคได๎  

 

3. นักศึกษา 
3.1  การให๎ค าปรึกษาด๎านวิชาการ และอ่ืน ๆ แกํนักศึกษา 

3.1.1  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับชั้นปี ให๎นักศึกษา ตั้งแตํแรกเข๎า โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าชั้นปีท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา
ทางด๎านวิชาการแกํนักศึกษา โดยอาจารย์ทุกคนมีการก าหนด Office Hours เพ่ือให๎นักศึกษา ทราบ
เวลาที่สามารถขอค าปรึกษาได๎อยํางชัดเจน และเมื่อนักศึกษา ก าหนดหัวข๎อวิทยานิพนธ์แล๎ว ก็มีการ
แตํงตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษา และก ากับดูแลการท าวิทยานิพนธ์ไปจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ  

3.1.2  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตํออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นทุกปี โดย
นักวิชาการศึกษาเป็น ผู๎ด าเนินการ ตลอดจนรวบรวมผลการประเมินแจ๎งแกํอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
รายบุคคล (ลับ) และสรุปภาพรวมเสนอไปยัง มหาวิทยาลัยตามล าดับ  

3.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีนกัศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถที่จะยื่นค า

ร๎องขอดูกระดาษค าตอบ จากการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตํละ
รายวิชาได๎  
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4. คณาจารย์   

4.1  การรับอาจารย์ใหมํ  
4.1.1  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย

คณาจารย์ใหมํจะต๎องมีคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรหรือสาขา ที่สัมพันธ์กัน   

4.1.2  ประกาศรับสมัคร และพิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนด   
4.1.3  เข๎ารับการสัมภาษณ์ และน า เสนอผลงานวิจัยหรือทดสอบการสอนตํอคณะ

กรรมการบริหาร คณะและผู๎รับผิดชอบหลักสูตร   
4.1.4  เสนอแตํงตั้ง และประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

4.2  การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร   
4.2.1  คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ผู๎รับผิดชอบรายวิชา และผู๎สอน รํวมประชุมวางแผน

จัดการเรียน การสอน การประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา มีการวิเคราะห์
ผลประเมินการสอนจากนักศึกษา และผลประเมินรายวิชาทุกภาคการศึกษา เพ่ือน ามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว๎ ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตํอไป ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือให๎เกิดการผลิตบัณฑิตได๎ เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์   

4.2.2  กรณีเปิดหลักสูตรใหมํหรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
จะต๎องรํวมเป็น กรรมการยกรํางหรือวิพากษ์หลักสูตร   

4.3  การแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ    
คณะเกษตรศาสตร์ เสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญ

พิเศษในรายวิชาตํางๆ เพ่ือเสนอคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการออกค าสั่งแตํงตั้ง  
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 การประเมินการส าเร็จการศึกษาของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์วําด๎วย การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้  
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1    
1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด    
2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด    
3)  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
4)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลําซึ่งเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎    
5)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยได๎รับ

การยอมรับให๎ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ อยํางละ 
1 เรื่อง ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2    
1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด    
2)  ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด    
3)  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
4)  ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น    
5)  มีผลการศึกษาได๎คําระดับสะสมเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00    
6)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผํานการสอบปากเปลําซึ่งเป็นระบบเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารับฟังได๎    
7)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎องได๎รับการตีพิมพ์อยํางน๎อยได๎รับการ

ยอมรับให๎ ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการ อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิขาการหรือน าเสนอตํอที่ ประชุม
วิชาการเป็นบทความวิจัย และได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) ดังกลําว   

ปริญญาโท แผน ข    
1)  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด    
2)  ลงทะเบียนเรียบครบตามที่หลักสูตรก าหนด    
3)  สอบผํานความรู๎ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
4)  ศึกษารายวิชาครบถ๎วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น    
5)  มีผลการศึกษาได๎คําระดับสะสมเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3.00    
6)  เสนอรายงานการค๎นคว๎าอิสระและสอบผํานการสอบปากเปลําขั้นสุดท๎ายซึ่งเป็นระบบ

เปิดให๎ผู๎สนใจ เข๎ารับฟังได๎โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้ง  
7)  รายงานการค๎นคว๎าอิสระหรือสํวนหนึ่งของรายงานการค๎นคว๎าอิสระต๎องได๎รับการ

เผยแพรํ หรือน าเสนอตํอที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และ
ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลําว  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะเกษตรศาสตร์ จัดสรรงบประมาณรายปี ทั้งงบประมาณแผํนดิน และเงินรายได๎ เพ่ือ

จัดซื้อต ารา สื่อการเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
อยํางพอเพียง และสร๎างสภาพแวดล๎อม ให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม   
คณะเกษตรศาสตร์ มีห๎องบรรยายที่เพียงพอกับนักศึกษา ห๎องประชุมสัมมนาที่มีความพร๎อม

ที่สามารถใช๎จัดประชุม วิชาการระดับชาติ และนานาขาติ พร๎อมโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงมี
ห๎องปฏิบัติการด๎านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา นอกจากนี้ส านักห๎องสมุดกลางจัดหนังสือ
บริการเพิ่มเติม รวมถึงฐานข๎อมูลที่จะให๎สืบค๎น มีห๎องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยํางพอเพียง และห๎องพักส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือบริการให๎อาจารย์ 

และนักศึกษา ได๎ค๎นคว๎า และใช๎ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชา จะมี สํวนรํวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
และ คณะเกษตรศาสตร์ จะต๎องจัดสื่อการสอนอ่ืน  เพ่ือใช๎ประกอบการสอนของอาจารย์ เชํน เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เป็นต๎น  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
คณะเกษตรศาสตร์ มีเจ๎าหน๎าที่ในการจัดซื้อหาหนังสือเพ่ือเข๎า หอสมุดกลาง และท าหน๎าที่

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ๎าหน๎าที่ ด๎านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะ อ านวย
ความสะดวกในการใช๎สื่อของอาจารย์แล๎วยังต๎องประเมินความพอเพียง และความต๎องการใช๎สื่อของ
อาจารย์ด๎วย  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1  ตัวบํงชี้หลัก (Core KPIs)   
การประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให๎บัณฑิตมีคุณภาพอยําง

น๎อยตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู๎ที่ก าหนด มีตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานดังนี้  
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (สกอ.) ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพ่ือ วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ๎ามี) 

   

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาค
การศึกษาให๎ครบทุกวิชา 

   

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให๎ครบ ทุกรายวิชา 

   

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา    

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

   

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่ แล๎ว 

 
   

(8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎าน
การจัดการ เรียนการสอน    

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง    

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี)  ได๎รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี    

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนน 5.00    

(12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา 3.51 จากคะแนน 5.00    
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรํหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมินผลการด า เนินการ เป็นไปตามที่ ก า หนดในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ หลักสูตรที่ได๎รับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต๎อง
มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายตัวบํงชี้บังคับ (ตัวบํงชี้ 1-5) และตัวบํงชี้ 6-12 จะต๎องด าเนินการให๎
บรรลุเปูาหมายอยํางน๎อยร๎อยละ 80 ของตัวบํงชี้ในปีที่ประเมิน จึง ได๎รับรองวําหลักสูตรมีมาตรฐาน
เพ่ือเผยแพรํตํอไป และจะต๎องรับการประเมินให๎อยูํในระดับดี ตามหลักเกณฑ์นี้ ตลอดไป เพ่ื อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยํางตํอเนื่อง  

 
7.2 ตัวบํงชี้ของหลักสูตร/สาชาวิชา (Program Learning Outcomes)   

Program Learning Outcomes ที่เป็นตัวบํงชี้ของหลักสูตร/สาชาวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2 
จะถูกควบคุมตัว บํงชี้ให๎บรรลุเปูาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา ดังนี้ 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและดัชนีความสามารถ (Performance Index)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
(Program learning outcomes, PLO) 

ดัชนีความสามารถ 
(Performance Index) 

PLO1) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการ
ท างาน ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรตํอ
เศรษฐกจิ สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.1 เป็นนักวิจัยและนักวิชาการทีม่ีความซื่อสตัย์ ไมํน า
ผลงานผู๎อื่นมาเป็น ของตน ไมมํีการคัดลอกผลงาน และ
มีการอ๎างอิง แหลํงที่มาของข๎อมูล  
1.2 เป็นผู๎ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด๎วยความ
ซื่อสัตย์ ไมํน าผลงานผู๎อื่นมาเป็น ของตน ไมํมีการ
คัดลอกผลงาน และมีการอ๎างอิง แหลํงที่มาของข๎อมูล  
1.3 มีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคติในทุก
ขั้นตอน ของการท าวิจัยหรือการคน๎คว๎าอิสระ 
1.4 เป็นแบบอยํางท่ีดีในการการด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

PLO2) รู๎และเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีส าคัญ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

2.1 เลือกใช๎หลักการ และทฤษฎีทีส่ าคัญในการ
แก๎ปัญหา ทางการเกษตร ด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรได๎อยํางเหมาะสม  
2.2 ตรวจสอบแนวคิดในการแก๎ปญัหาทางการเกษตร 
เพื่อเลือกแนวทางในการแก๎ปัญหาด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรที่มีประสิทธิผลมากท่ีสุด  

PLO3) วิจัยและสร๎างสรรค์องค์ความรู๎ใหมํ เพ่ือการ
พัฒนาหรือแก๎ปัญหาทางการเกษตร 

 

PLO3.1) นักวิชาการที่สามารถวิจยัและสร๎างสรรค์องค์
ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือแกป๎ัญหาทางเกษตร 

3.1 สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยหรือการค๎นคว๎า
อิสระได๎ด๎วยตัวเองโดย การใช๎ความรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิตลอดถึงการ ใช๎เทคนิคการวิจัย เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎หรือเพิ่มแนว ทางการปฏิบตัิในวิชาชีพท่ีมีอยูํเดิม
ได๎อยํางมีนัยส าคญั 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
(Program learning outcomes, PLO) 

ดัชนีความสามารถ 
(Performance Index) 

PLO3.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์
องค์ความรู๎ใหมํ ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการ
ประกอบการ 

3.2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ๎อนได๎
อยํ าง  สร๎ างสรรค์ รวมถึ งการพัฒนาข๎อสรุปและ
ข๎อเสนอแนะที่ เกี่ยวข๎องกับการประกอบ ด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร 

PLO4) ประยุกต์ความรู๎จากการวจิัย และบรูณาการ 
ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

 

PLO4.1) นักวิชาการที่สามารถประยุกต์ความรู๎จากการ
วิจัย และบรูณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อใช๎ในการพัฒนา
ภาคการเกษตร 

4.1 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ประจากองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศกึษาวิจัย/การค๎นคว๎า
อิสระ เพื่อการตํอยอดหรือน าไปพัฒนาภาคการเกษตร 

PLO4.2) ผู๎ประกอบการที่สามารถประยุกตค์วามรูจ๎าก
การวิจัย และบูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อใช๎ในการ
ประกอบการทางการเกษตร 

4.2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ประจากองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาวิจัย/การค๎นคว๎า
อิสระ เพื่อการตํอยอดหรือน าไปพัฒนาการประกอบการ 

PLO5) สามารถใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
และถํายทอดไปยังผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.1 มีการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศ และทรัพยากรที่มี 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการท าการวิจัย 
5.2 แสดงแนวปฏบิัติที่ดีในการท างานและใช๎อุปกรณ์การ 
ทดลองหรือ การท างานอยํางคลํองแคลํว  
5.3 สามารถเลือกใช๎เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมใน การด าเนินการวิจัย และสามารถ
เปรียบเทยีบผลกับการใช๎ เทคโนโลยีอื่น ๆ  
5.4 การเขียนสอดคล๎องกับรูปแบบการเขียนทางเทคนิค
เหมาะสมตํอผู๎น าไปใช๎งาน  
5.5 ใช๎กราฟฟิกได๎อยํางเหมาะสม  
5.6 โครงสร๎าง ไวยากรณ์มีความเหมาะสม  
5.7 น าเสนอด๎วยวาจา ใช๎ภาษากาย พูดได๎อยํางชัดเจน 
ท าให๎สื่อสารได๎อยาํงมีประสิทธิผล  
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7.3  ตัวบํงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย   
ตัวบํงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ ก ากับ ติดตาม 

ประเมิน ตัวบํงชี้ให๎ บรรลุเปูาหมาย โดยมหาวิทยาลัย  

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ที ่ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

2564 2565 2566 
1 ร๎อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร

จากภาคธุรกิจ เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอยํางน๎อย 2 
ครั้ง 

35 40 45 

2 ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

- 40 40 

3 ร๎อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะ 
บูรณาการศาสตร์ 

50 50 50 

4 ร๎อยละของจ านวนงานวิจัยที่มีงานวิจัยในลักษณะบูรณาการ
ศาสตร์ 

- 80 80 

5 จ านวนนวัตกรรมที่ ส ร๎ า งขึ้ น โดยนักศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 1 1 

6 จ านวน start-up/ entrepreneurship - 1 1 
7 จ านวนเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการกับภาครัฐ เอกชน  

สถานประกอบการ ในประเทศ และ/หรือตํางประเทศ 
1 1 1 

8 จ านวนพ้ืนที่เปูาหมาย (target area) ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
องค์ความรู๎และสร๎าง นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน 

- 1 1 
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หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอํอน และ จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู๎สอนเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให๎
เหมาะสมโดยอาจารย์แตํละทําน   

1.1.2  มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการสอน   
1.1.3  มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุํม   
1.1.4  วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอํอน และจุดแข็งในการเรียนรู๎ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การ

สอนให๎เหมาะสมกับนักศึกษา แตํละชั้นปี โดยอาจารย์แตํละทําน  
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน  

ให๎นักศึกษาได๎ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งในด๎านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
และการใช๎สื่อในทุกรายวิชา  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท๎าย 
2.2  ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
2.3  ประเมินโดยผู๎ใช๎บัณฑิต/ผู๎มีสํวนได๎เสียอื่นๆ   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 7 

โดยคณะกรรมการ ประเมินอยํางน๎อย 3 คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยํางน๎อย 1 คน 
ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนการปรับปรุง  

ให๎กรรมการบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ และผู๎รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมข๎อมูลจากการประเมิน
การเรียนการสอนของ อาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิต และผู๎ใช๎มหาบัณฑิต และข๎อมูลจาก มคอ.5 
และ มคอ.7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตํละรายวิชา และ
น าไปสูํการด าเนินการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตรตํอไป ส าหรับ การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะ
กระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎
มหาบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
 

สรุปข้อวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หัวข้อวิพากษ์หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

หมวดที่ 1 
1.1 การเข๎าศึกษา 

ในสํวนของนักศึกษาไทย ควรเปิดโอกาสให๎กับประชาชนหรือบุคลากรในพ้ืนที่ และ
ประสานสิทธิพิเศษด๎านตํางๆเพ่ือการจูงใจให๎มากขึ้น เพ่ือเป็นบันไดพ้ืนฐานที่จะสํงเสริมให๎คนในพ้ืนที่
หรือในภูมิภาคสนใจภาคการเกษตร ซึ่งต๎องพิสูจน์วําเป็นทางรอดในอนาคตให๎ได๎ 

1.2 ความรํวมมือกับสถาบันอ่ืน 
1.2.1 ต๎องจัดให๎มีการประสานความรํวมกับสถาบันอ่ืนๆทั้งสถาบันด๎านการศึกษา 

นวัตกรรม และด๎านการประกอบการ ทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสถาบันในกลุํม
ประเทศอาเซียน  ประโยชน์ส าคัญเพ่ือพัฒนาและยกระดับด๎านการเรียนรู๎ เทคโนโลยี  นวัตกรรม การ
ประกอบการ และการตลาดในอนาคต 
 1.2.2 ความรํวมมือกับสถาบันอ่ืน ถ๎าสามารถรํวมกับสถาบันอ่ืนในรํางประกาศที่ได๎รับ
การรับรอง โดยเฉพาะในประเด็นทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีประโยชน์ตํอนักศึกษามาก 
ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือความสะดวกและลดคําใช๎จําย ควรใช๎รูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
(Online) ในรายวิชาเลือกของนักศึกษา หรืออาจเป็นวิชาบังคับตามความรํวมมือ เมื่อสอบผํานจะได๎
ประกาศนียบัตรรับรอง ทั้งนี้ ในอนาคตอาจพัฒนาเป็นความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์กับสถาบันอื่นในตํางประเทศและสามารถให๎ปริญญาได๎จาก 2 สถาบัน     

1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 การเรียนรู๎ด๎านหลักใช๎พ้ืนที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ และควรมีการจัดพ้ืนที่การเรียนรู๎
ด๎านรองด๎วย โดยเน๎นสถาบัน หนํวยงาน องค์กร กลุํมองค์กรที่มีความเดํนด๎านการประกอบการ ด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในพ้ืนที่  ในภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ๎านใกล๎เคียง  เพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎การแลกเปลี่ยนด๎านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเทคโนโลยี นวัตกรรม  
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนMind Set ใหมํให๎กับอาจารย์และนักศึกษา 
 
หมวดที่ 2 

2.1 ปรัชญาหลักสูตร 
 ต๎องเสนอแนวคิดเรียนรู๎ในหลักสูตรดังกลําว วําเป็นการเสริมสร๎างการพัฒนาการเรียนรู๎
ด๎านเทคโนโลยี และวัตกรรมการเกษตร  การประกอบการ  ซึ่งจะสํงผลส าคัญให๎ภาคการเกษตรไทย
ยกระดับและเป็นทางรอดส าคัญในอนาคต 
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2.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ตามข๎อ 1.2 ในข๎อ 1 ควรเพ่ิมถ๎อยค าการมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ (Good Governance/Practical Business operation) ของผู๎ประกอบการ เพ่ือให๎ตรงกับ
ปรัชญาของหลักสูตร ตามข๎อ 1.1            

2.3 แผนการปรับปรุง 
 2.3.1 สํวนแผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงข๎อที่1  สํวนกลยุทธ์ควรเพ่ิมการบูรณาการ
ด๎านเรียนการสอนกับสถาบัน/องค์กรทั้งในภูมิภาคและกลุํมประเทศอาเซียน 
 2.3.2 ในแผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ในล าดับที่ 7 มีความส าคัญมากตํอการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ (Area based) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต๎ ควรมีตัวบํงชี้เพ่ิมเติมใน
ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจเกษตรใหมํ นอกเหนือจากการมีนวัตกรรมในด๎านการประกอบทาง
การเกษตร 
หมวดที่ 3  

3.1 รายวิชาในหลักสูตร 
 3.1.1 ภาคการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ควรก าหนดรายวิชาที่เน๎นน้ าหนัก
การเรียนรู๎เพ่ือการพัฒนาด๎านผลิต การสร๎างมูลคําเพ่ิม และการตลาดในอาชีพหลัก และอาชีพรอง 
หรืออาชีพเสริมที่สร๎างรายได๎หลัก เชํน การเกษตรยางพารา สวนไม๎ผล การประมงชายฝั่ง ทั้งนี้
เนื่องจากอาชีพเกษตรบางกิจกรรมเริ่มมีการผลิตน๎อยลง หรืออาจหมดไปในอนาคต ด๎วยเพราะขาด
การพัฒนาและยกระดับในด๎านตํางๆ เชํน ลองกอง เงาะ เป็นต๎น  ควรมีการพัฒนาธุรกิจรายสินค๎าใน
ระดับชุมชน ให๎เกิดการรวมตัวการผลิตการสร๎างมูลคําเพ่ิม และการตลาด เน๎นการใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ภายใต๎แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหลัก  นั้นคือการรวมตัวทุนจากเกษตรกร 
กลุํมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการประกอบการ โดยใช๎วัตถุดิบของต๎นเองเป็นต๎นน้ า
ส าคัญ เชํน เกษตรกรสวนยางพารา การประกอบการอยูํที่กลุํมทุนเป็นหลัก หรือด าเนินการในรูป
อุตสาหกรรมเกษตร (นายทุนเป็นเจ๎าของกิจการ เกษตรกรเป็นเพียงเจ๎าของผลผลิตต๎นน้ า)  การปศุ
สัตว์ในพ้ืนที่มีการบริโภคปริมาณมากแตํสามารถผลิตได๎น๎อย เน๎นการน าเข๎าเป็นหลัก เชํน โค แพะ
แกะ พืชผักปลอดภัย เป็นต๎น อีกทั้งควรก าหนดรายวิชาการพัฒนาด๎านการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุน
ไพรํ ซึ่งมีหลากหลายในพ้ืนที่ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหลายพ้ืนที่มีศักยภาพ เป็นต๎น 
 3.1.2 การพัฒนากลุํมผู๎เรียนนอกจากเน๎นด๎านการยกระดับการผลิต การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
และการตลาดแล๎ว ควรเน๎นการสร๎างชุดความคิด (Mind set) ด๎านสังคมด๎วย เชํนอาจเพ่ิมรายวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับการสร๎างส านึกรับชอบตํอสังคมในรูแบบหรือลักษณะตํางๆ เน๎นคุณธรรม หรือวิถีธรรม 
เป็นส าคัญ 
 3.1.3 ด๎านเทคโนโลยีการผลิตพืช ควรเน๎นการพัฒนาชีวภัณฑ์ส าคัญตํางๆให๎ได๎มากที่สุด 
ทั้งนีเ้พ่ือความยั่งยืนในภาคการเกษตร 



108 

 3.1.4 ควรก าหนดรายวิชาเพ่ือรองรับการพัฒนาการเกษตรของพ้ืนที่3จังหวัดในอนาคต  
เชํน ไผํเศรษฐกิจ ที่ได๎ระรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นพืชพลังงานเพ่ือรองรับนโยบายโรงไฟฟูาชุมชนในอนาคตอันใกล๎นี้ ผลผลิตไผํ 
หรือผลผลิตเหลือใช๎จากไผํควรมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมํมารองรอบรับเพ่ือให๎เกิดอุตสาหกรรม
ตํอเนื่องเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม ไมํใชํผลผลิตสนองตอบโรงไฟฟูาชุมชนทั้งหมด ซึ่งจะท าให๎เกษตรกรเสีย
โอกาสด๎านราคา 
 3.1.5 จากปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เห็นวําการมุํงเน๎นการผลิตบัณฑิต ใน 
2 เปูาหมายหลัก คือ   

1) การสร๎างผู๎ประกอบการทางการเกษตรยุคใหมํ ที่มีคุณธรรมเป็น Social 
Entrepreneur ที่เน๎นผู๎น าของธุรกิจเกษตรใหมํได ๎

2) การสร๎างนักวิชาการที่มีองค์ความรู๎ และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรจึงมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากรายวิชาที่ก าหนดไว๎ใน
หลักสูตร ในประเด็นเนื้อหาของรายวิชา หรืออาจเพ่ิมเป็นวิชาใหมํ ที่สามารถ
ประสบความส าเร็จในอาชีพ และเป็นผู๎น าทางธุรกิจเกษตรในกลุํมพ้ืนที่ หรือ
กลุํมผลิตภัณฑ์เกษตรได๎ ควรมีองค์ความรู๎ และน าไปปฏิบัติจริงได๎  ในเนื้อหา
ส าคัญดังนี้     

 2.1) การบริหารเงิน (Financial Management) ในยุคเศรษฐกิจ-เกษตรใหมํ 
เชํน การวิเคราะห์การลงทุนผลตอบแทนทางการเงิน การจัดการ 
Source/Use of fund การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial 
Risk Management) การเงินระหวํางประเทศ (ที่จ าเป็นตํอธุรกิจ
เกษตร) การเงินในยุคดิจิตอล (Digital finance)        

 2.2) การตลาดส าหรับธุรกิจเกษตรสมัยใหมํ เชํน พฤติกรรมของผู๎บริโภคใน
ยุคชีวิตวิถีใหมํ (New Normal) การตลาด Offline/Online การตลาด
ตํางประเทศที่จ าเป็นตํอธุรกิจทางการเกษตร Digital Agriculture 
Marketing                       

 2.3) การให๎นักศึกษา รวมกลุํมท าโครงการธุรกิจชุมชนด๎านการเกษตรยุคใหมํ 
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีจริยธรรมของ
การประกอบการในระหวํางการศึกษาตามหลักสูตร โดยน าความรู๎ 
ทฤษฎีจากการศึกษา มาประยุกต์ใช๎ในเชิงบูรณาการองค์ความรู๎  มีการ
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให๎เกิดความพร๎อมในการประกอบทางการธุรกิจ
ยุคใหมํ ตามความคาดหวังของหลักสูตรนี้  

3.2 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลัก  
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นอกจากก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนเพ่ือรับผิดชอบหลักสูตร
แล๎ว เห็นสมควรก าหนดผู๎ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติที่ดีและเดํนในด๎านตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับรายวิชา หรือหลักสูตร เพ่ือการจูงใจผู๎เรียน 
หมวดที่ 4 

4.1 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอ่ืนๆ  ทุกกิจกรรมของนักศึกษานอกจากถูกน าเสนอ
ในรูปของวิทยานิพนธ์ หัวข๎อพิเศษ หรืออ่ืนๆแล๎ว ควรก าหนดให๎เป็นประเด็นวิจัยของคณาจารย์ ทั้งนี้
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่ตํอเนื่อง และการศึกษาที่ตกผลึกและน าใช๎ประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริงตํอไป และ
ผลงานการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ต๎องได๎รับการเผยแพรํในวารสารทั้งในและตํางประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน 

1. ประเด็นการรับนักศึกษาเข๎าศึกษาตํอ ควรมีการลงบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงาน หรือ
สํวนงานที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะภาคการเกษตร ทั้งนี้จากประสบการณ์ของส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดยะลา เรามีเครือขํายคํอนข๎างมากและมีความหลากหลาย เชํนบุคลากรส านักงาน สมาชิกสภา
เกษตรกร ผู๎แทนเกษตรกรระดับหมูํบ๎านและต าบล เครือขํายเกษตรกร กลุํมเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรทั้งในรูปกลุํมเกษตรกร กลุํมวิสาหกิจ สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ เป็นต๎น บุคลากร
และสมาชิกสํวนหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความพร๎อมที่จะตํอยอดความรู๎ หรือความ
ก๎าวของกิจกรรม หรือการประกอบการ ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญด๎านการบูรณาการและการรํวมมือเพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ตํอไป 

2. ภาพรวมเป็นหลักสูตรที่นําสนใจ และเป็นความท๎าทายของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าของภาคใต๎ ในการสร๎างผู๎ประกอบการด๎านการเกษตรในเขตภาคใต๎ คาดวําตรงกับ
ความต๎องการของผู๎เรียนภาคใต๎ชายแดน และตอบสนองกับท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี 

3. การจัดการเรียนการสอนของผู๎ประกอบการควรอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎เรียน เชํน 
มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

4. วิชาเลือกที่เป็นวิชาทางด๎านธุรกิจการเกษตรที่เน๎นเป็นผู๎ประกอบการ ออกแบบไว๎คลอบ
คลุมตามสมควร ดังนั้นควรมีการออกแบบการติดตามความต๎องการของผู๎เรียนในอนาคต 

5. ควรมีวิชาที่มีความจ าเป็นของภาคการเกษตร คือเกษตรรูปแบบใหมํที่เรียกวํา เกษตร
อัจฉริยะ หรือเรียกวําเกษตรแมํนย าสูง ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนในทางด๎านการผลิตของ
ผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร จะเป็นวิชาภาคบังคับหรือเสริมนอกเหนือจากวิชาทางด๎านการตลาด 
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎มีความเชี่ยวชาญด๎านวิชาการ มีหลักคิดหลักปฏิบัติ และสามารถน าไปใช๎ที่ถูกต๎อง 

6. ความแตกตํางระหวํางองค์ประกอบของนักวิชาการกับองค์ประกอบของผู๎ประกอบการ 
โดยพิจารณาการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตรที่พัฒนาไปสูํการเป็นนักวิชาการหรือพัฒนาไปสูํ
การเป็นผู๎ประกอบการ 

7. ทบทวนแตํละรายวิชาสํงผํานความรู๎ไปยัง PLO อยํางไร 
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8. วางแผนการติดตามบัณฑิตที่ประกอบอาชีพเป็นผู๎ประกอบการ และนักวิชาการ  
9. การพัฒนาผลการเรียนรู๎  5 ข๎อ ในแตํละด๎าน เชํน มีความรู๎ ในการวิจัยอยํางไร 

ผํานกระบวนการอะไรบ๎าง กลยุทธ์ที่จะพัฒนาอยํางไร 
10. พิจารณาการเขียนประเมินผลวิทยานิพนธ์จะต๎องมีการยื่นผลงานตีพิมพ์ เงื่อนไขการ

ประเมินวิทยานิพนธ์เป็นอยํางไร ระดับการประเมินมีอะไรบ๎าง 
  



 

ประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ไมํมี - - - 

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. แก๎ ไข ปรัชญา ความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ให๎ครอบคลุมการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎น
ให๎มหาบัณฑิตมีความสามารถในการท า
วิจัย  และน าไปสูํการประอบอาชีพด๎าน
วิชาการและการประกอบการเกษตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 มุํงเน๎นการจัด
การศึกษาโดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning; RBL) เพ่ือให๎บัณฑิตมี ความสามารถในการท าวิจัย 
เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ มีความสามารถในการจัดการองค์
ความรู๎ น าไปสูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
ตลอดจนการประยุกต์ให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาและ /
หรือแก๎ไขปัญหาทางด๎านการเกษตร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ.2564 มุํงเน๎นการจัดการศึกษาโดยใช๎การวิจัย
เป็นฐาน (Research Based Learning; RBL) 
เพ่ือให๎บัณฑิตมีความสามารถในการงานท าวิจัย 
การศึกษาค๎นคว๎า เ พ่ือสร๎ างองค์ความรู๎ ใหมํ  มี
ความสามารถในการจัดการองค์ความรู๎ น าไปสูํการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการ
พัฒนา และเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขัน ตลอดจน
การประยุกต์ให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาและ /
ห รื อ แ ก๎ ไ ข ปั ญ ห า ใ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
ประกอบการทางการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

 1.2  ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2564 มีเปูาหมายใน
การผลิตนักวิชาการและผู๎ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ
และทักษะขั้นสูงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มี
ทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก๎ไขปัญหา มี
ทักษะในการวิจัยและการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎น าสูํการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศและวางรากฐานการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศในภาคการเกษตรทั้ง
การผลิต การแปรรูป และการประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภาคการเกษตรอยํางเป็นระบบและยั่งยืน 

1.2  ความส าคัญ 
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หลักสูตรใหมํ 
พ.ศ.2564 มีเปูาหมายในการผลิตนักวิชาการและ
ผู๎ประกอบการที่มีทักษะการเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู๎ประกอบการเกษตรยุคใหมํ ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ทักษะขั้นสูงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
มีทักษะในการวิจัยและการประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎
น าสูํการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข๎อมูล เพ่ือการวางแผน
แล ะก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พก า ร ผ ลิ ต แ ล ะก า ร
ประกอบการ รํวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งจะเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาและยกระดับความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศในภาคการเกษตรตลอดหํวง
โซํการผลิต (production chain) ตั้งแตํการผลิต 
การแปรรูป การตลาด และการประกอบการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการเกษตรด๎วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยํางเป็นระบบและยั่งยืน 
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 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
3) ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ด ารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม เข๎าใจชุมชนและสังคม 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 
3) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  มีจิต
สาธารณะ ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุวัฒนธรรม 
เข๎าใจชุมชนและสังคม 
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2. ระบุ PLO 3.2 ให๎ชัดเจนและแตกตําง
จาก PLO 3.1 ซึ่ง PLO 3.2 จะต๎อง
มุํงเน๎นส าหรับการสร๎างนวัตกรรมใหมํ 

3.2) PLO ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์องค์
ความรู๎ ใหมํ  ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการประกอบ
การเกษตร 

3.2) PLO ผู๎ประกอบการที่สามารถวิจัยและสร๎างสรรค์
นวัตกรรมใหมํ ในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหาการประกอบ
การเกษตร 
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3. ปรับรายละเอียดของกลยุทธ์ด๎านการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ใ น หั ว ข๎ อ
แผนพัฒนาปรับปรุง 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
1. ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์  
 1) การพัฒนาการเรียนการ สอนที่เน๎นผู๎เรียนให๎มี 
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์ 
 
 
 
 
 
  
 2) สํงเสริมการชํวยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ บัณฑิตศึกษา  
 พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุน เชํน ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คลินิกวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัย 
เป็นต๎น 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
1. ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์  
 1) การพัฒนาการเรียนการ สอนที่เน๎นผู๎เรียนให๎มี 
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์  
  3. จัดสัมมนาด๎านวิชาการและการ
ประกอบการประกอบการในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดแนวคิดและ
มุมมองใหมํ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
  
2) สํ ง เสริมการชํวยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ บัณฑิตศึกษา  
 พัฒนาระบบกลไกในการสนับสนุน เชํน ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คลินิกวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงานวิจัย และงานสร๎างสรรค์นวัตกรรม เป็นต๎น 
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 3. การพัฒนานักศึกษา 
        กลยุทธ์ 
1) สํงเสริมการมีวิสัยทัศน์ที่ดี การ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ
และ วิชาชีพ และการมีจิตวิญญาณ ของความเป็นนักวิชาการ
เกษตร  
2) สํงเสริมและสนับสนุนการเขียน ผลงานวิชาการ เพ่ือนา
เสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ตํางๆ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารตําง ๆ ทั้ง ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 หลักฐาน / ตัวบํงชี้ 
4) จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเขียนผลงานทาง 
วิชาการ  
6) จ านวนผลงานที่น าเสนอในการ ประชุมวิชาการและสิ่ง
ตีพิมพ์ ของนักศึกษา 

3. การพัฒนานักศึกษา 
        กลยุทธ์ 
1) สํงเสริมการมีวิสัยทัศน์ที่ดี การ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ
และ วิชาชีพ  
2) สํงเสริมการมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของการเป็นนักวิชาการและผู๎ประกอบการที่ดี  
3) สํงเสริมและสนับสนุนการเขียน ผลงานวิชาการ เพ่ือ
น าเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ตํางๆ เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารตําง ๆ ทั้ง ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  
4) สํงเสริมการเข๎ารํวมเวทีสัมมนาด๎านวิชาการและการ
ประกอบการในธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดแนวคิดและ
มุมมองใหมํ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
 หลักฐาน / ตัวบํงชี้ 
4) จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการเขียนผลงานทาง 
วิชาการ การสํงเสริมการเป็นผู๎ประกอบการ การพัฒนาและ
สร๎างสรรคเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
6) จ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการและสิ่ง
ตี พิมพ์ของนักศึกษา  ด๎ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก 
แบบ ก1 ให๎วางกรอบให๎ชัดเจนและ
แตกตํางจากคุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 ซึ่งคุณสมบัติของผู๎เข๎า
ศึกษา แผน ก แบบ ก2 นั้นจะต๎องระบุ
ให๎ชัดเจนโดยเน๎นผู๎ที่มี พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์เรียน
ในรายวิชากลุํมวิทยาศาสตร์ไมํต่ ากวํา 
12 หนํวยกิต 

2.2  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก1 
2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทําจาก
ทุกสาขาวิชา 
 
ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก2 
2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทําด๎าน
วิทยาศาสตร์ จากทุกสาขาวิชา  

2.2  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก1 
2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือ
ต๎องมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  จ านวนไมํน๎อยกวํา 12 
หนํวยกิต 
ผู๎เข๎าศึกษาใน แผน ก แบบ ก2 
2) เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา  
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2. ปรับวิธีการเขียนประเด็นปัญหาให๎
เหมาะสมและถูกต๎อง 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า  
2.3.1  นักศึกษามีความสามารถด๎านความรู๎และทักษะการท า
วิจัยที่แตกตํางกัน 
2.3.2  นักศึกษาบางสํวนมีปัญหาด๎านการปรับตัว ความ
รับผิดชอบและการมีวินัยตํอตนเอง 
2.3.3  นักศึกษาขาดความกระตือรือร๎นในการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง ขาดทักษะด๎านการสื่อสารด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ  

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า  
2.3.1  นักศึกษามีความรู๎พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และ
พ้ืนฐานการท าวิจัยที่แตกตํางกัน 
2.3.2  นักศึกษามีประสบการณ์ด๎านการวิจัยทางการเกษตร
น๎อย 
2.3.3  นักศึกษามีทักษะด๎านการสื่อสารด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาอังกฤษ น๎อย  
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3. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาแผนละ 5 คน 
รวมทั้งหมด 15 คน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก1 ปีละ 2 คน 
แผน ก แบบ ก2 ปีละ 5 คน 
แผน ข ปีละ 2 คน 
รวมปีละ 10 คน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 
ปี 
แผน ก แบบ ก1 ปีละ 5 คน 
แผน ก แบบ ก2 ปีละ 5 คน 
แผน ข ปีละ 5 คน 
รวมปีละ 15 คน 
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4. ปรับงบประมาณให๎ถูกต๎องและ
สอดคล๎องกับแผนการรับนักศึกษา และ
ระบุคําใช๎จํายให๎สัมพันธ์กับการจัดการ
เรียนและการสอน 

2.6  งบประมาณตามแผน  
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หนํวย : บาท) 2.6.2  
ประมาณการงบประมาณรายจําย 
งบด าเนินการ 
1. คําตอบแทน 
2. คําใช๎สอย 
งบลงทุน 
1. คําวัสดุ 
2. คําครุภัณฑ์ 
งบรายจํายอื่นๆ 
1. คําพัฒนาการเรยีนการสอน พัฒนานักศึกษา ทุนวิจัย 

2.6  งบประมาณตามแผน  
2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ (หนํวย : บาท) 
2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจําย 
งบด าเนินการ 
1. คําตอบแทน 
2. คําใช๎สอย 
งบลงทุน 
1. คําวัสดุด๎านการศึกษา 
2. คําครุภัณฑ์ด๎านการศึกษา 
งบรายจํายอื่นๆ 
1. คําพัฒนาการเรยีนการสอน พัฒนานักศึกษา ทุนวิจัย 
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5. แก๎ไขประโยคในหมายเหตุ ข๎อ 3.1.2 
โครงสร๎างหลักสูตรแยกตามแผนการ
เรียนให๎มีความเหมาะสม 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1.2  โครงสร๎างหลักสูตรแยกตามแผนการเรียน 
หมายเหตุ: 2. หลักสูตรแยกออกเป็นการเรียน 2 กลุํมวิชา คือ
กลุํมวิชาการ เพ่ือให๎นักวิชาการสามารถปรับคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
และกลุํมประกอบการ เพ่ือสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1.2  โครงสร๎างหลักสูตรแยกตามแผนการเรียน 
หมายเหตุ: 2. หลักสูตรแยกออกเป็น 2 กลุํมวิชา คือกลุํม
วิชาการ เพื่อให๎นักศึกษามีความเข๎มแข็งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
และกลุํมประกอบการ เพ่ือสร๎างผู๎ประกอบการใหมํที่ใช๎
ฐานความรู๎ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ 
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6. เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาให๎ครอบคลุม
การจัดการเรียนและการสอนที่มุํงเน๎น
ทั้งการเป็นนักวิชาการและการเป็น
ผู๎ประกอบการ 

หมวดวิชาบังคับ 

ค าอธิบายรายวิชา 06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร      
 การพัฒนาและแนวโน๎มของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ 
หลักการของวงจรไฟฟูา หลักการของอุปกรณ์เชื่อมตํอ เครื่อง
รับรู๎ตรวจจับและเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได๎ การพัฒนา
วงจรควบคุมในการ ผลิตทางการเกษตร  
 Development and trends in smart farm 
technology, principles of electric circuits, principles 
of interfacing devices, detection sensors and 
programmable controllers, development of control 
circuits in farm production 

 

หมวดวิชาบังคับ 

ค าอธิบายรายวิชา  06-016-102 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร  
 การพัฒนาและแนวโน๎มของเทคโนโลยีฟาร์ม
อัจฉริยะ การคิดวิเคราะห์และพัฒนาสูํนวัตกรรมการเกษตร 
หลักการของวงจรไฟฟูา หลักการของอุปกรณ์เชื่อมตํอ 
เครื่องรับรู๎ตรวจจับและเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได๎ การ
พัฒนาวงจรควบคุมในการ ผลิตทางการเกษตร  
 Development and trends in smart farm 
technology, analytical thinking toward agricultural 
innovation, principles of electric circuits, principles 
of interfacing devices, detection sensors and 
programmable controllers, development of 
control circuits in farm production  
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1  36(0-108-0) 
(Thesis I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร โดยอยูํ
ในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
Research conducting on problem issue in 
agricultural science under supervision and guidance 
of the thesis advisor(s)  

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

06-016-301 วิทยานิพนธ์ 1      36(0-108-0) 
(Thesis I) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร หรือ
ด๎านการประกอบการเกษตร โดยอยูํในความดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Research conducting on problem issue in 
agricultural science or agricultural entrepreneur 
under supervision and guidance of the thesis 
advisor(s)  

65 

 06-016-302 วิทยานิพนธ์ 2  12(0-36-0) 
(Thesis II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านการประกอบการเกษตร 
โดยอยูํในความดูแลและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
Research conducting on problem issue in 
agricultural entrepreneur under supervision and 
guidance of the thesis advisor(s) 

06-016-302 วิทยานิพนธ์ 2      12(0-36-0) 
(Thesis II) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
การท าวิจัยในประเด็นปัญหาด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร หรือ
ด๎านการประกอบการเกษตร โดยอยูํในความดูแลและ
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Research conducting on problem issue in agricultural 
science or agricultural entrepreneur under supervision 
and guidance of the thesis advisor(s) 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

 หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ  

06-016-400 การค๎นคว๎าอิสระ  6(0-18-0) 
 (Independent Study) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเฉพาะเรื่องตามหัวข๎อ
และขอบเขตที่อยูํในความสนใจของผู๎เรียน ภายใต๎การ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอผลงานวิชาการ 

Gathering, analyzing and data synthesizing of 
specific topic on interested topic under guidance 
of advisor(s) and presenting in term of academic 
articles 

 

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ  

06-016-400 การค๎นคว๎าอิสระ        6(0-18-0) 
 (Independent Study) 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี  
 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเฉพาะเรื่องตามหัวข๎อ
และขอบเขตที่อยูํในความสนใจของผู๎เรียน โดยหัวข๎อมี
ความเกี่ยวข๎องกับด๎านวิทยาศาสตร์ เกษตรหรือการ
ประกอบการเกษตร ภายใต๎การแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา และน าเสนอผลงานวิชาการ 

Independent study searching, gathering, analyzing 
and data synthesizing of specific topic on 
interested topic which is related to agricultural 
science or agricultural entrepreneur under 
guidance of advisor(s) and presenting in term of 
academic articles 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

แก๎ไขการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ วําด๎วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

5.7 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎า
อิสระ โดยให๎เป็นไปตามประกาศคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
แบํงเป็น 4 ระดับคือ 
Excellent  หมายความวํา ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
Good หมายความวํา ผลการประเมินขั้นดี  
Pass  หมายความวํา ผลการประเมนิขั้นผําน  
Fail  หมายความวํา ผลการประเมินขั้นตก  
 
ความหมายของผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระดังนี้ 
 (1) “ดีเยี่ยม” (Excellent) หมายถึง การแสดงที่บํงชี้ถึง
ความโดดเดํนของการเรียนรู๎งานวิจัยและ ความช านาญใน
การเขียนวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด๎านระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทฤษฎีที่ศึกษา เกิด
การค๎นพบองค์ความรู๎ใหมํ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอไปได๎ 
(2) “ดี” (Good) หมายถึง การแสดงที่บํงชี้ถึงความเข๎าใจที่
อยูํเหนือมาตรฐานเฉลี่ยของการวิจัยและ ความช านาญใน
การเขียนวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ มีความชัดเจนที่
เหมาะสมทั้งทางด๎านระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทฤษฎีที่
ศึกษา เนื้อหาของวิทยานิพนธ์อยูํเหนือมาตรฐานเฉลี่ยใน
ตามทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย และผลที่เป็นสาระส าคัญ
และเป็นต๎นแบบของการรวบรวมองค์ความรู๎ 

5.7 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค๎นคว๎า
อิสระ โดยให๎เป็นไปตามประกาศคณะบัณฑิตวิทยาลัย 
แบํงเป็น 2 ระดับ  
พอใจ (Satisfied; S) หมายความวํา ผลการประเมินขั้น
ผําน  
ไมํพอใจ (Unsatisfied; U)  หมายความวํา  ผลการ
ประเมินขั้นตก  
 
ความหมายของผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระดังนี้ 
(1) พอใจ (Satisfied; S) หมายถึง จะได๎การแสดงที่บํงชี้
ถึงความพึงพอใจในความเข๎าใจในงานวิจัยและความ
ช านาญในการเขียนวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ โดย
ผู๎วิจัยต๎องปรับปรุงทั้งในด๎านของเนื้อหาและคุณภาพ
เกี่ยวกับด๎านเทคนิคของวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ 
ตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมถึงการปรับปรุง
แก๎ไขสาระส าคัญในหนึ่งหรือมากกวําหนึ่งขั้นตอน แตํโดย
ภาพรวมของวิทยานิพนธ์แล๎วคุณภาพเป็นที่พึงพอใจเพราะ
ถือวําเป็นการรวบรวมความรู๎ของผู๎มีความคิดและการ
กระท าท่ีเป็นตัวของตัวเอง 
(2) ไมํพอใจ (Unsatisfied; U)  หมายถึง การแสดงที่บํงชี้
ถึงคุณภาพวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ ไมํเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านระเบียบวิธี
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

(3) “ผําน”(Pass) หมายถึง การแสดงที่บํงชี้ถึงความพึง
พอใจในความเข๎าใจในงานวิจัยและความช านาญในการ
เขียนวิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ โดยผู๎วิจัยต๎อง
ปรับปรุงทั้งในด๎านของเนื้อหาและคุณภาพเกี่ยวกับด๎าน
เทคนิ คของวิทยานิพนธ์ /  การค๎นคว๎ า อิสระ  ตาม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมถึงการปรับปรุงแก๎ไข
สาระส าคัญในหนึ่ งหรือมากกวําหนึ่ งขั้นตอน แตํโดย
ภาพรวมของวิทยานิพนธ์แล๎วคุณภาพเป็นที่พึงพอใจเพราะ
ถือวําเป็นการรวบรวมความรู๎ของผู๎มีความคิดและการ
กระท าท่ีเป็นตัวของตัวเอง 
(4) “ไมํผําน” (Fail) หมายถึง การแสดงที่บํงชี้ถึงคุณภาพ
วิทยานิพนธ์/ การค๎นคว๎าอิสระ ไมํเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านระเบียบวิธีวิจัย
และเนื้อหาทฤษฎีที่ศึกษา คณะกรรมการประสงค์ให๎มีการ
ปรับปรุ งวิทยานิพนธ์และสอบแก๎ตัว อีกครั้ งภายใน
ระยะเวลา ไมํเกิน 180 วัน 

วิจัยและเนื้อหาทฤษฎีที่ศึกษา คณะกรรมการประสงค์ให๎มี
การปรับปรุงวิทยานิพนธ์และสอบใหมํได๎อีก 1 ครั้ง โดย
นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนขอสอบวิทยานิพนธ์ ตาม
ข๎ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส ร า ช น ค ริ น ท ร์ 
วําด๎วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
1 .  ปรั บรายละ เ อียดของการ พัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาเพ่ือมุํงสูํ
การเป็นนักวิชาการหรือผู๎ประกอบการ
เกษตร 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1) สํงเสริมการการเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
2) จัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมการเขียนและการ ตีพิมพ์
เผยแพรํผลงาน 
3) สํงเสริมการเข๎ารํวมประชุมวิชาการท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติ 
4) มีเงื่อนไขการตีพิมพ์เพ่ือการจบการศึกษาท่ีสูง 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1) สํงเสริมการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย ด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
2) สํงเสริมการประยุกต์องค์ความรู๎จากการวิจัย และ
บูรณาการ ความรู๎ ความเข๎าใจ สูํการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร เพ่ือใช๎ในการพัฒนาภาคการเกษตร 
3) สํงเสริมการการเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
4) จัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมการเขียนและการ ตีพิมพ์
เผยแพรํผลงาน 
5) สํงเสริมการเข๎ารํวมประชุมวิชาการทั้งระดับ 
ชาติ และนานาชาติ 
5) มีเงื่อนไขการตีพิมพ์เพ่ือการจบการศึกษาที่สูง  
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

 1) สํงเสริมการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย ด๎วยตนเองอยํางเป็น 
ระบบ ซึ่งเน๎นให๎นักศึกษาสามารถสร๎างงานวิจัยที่มี 
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ ในการ
ผู๎ประกอบการ และพัฒนาธุรกิจ 

1) สํงเสริมการค๎นคว๎า ศึกษาวิจัย ด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรเพ่ือการประกอบการด๎วยตนเองอยําง
เป็นระบบ ซึ่งเน๎นให๎นักศึกษาสามารถสร๎างงานวิจัยที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ผู๎ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ 
2) สํงเสริมการแลกเปลี่ยนด๎านการประกอบการในธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดแนวคิดและมุมมองใหมํในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
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แก๎ไขรายละเอียดผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ  
 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในการท างาน 
ตระหนักถึงผลกระทบของการเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม 
และ สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ  
 มีความรับผิดชอบในการท างาน ตระหนักถึง
ผลกระทบของการเกษตรตํอเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล๎อม ด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

78 

2. ปรับแผนที่การเชื่อมโยงระหวําง TQF 
กับ PLO และปรับแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎สูํ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามความ
เหมาะสม 

 ปรับแผนที่การเชื่อมโยงระหวําง TQF กับ PLO 82 
 ปรับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู๎สูํรายวิชา 
83 - 90 
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ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณ 
วุฒิสภาวิชาการ 

ข้อมูลเดิม 
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 
หน้า 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
  ไมํมี  
หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. ปรับเกณฑ์การประเมินผู๎เรียน แผน ก 
แบบ ก1 โดยเพิ่มการตีพิมพ์ 2 ฉบับ 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1   
 5)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎อง
ได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์
เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก1    
5)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต๎อง
ได๎รับการตีพิมพ์หรืออยํางน๎อยได๎รับการยอมรับให๎ตีพิมพ์
เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
อยํางละ 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
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แก๎ไขการรายงานผลประเมินตามตัวบํงชี้
ผลการด าเนินงาน  

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิต
ใหมํที่มีคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา 3.5 จาก
คะแนน 5.0 รายงานผลการประเมินตัวบํงชี้ผลการ
ด าเนินงาน ในปีที่ 1, 2 และ 3 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ 
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนน 5.0 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิต
ใหมํที่มีคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไมํน๎อยกวํา 3.51 จาก
คะแนน 5.00 รายงานผลการประเมินตัวบํงชี้ผลการ
ด าเนินงาน ในปีที่ 2 และ 3 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ 
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนน 5.00 

98 

หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
  ไมํมี  
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ภาคผนวก ข 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางราฮีมา  วาแมดีซา 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Raheema  Wamaedeesa 
ต าแหนํงทางวิชาการ   อาจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. in Agriculture Plant Biotechnology University of Reading, 

United Kingdom 
2559 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2544 

 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) Plant Tissue Culture 
 2) Horticulture 
 3) Plant Molecular  
 4) Orchidology 
 5) Abiotic Stress in Plant 

3. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 
2563 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
2562 ประธานหลักสูตร, หัวหน๎างานหลักสูตรและการสอน, 
 หัวหน๎างานวิเทศสัมพนัธ์ 
2561 ประธานหลักสูตร,หัวหน๎างานหลักสูตร,หัวหน๎างานวิเทศสัมพันธ์ 
2560 หัวหน๎างานแนะแนว, ประธานหลักสูตร, หัวหน๎างานหลักสูตรและการสอน 
2559 หัวหน๎างานแนะแนว 
2549-2554 อาจารย์ผู๎สอน 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ ต าแหนํง 

(% การรับผิดชอบ) 
2563 การใช๎สารเคมีฆําเชื้ออาหารส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ 
90 % 

หัวหน๎าโครงการ 
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ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ ต าแหนํง 
(% การรับผิดชอบ) 

2563 ผลของความเข๎มข๎นน้ าตาลตํอการเจริญเติบโตของเบญจมาศ
ในสภาพปลอดเชื้อ 

90 % 
หัวหน๎าโครงการ 

2561 ปลาไหลเผือก : สมุนไพรล้ าคําแหํงสามจังหวัดชายแดนใต๎ หัวหน๎าโครงการ 
(50 %) 

2561 การขยายพันธุ์กล๎วยนางพญาในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน๎าโครงการ100% 
 การถํายทอดความรู๎เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยหิน 

เ พ่ือความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพท าสวนกล๎วย 
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ภายใต๎โครงการจัดการความรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2560 (การจัดการความรู๎
การวิจัยเพื่อการใช๎ประโยชน์ด๎านความม่ันคง 

100% 
หัวหน๎าโครงการ 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ 
2563 การใช๎สารเคมีฆําเชื้ออาหารส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟิโลเดนดรอน “รวยทรัพย”์ 

2563 ผลของความเข๎มข๎นน้ าตาลตํอการเจริญเติบโตของเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ 
2561 ปลาไหลเผือก : สมุนไพรล้ าคําแหํงสามจังหวัดชายแดนใต๎ 
2561 การขยายพันธุ์กล๎วยนางพญาในสภาพปลอดเชื้อ 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Dunwell, J., Ullah, I., & Wamaedeesa, R. (2015). Genome-wide mapping of 5-

hydroxymethylcytosine in three rice cultivars reveals its preferential localization in 
transcriptionally silent transposable element genes. Journal of Experimental Botany, 
66(21), 6651-63. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Wamaedeesa, R. Ali, B. Chedao, N. & Kanjanawattanawong. S. (2021). Chemical Sterilization in 
 MS Culture Medium for In vitro Culture of Philodendron sp. “Ruaysap”.  Princess of 
 Naradhiwas University Journa, 13(1),  377-387. 
Wamaedeesa, R. & Kanjanawattanawong, S. (2019). Shoot Multiplication  of Pure-line Hom-

Kradang-Nga Rice through Callus Formation. Princess of Naradhiwas University 
Journal, 11(3), 224-232. 
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 Kanjanawattanawong, S., Singbumrung, N., Rianthong, T. & Wamaedeesa, R. (2019). ITS2 
Nucleotide Sequence Analysis and Cleaned Culture  Production of Butea 
monosperma var. lutea. Princess of Naradhiwas University Journal. 12(1): 224-232. 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Wamaedeesa, R. & Kaji, Y. (2019). Sodium Hypochlorite Sterilization of Culture Media In 

Micropropagation of Chinese Rose. The 3rd International Thailand-
Malaysia_Indonesia Symposium on Innovation and Creativity. (pp 19). Princess of 
Naradhiwas University Thailand. 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
ราฮีมา วาแมดีซา. (2562). การถํายทอดความรู๎เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยหินเพ่ือความ

มั่นคงใน การประกอบอาชีพท าสวนกล๎วย. ห๎องสมุดงานวิจัยส าหรับสาธารณะ ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ. 
กรุงเทพมหานคร. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวซารีนา  สือแม 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Sareena  Semae 
ต าแหนํงทางวิชาการ   ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
วท.ม. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 
วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
2542 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  โภชนศาสตร์สัตว์และการจัดการอาหารสัตว์ 
2)  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 
2559 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 
2558-2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2558-2560 หัวหน๎างานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2557-2559 หัวหน๎างานหลักสูตรและการสอน 
2557-2558 หัวหน๎ากลุํมวิชาสัตวศาสตร์ 
2550-2552 หัวหน๎าภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไมํมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ผู้ร่วมวิจัย เรื่องการใช๎กากนมถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารผสมส าเร็จส าหรับแพะนม ปีงบประมาณ 2561 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Sareena, S. (2019). Effects of different levels of rain tree (Samanea saman) pods on blood 
metabolites, ruminal fermentation and methane production in growing goats National and 
international conference: Innovation and Creativity Network 2019. In. The 3rd international 
Thailand-Malaysia-Indonesia Symposium on Innovation and Creativity. (pp 12). Princess of 
Naradhiwas University Thailand. 

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr
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8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 

เทียนทิพย์ ไกรพรม สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และ ซารีนา สือแม. (2562). การศึกษาการใช๎เปลือกหุ๎มเมล็ด
ถั่วเหลืองในสูตรอาหารข๎นตํอการใช๎ประโยชน์ได๎ในแพะ. Prawarun Agriculture Journal. 
16(2), 271 – 279. 

ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย์ ไกรพรม. (2561). ผลของการทดแทนกระถินเป็นแหลํงอาหารหยาบตํอ
สมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 
10 (2), 140-149. 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ซารีนา  สือแม ขอดิเย๏าะ มูดอ และฮาฟิซี ตูโรง. (2561). ผลการทดแทนกากตะกอนปาล์มน้ ามันในอาหาร

ข๎นตํอการยํอยได๎ของวัตถุแห๎งและจ านวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน โดยวิธี Gas Production. 
ใน การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 7 เรื่องการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน. 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
ไมํมี 

 

 
 
 
 



131 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสายทอง  แก๎วฉาย 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Saithong  Kaewchay 
ต าแหนํงทางวิชาการ   ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
Ph.D. Biotechnology in Plant 

Pathology 
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2553 

ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี 

2546 

วท.ม. กีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยขอนแกํน 2533 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญ 
1) โรคพืช และการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 
2) ราวิทยา 
3) การเพาะเห็ด 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 
2563 - ปัจจุบัน ผู๎ชํวยอธิการบดี 
2563 รองคณบดีฝุายนโยบายและแผน 
2558 - 2562 รองคณบดีฝุายวิชาการ 
2548-2558 อาจารย์ 
2536-2548 อาจารย์ 

 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 

ปีงบประมาณ 2559 โครงการวิจัยเรื่องชนิดและความหลากหลายของเชื้อราในดินปุาพรุสิรินธร และ
คุณสมบัติในการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ในการปูองกันก าจัดโรคพืช ต าแหนํงหัวหน๎าโครงการวิจัย 

6. ผลงานวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง 
1. การรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองไทย ปี 2562 
2. การรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองไทย ปี 2560 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Dhanushka N.W., Jeewon R., Gareth Jones E.B., Boonmee S., Kaewchai S., ..., & Hyde K.D. 

(2018). Novel plamicilous taxa within Pleosporales: multigene phylogeny and 
taxonomic circumscription. Mycological Progress 17: 571-590. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
อิทธิพล จิตพิทักษ์  สายทอง แก้วฉาย และ ชนินันท์ พรสุริยา. (2563). การระบุชนิดและคัดกรองรา 

Aspergillus species ละลายฟอสเฟต ที่แยกได๎จากดินสามจังหวัดชายแดนใต๎ของประเทศไทย. 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 12(1), 163-172 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานานชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สายทอง  แก้วฉาย อับดุลราเตฟ ดาระแม และ อุสมาน โล๏ะดิง. (2561). การใช๎กากมะพร๎าวเป็นอาหารเสริม

ส าหรับเพาะเห็ดนางฟูา. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่องวิจัยและ
นวัตกรรม เ พ่ือขับ เคลื่ อนประเทศสูํ ค วามมั่ งคั่ ง  มั่ นคง  และยั่ งยื น  ในยุค ไทยแลน ด์  4 . 0  
(น.257-263). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 21 ม.ิย. 61 

สายทอง  แก้วฉาย  เจษฏา  แก๎วฉาย ทัศนีย์  รัดไว๎ และ ฮัสมี  แซะแม. (2561). ผลของสารสกัดหยาบจาก
ใบไม๎สีทองตํอการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก. ใน รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสูํความมั่งคั่ง 
มั่นคง และยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 21 มิ.ย. 61 (น.264-274). นราธิวาส: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์. 

สายทอง  แก้วฉาย และปัทมา มัยดิง. (2558). การศึกษาปริมาณไตรโคเดอร์มารูปแบบผงในการควบคุม
โรครากขาวของยางพารา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ครั้งที่ 4 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นสูํประชาคมอาเซียน (น. 80-86). นราธิวาส: 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5 ส.ค. 58 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง) - 
 ไมํมี 



133 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายจักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Jakkhapan Pitchayapipatkul  
ต าแหนํงทางวิชาการ   ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 2557 
วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2549 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
1) การปรับปรุงพันธ์สัตว์  
2) วิทยาการสืบพันธ์สัตว์  
3) เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธ์สัตว์ 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 
2562 - ปัจจุบัน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
2558 - 2560 รองคณบดีฝุายนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ 
2550-2558 อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ปีงบประมาณ 2560 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมน้ าผึ้งในสารละลายเจือจางน้ าเชื้อตํอคุณภาพ

น้ าเชื้อแชํแข็งโคพํอพันธุ์ไทยบราห์มัน: ได๎รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณ
แผํนดิน โดยผํานส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ต าแหนํงหัวหน๎าโครงการวิจัย 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
ปีงบประมาณ 2561-2562 การผลิตอาหารโคเพ่ือความยั่งยืน ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม: ได๎รับทุนอุดหนุนจาก สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  (สท.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติประจ าปีงบประมาณ ต าแหนํงผู๎รํวมโครงการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2560 ผลของการเสริมน้ าผึ้งในสารละลายเจือจางน้ าเชื้อตํอคุณภาพน้ าเชื้อแชํแข็งโคพํอ
พันธุ์ไทย บราห์มัน: ได๎รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณแผํนดิน โดยผําน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ต าแหนํงหัวหน๎าโครงการวิจัย 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Amsah, A., Airina, R.L., Pitchayapipatkul, J., Rusli, N.D., Mat, K., & Rahman, M.M. (2020). 

effect of extender supplemented with date palm pollen grain on bovine semen 
quality. journal of tropical resources and sustainable Science, 8, 35-39. 

Chankitisakul, V., Pitchayapipatkul, J., Chuawongboon, P., Rakwongrit, D., Sakhong, D., 
Boonkum W., & Vongpralub, T. (2017). Comparison of three superovulation protocols 
with or without GnRH treatment at the time of artificial insemination on ovarian 
response and embryo quality in Thai native heifers. Tropical Animal Health and 
Produetion.  49(3): 633-639. 

Pitchayapipatkul, J., Somfai, T., Matoba, S., Parnpai, R., Nagai, T., Geshi, M., & Vongpralub, 
T. (2017).  Microtubule stabilisers docetaxel and paclitaxel reduce spindle damage and 
maintain the developmental competence of in vitro-mature bovine oocytes during 
vitrification Reproduction.  Fertility and Development 29(10), 2028-2039. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไมํมี 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Pitchayapipatkul, J., Suhaila, U., & Asleena, M. (2019). Effect of Supplementation of 

difference avian species egg yolk in Semen Extender on Frozen-Thawed Betong chicken 
Semen Quality. In Proceedings of the 3rd international Indonesia-Malaysia -Thailand 
on innovation and creativity “Cultivating Innovation and Creativity culture” IMIT-SCI 
2019 (pp.7). 16-18 June 2019, Princess of Naradhiwas University, Narathiwat Thailand. 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวนิฟารีซา  เจ๏ะเล๏าะ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nifareesa Chealoh 
ต าแหนํงทางวิชาการ   อาจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การเกษตร 

วิทยาศาสตร์การประมง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 

วท.ม. วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2552 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2548 

 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  อณูพันธุศาสตร์สัตว์น้ า 
2)  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 
3)  วิทยาศาสตร์การประมง 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหน่ง 
2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2553 - 2560 ผู๎ชํวยนักวิจัย ห๎องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์สัตว์น้ า  

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด๎านกุ๎ง ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ปีงบประมาณ 2564 โครงการวิจัยเรื่อง: ศึกษาผลการใช๎สารสกัดหยาบจากใบหูกวางในสภาวะการขนสํง
ตํอความเครียดและการเจริญเติบโตปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ภายใต๎งบประมาณด๎าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุํม Basic Research Fund  
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6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
1. หัวข๎อวิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ข๎อมูลการถอดรหัสของยีน และค๎นหากลุํมยีนที่มีการแสดงออก แตกตําง

กันในลักษณะการเจริญเติบโตของกุ๎งกุลาด า  (Transcriptome Analysis and Differentially 
Expressed Gene Identification of the Candidate Genes for Growth in Penaeus monodon) 
ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, JAPAN  ระหวําง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 29 มกราคม 2559 

2. ทุนวิจัยภายใต๎ โครงการ JSPS-NRCT Tokyo University of Marine Science and Technology, 
Tokyo, JAPAN  ระหวํางวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 16 มกราคม 2558 

 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Jariyapong, P., Pudgerd, A., Chealoh, N., Hirono, I., Kondo, H., ..., & Chotwiwatthanakun, C. 

(2019). Hematopoietic tissue of Macrobrachium rosenbergii plays dual roles as a source 
of hemocyte hematopoiesis and as a defensive mechanism against Macrobrachium 
rosenbergii nodavirus infection. Fish & Shellfish Immunology, 86, 756-763. 

 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
-ไมํมี- 

 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Chealoh, N., Salaeh, S. & Sasaree, N. (2019). The effect of tannin from Indian almond leave on 

the stress-relieving in tilapia. In The 3th international Thailand-Malaysia-Indonesia 
Symposium on Innovation and Creativity. June 16-18, 2019. Princess of Naradhiwas 
University, Narathiwas, Thailand. (p.36). 

Chealoh, N., Kondo, H., Hirono, I., Direkbusarakom, S., & Wuthisuthimethavee, S. (2016). 
Expression patterns of growth-related genes in the black tiger shrimp (Penaeus 
monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new 
bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. 
February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand. (p.13). 

Chealoh, N., Pooljun, C., Sakamoto, T., Hirono I., Derekbusarakom S. & Wuthisuthimethavee S. 
(2016). Identification of SNPs Markers in Genes Related to Growth in the Black Tiger 
Shrimp. In The 10th national Symposium; Faculty of Fisheries Technology and Aquatic 
Resources. February 29- March 2, 2018. Maejo University, Thailand. [in Thai] (p.28). 
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Wuthisuthimethavee, S., Chealoh, N., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Pooljun, C., ..., & 
Hirono, I. (2016). DNA marker development for growth in the black tiger shrimp (Penaeus 
monodon). In NRCT-JSPS Asian Core Program Symposium 2016: Development of new 
bio-technology for aquaculture and risk management of aquaculture products. 
February 12, 2016. Kasetsart Universisty, Bangkok, Thailand. (p.4). 

Wuthisuthimethavee, S., Direkbusarakom, S., Chotipuntu, P., Phoonsamran, K., Chealoh, N., …, 
& Sakamoto, T. (2015). Boodstock management and genetic evaluation of black tiger 
shrimp. In Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development 
(SATREPS) Annual Meeting 2015: Development of Aquaculture Technology for Food 
Security and Food Safety in the Next Generation. Centara Grand at Central Plaza 
Ladprao. April 28, 2015. Bangkok, Thailand. (p.6-7). 

 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
-ไมํมี- 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Thanaset Thongsaiklaing 
ต าแหนํงทางวิชาการ   อาจารย์ 
2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
วท.ม. ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
2545 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
1)  พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 
2)  อณูชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์ 
3)  ชีวเคมีของโปรตีนและเอนไซม์ 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 

2560 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร ์

2551 - 2553   นักวิจัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 - 2547       เจ๎าหน๎าที่มูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์ ภูเก็ต  

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
 1. ต าแหนํงหัวหน๎างานวิจัย 2560- ปัจจุบัน 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
โครงการ ปี พ.ศ. 

การพัฒนา DNA barcode เพ่ือระบุสายพันธุ์ผึ้งชันโรงที่ให๎ปริมาณและความหวานสูงเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรงเชิงการค๎าในจังหวัดนราธิวาส 

2563 

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุํมพัฒนาสูํกลุํมเอกลักษณ์ด๎วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพ้ืนที่จังหวัดเมืองรองในจังหวัดชายแดนใต๎ (วิสาหกิจชุมชนกะปิ กลุํม
แมํบ๎านกุเลา (เกาะยาว)) 

2563 

การแสดงออกของโปรตีนของ Proteobacteria ในปูทะเลที่เป็นโรคท๎องแดง 2562 
การแสดงออกของโปรตีนไวเทลโลเจนินในปูทะเล 2562 
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โครงการ ปี พ.ศ. 
การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนไวเทโลเจนินของทุกช่วงพัฒนาการในแมลงวันทอง  
ประสิทธภิาพของแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งกุลาด าเหลือทิ้งที่มีผลต่อการสะสมแคโรทีนอยด์
ทั้งหมดในไข่แดง 

2562 

ผลของการเคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารละลายไคโตซานต่อคุณภาพไข่ไก่ 2562 
การใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ระบุรูปแบบการกลายพันธุ์แบบ INDEL mutation 
บริเวณโปรโมเตอร์ของยีน dopamine D2 receptor (DRD2) และยีน prolactin (PRL) 
ในไก่พันธุ์พ้ืนเมืองไทย จังหวัดนราธิวาส 

2561 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Thongsaiklaing, T., Nipitwattanaphon, M., & Ngernsiri, L. (2018). The transformer2 gene of 

the pumpkin fruit fly, Bactrocera tau (Walker), functions in sex determination, male 
fertility and testis development. Insect Molecular Biology, 27(6), 766-779.  

Thongsaiklaing, T., Passara, H., Nipitwattanaphon, M., & Ngernsiri, L. Identification and 
characterization of doublesex from pumpkin fruit fly, Bactrocera tau. European Journal 
of Entomology, 115, (2018). 602-613.  

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Datumada, H. & Thongsaiklaing, T. (2021). 22 bp INDEL mutation polymorphism of 

dopamine receptor D2 (DRD2) gene of Thai native chicken in Narathiwat province. 
Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, 16(1): xx-xx.  

Thongsaiklaing, T. (2020). Proteomic technique identification of differentially expressed 
proteins of proteobacteria in red sternum syndrome mud crab (Scylla serrata Forsskal, 
1775) hemolymph. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, 15(2): 141-150. 

9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
Thongsaiklaing, T. (2020). Identification of vitellogenin protein in hemolymph of mud crab 

(Scylla serrata Forsskal, 1775) using LC MS/MS technique. In the proceedings of the 
58th Kasetsart University annual conference “Inno-creation Thailand for sustainable 
development goals (SDGs)”, Proceedings No. 2 Science technology and environment 
(pp. 63-70 Kasetsart University, Bangkok, Thailand: Kasetsart 

10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (ภาคทฤษฎี) ปี 2563 
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (ภาคปฏิบัติ) ปี 2563 

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/jmvm/
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายสุไลมาน  เจ๏ะอาบู 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Sulaiman Cheabu 
ต าแหนํงทางวิชาการ   อาจารย์  

2. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปร.ด. พืชไรํ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
วท.บ. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 
2551 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) การปรับปรุงพันธุ์ข๎าว 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.      ต าแหนํง 
2561 - ปัจจุบัน อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ไมํมี 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Cheabu, S., Moung-Ngam, P., Arikit, S., Vanavichit, A., & Malumpong, C. (2018). Effects of 

Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stages on Spikelet Fertility. Rice 
Science, 25(4), 218-226.  

Cheabu, S., Panichawong, N., Rattanametta, P., Wasuri, B., Kasemsap, P., Arikit, S., . 
Malumpong, C. (2019). Screening for Spikelet  Fertility and Validation of Heat 
Tolerance in a Large Rice Mutant Population. Rice Science, 26(4), 229-238.  

Malumpong, C., Cheabu, S., Mongkolsiriwatana, C., Detpittayanan, W., & Vanavichit, A. 
(2019). Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to 
heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypes. The Journal 
of Agricultural Science, 157(4), 1-17.  
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Nuba koi, P., Wanchana, S., Saensuk, C., Ruanjaichon, V., Cheabu, S., Vanavichit, A., . . . 
Arikit, S. (2019). QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in 
response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.). Plant Cell Reports,  39, 1-14. 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 
9. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 
10. ผลงานอ่ืนๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ประวัติ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายนราธิษณ์  หมวกรอง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Narathid Muakrong 
ต าแหนํงทางวิชาการ   อาจารย์ 

2. ประวัติการศึกษา  
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2016 
วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 
2009 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) การปรับปรุงพันธุ์พืช 
 2) เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 3) ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 

4. ประวัติการท างาน 
     ปี พ.ศ.       ต าแหนํง 
2561 – ปัจจุบัน อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2564 โครงการวิจัยเรื่องการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักเศรษฐกิจเพ่ือผลิต

เมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ได๎รับทุนวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ต าแหนํงหัวหน๎าโครงการวิจัย 

6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
 ไมํมี 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Muakrong, N., & Srinives, P. (2020). Genetic potential of agronomic traits and seed 

physicochemical properties of novel jatropha lines developed from complex 
interspecific hybridization. AGRIVITA, 42(1), 92–109. 

Muakrong, N., Kikuchi, S., Fukuhara, S., Tanya, P. & Srinives, P. (2018). Two jatropha karyotypes 
constructed from meiotic pachytene chromosomes: Pericentric distribution of 
heterochromatin and variation in repetitive DNAs. PLoS ONE, 13(12), e0208549. 
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Muakrong, N., Kikuchi, S., Tanya, P., & Srinives, P. (2018). Conservation and variation of 35S 
ribosomal DNA among five Jatropha species revealed by fluorescence in situ 
hybridization. Cytologia, 83(1), 57-61. 

Laosatit, K., Mokrong, N., Tanya, P., & Srinives, P. (2017). Overcoming crossing barriers between 
jatropha (Jatropha curcas L.) andcastor bean (Ricinus communis L.). Crop breeding and 
Applied Biotechnology, 17(2), 164-167. 

Shuto, F., Muakrong, N., Kikushi, S., & Sinives, P. (2559). Cytological characterization of an 
interspecific hybrid in Jatropha and its progeny reveals preferential uniparental 
chromosome transmission andinterspecific translocation. Breeding Science. 66(5), 838-844 
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