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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Agricultural Technology  
      Management 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Agricultural Technology Management) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Agricultural Technology Management) 

 
3. วิชาเอก(ถ้ามี) 

- ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
  ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 4/2556

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 
 ได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่  7/2556 
 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการในด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 
การประมง อุตสาหกรรมเกษตร และป่าไม้ หรือนักวิชาการเกษตรในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทางสาขาวิชาการเกษตร และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
9. ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. นางนฤมล อัศวเกศมณี 
x xxxxxxxxx xx x 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
ทษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
สัตวศาสตร์(ประมง-
น้ าจืด) 

ม.เกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลย-ี 
การเกษตร แม่โจ ้

2539 
2535 

 
2. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน ์

x xxxxxxxxx xx x 
อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agronomy 
เกษตรศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

University of Wyoming 
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์

2548 
2537 
2530 

3. นายมงคล เทพรตัน ์
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร ์
สัตวศาสตร ์
เกษตรศาสตร ์

ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลย-ี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2555 
2542 
2538 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร
ปฏิบัติการพืชสวน อาคารปฏิบัติการพืชไร่ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาคารปฏิบัติการสัตวบาล 
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  11.1.1  ในสภาวะปัจจุบันประชากรโลกได้เพ่ิมมากขึ้น แต่พ้ืนที่ทางการเกษตรมีจ ากัด เพ่ือป้องกัน
สถานการณ์ขาดแคลนอาหาร จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  
  11.1.2  สังคมโลกาภิวัฒน์ เปิดเสรีทางการค้าและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้าย
ก าลังคน ทั้งนักวิชาการและแรงงานภาคการเกษตร ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  11.1.3  สถานการณ์ด้านการเกษตรมีความต้องการเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
และส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างอนุรักษ์  
  11.1.4  สถาบันการศึกษาเป็นที่พ่ึงพาของประเทศในการเป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  11.2.1  การพัฒนาทางด้านการเกษตรมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนสูงสุด จึงท าให้ขาด
ความตระหนักในความปลอดภัยของผู้บริโภค และสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม 
  11.2.2  ความตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพมีผลต่อกระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพของผลิตผลเกษตร ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
ลดปริมาณการใช้สารเคมีต่าง ๆ 
  11.2.3  การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในปัจจุบันเป็นวิถีชีวิตของคนเมือง จึงท าให้
ความผูกพันภายในครอบครัวของเกษตรกรมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  11.2.4  ประชากรของประเทศมีอาชีพทางด้านการเกษตรลดลง ส่งผลต่อระบบการผลิตทาง
การเกษตร จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่นทั้งทางด้านก าลังคน และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางการเกษตร 
  12.1.2  ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
  12.1.3 ให้ความส าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
ผลิตและการจัดการในภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.2.1  ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นทางด้านการเกษตร 
  12.2.2  ส่งเสริมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
  12.2.3  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยสู่การเรียนการสอน ที่สามารถน าไปพัฒนา
ภาคการเกษตรในท้องถิ่น 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    - ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนใหโ้ปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   - ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

   - ไม่มี 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่มกีารบูรณการศาสตร์เพ่ือให้มหาบัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรม  ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และมีจิตส านึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  การปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2556 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตของสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีทางการเกษตร ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการควบคู่กับความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเกษตรค่อนข้างมากของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ ป่าไม้ ทะเล และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเป็นแหล่งพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ 
และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้เกิดหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ที่มี
สาขาย่อย 5 สาขา ได้แก่ การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 
ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเชิงลึกด้านการผลิตและการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและการจัดการเกษตร ตลอดจนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี :  
 1) ความรู้ ความเข้าใจ อย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางการผลิตและการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
  2) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 3) ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
  4) คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ 
 
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการพัฒนาตามแผนข้างล่างนี้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษาของหลักสูตร 
(ทุก ๆ 5ปี) 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  
มาตรฐานของ สกอ. 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. รายงานการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

2. ส่ ง เ ส ริ ม การ เ รี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ผลการประเมินการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ต่ อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการ
วัดผลและประเมินผล 

2. ก าหนดเกณฑ์ ในการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละรายวิชา 

3. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์
ผลการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 

1. โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. รายงานผลการประเมินของนักศึกษา
ในแต่ละภาคเรียน 

3. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

4. ส่ง เสริมการจัดการ เรี ยนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล การเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

1. ผลการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 

3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

สารสนเทศ 
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้ และการประเมินผล
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมให้มีความรู้ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริงและการวิจัย  

1. จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการวิจัย 

1. วิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขา 
 

 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบกันได้
กับภาคการศึกษาปกติและข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีการจัดเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน -กันยายน 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/
ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีเอกสารรับรอง 
  2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจมีความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัยน้อย รวมทั้งทักษะทาง
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร ส่วนนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 
จ านวนนักศึกษา 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- 20 20 20 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามรายละเอียด
ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1.งบประมาณเงินรายได้     

- ค่า FTES ต่อปี  18.33 31.66 31.66 31.66 
- ค่าหัวจริงต่อเทอม 42,600 37,850 37,850 37,850 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 20 40 40 40 

รวม 852,000 1,514,000 1,514,000 1,514,000 
2. งบประมาณรายจ่าย     

- ค่าหัวจริงต่อปี 10,000 13,150 13,150 13,150 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 20 40 40 40 

รวม 200,000 526,000 526,000 526,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,052,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืน ๆ  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแผน ก (2) ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้ 
 

                  หลักสูตร 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต แผน ก (2) 

1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    1.1 บังคับ 
    1.2 เลือก 

26 
(14) 
(12) 

2.  วิทยานิพนธ์ 12 
รวม 38 

 

  นอกจากกลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก วิทยานิพนธ์ ยังมีหมวดวิชาเสริมซึ่งจัดให้นักศึกษาเรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต คือ นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ิมอีกรายวิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษา
ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์/การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/
เทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเรียนความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร เพ่ิมเติมอีก 
9 หน่วยกิต คือ รายวิชาหลักการผลิตพืช หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์และหลักวิทยาศาสตร์
ชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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 3.1.3 รายวิชา 
   1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 
 

5006101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร  
Strategies for Agricultural Technology Development 

3 (3-0-6) 

5006103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 
Science and Technology for Agricultural Technology 
Management 

3 (3-0-6) 

5006104 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
Agricultural Technology Management  

3 (3-0-6) 

5006901 สัมมนา 1 
Seminar I 

1 (0-3-2) 

5006902 สัมมนา 2 
Seminar II 

1 (0-3-2) 

5006903 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

Research Methodology for Agricultural Technology 
Management 

3 (2-2-5) 

 

  1.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้  กลุ่มวิชา 
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตพืช กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยี
การประมง กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หรือเลือกเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังกล่าวมาแล้วข้างต้นไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

    กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 

    1.2.1) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

5006105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 
Biodiversity and Utilization 

3 (3-0-6) 

5006106 การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 
Management of Economic Seed Production 

3 (3-0-6) 

5016401 การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer 
and Environment 
 

3 (3-0-6) 
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5036101 การผลิตพืชขั้นสูง 
Advanced Crop Production 

3 (3-0-6) 

5086101 การจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง 
Advanced Plant Pest Management and Control 

3 (3-0-6) 

 

    1.2.2) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 

5046101 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 
Animal Production Technology in the Tropics 

3 (3-0-6) 

5046401 การจัดการและการผลิตอาหารสัตว์ 
Animal Feed Production and Management 

3 (3-0-6) 

5046501 การจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว ์  
Environmental Management in Animal Production 

3 (3-0-6) 

5046502 มาตรฐานการผลิตสัตว์และผลผลิตสัตว์ปลอดภัย 
Standard of Animal Production and Animal 
Productions Safety 

3 (3-0-6) 

5046601 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 
Livestock Business Management 

3 (3-0-6) 

 

 1.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการประมง 
 

5066201 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Feed Technology 

3 (3-0-6) 

5066401 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 
Fish Health Management 

3 (3-0-6) 

5066601 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากการประมง 
Management and Utilization of Fishery By-product 

3 (3-0-6) 

5066602 การจัดการทรัพยากรและสัตว์น้ าชายฝั่ง 
Coastal  Resources  Management 

3 (3-0-6) 

5066603 การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรทางน้ า 
Impact Assessment in Aquatic Resources 

3 (3-0-6) 

5066604 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Aquaculture Management 

3 (3-0-6) 

 

 1.2.4) กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 

5076301 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Quality System and Management for Agro-industry 

3 (3-0-6) 

5076302 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร 
Decision Analysis for Agro–industry Product 

3 (3-0-6) 
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5076303 การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกษตร 
Risk Assessment of Agro-industry 

3 (3-0-6) 

5076304 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร 
Management and Utilization of Agro-industry By-
product 

3 (3-0-6) 

5076305 ความปลอดภัยของอาหาร 
Food  Safety 

3 (3-0-6) 

 

    1.2.5) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 

5096101 ระบบวนเกษตรและการจัดการ 
Agro-forestry System and Management 

3 (3-0-6) 

5096103 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 
Commercial Forest Plantation in the Tropics 

3 (3-0-6) 

5096104 เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
Economics of Forest Resource Administration 

3 (3-0-6) 

5096105 การจัดการลุ่มน้ า 
Watershed  Management 

3 (3-0-6) 

5096106 กฎหมายและอนุสัญญาด้านป่าไม้ 
Forest Laws and Conventions  

3 (3-0-6) 

5096107 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
Forest Resource Management 

3 (3-0-6) 

 

  1.2.6) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 

4206201 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการใช้ 
Scientific  Instruments and Utilization 

3 (2-3-4) 

4406101 ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
Natural Rubber Products and Related Technology 

3 (3-0-6) 

5006107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
Geographic Information Systems for Agricultural 
Resource Management 

3 (3-0-6) 

5006108 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเกษตรและ
การฟ้ืนฟู 
Environmental Impact Assessment from Agricultural 
Activities and Remediation 

3 (3-0-6) 

5006109 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุเหลือเศษ 
Technology of Waste Management 
 

3 (3-0-6) 
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5006904 เรื่องเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
Selected Topics for Agricultural Technology 
Management 

3 (0-3-6) 

5096102    การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
Ecotourism Management 

3 (3-0-6) 

 

 2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

5006905 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 (0-0-36) 

 

หมายเหตุ รายวิชาเสริม 
 - นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์/การเกษตรในระดับปริญญาตรี ตาม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

5001105 หลักการผลิตพืช 
Principles of Crop Production 

3 (2-2-5) 

5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Principles of  Biological Sciences for 
Agricultural Technology 

3 (2-2-5) 

5041103 หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
Animal Production and Farm Management 

3 (2-2-5) 

 

 - นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Students 

3 (2-2-5) 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Computer for Graduate Students 

3 (2-2-5) 
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 การก าหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตร 
 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 
 เลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
  เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาหรือหมู่วิชา ดังนี้ 
 

รหัสวิชา หมู่วิชา รหัสวิชา หมู่วิชา 
500 
 
501 
502 
503 
504 
505 
506 

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
หมู่วิชาพืชไร่ 
หมู่วิชาพืชสวน 
หมู่วิชาสัตวบาล 
หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
หมู่วิชาการประมง 

507 
508 
509 
511 
512 
513 
514 

หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืชและวัชพืช 
หมู่วิชาวนศาสตร์ 
หมู่วิชาการชลประทาน 
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 

  

  เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
  เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะของเนื้อหาวิชา 
  เลขรหัสตัวที่ 6, 7  หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
 

1  2  3  4  5  6  7  
 
           ล าดับก่อนหลัง 
           ลักษณะเนื้อหาวิชา 
           ชั้นปีระดับความยากง่าย 
           หมวดวิชาและหมู่วิชา 
  
 เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะของเนื้อหาวิชาไว้ดังนี้ 
  1 การจัดการดิน       501_4_ _ 
  2 พืชสวนทั่วไป       503_1_ _ 
  3 การเลี้ยงสัตว์       504_1_ _ 
  4 อาหารและโภชนาการ      504_4_ _ 
  5 เทคนิคการเลี้ยง      504_5_ _ 
  6 ธุรกิจปศุสัตว์       504_6_ _ 
  7 อาหารสัตว์น้ า       506_2_ _ 
  8 โรคสัตว์น้ า       506_4_ _ 
  9 ผลิตภัณฑ์ประมง      506_6_ _ 
  10 อุตสาหกรรมอาหาร      507_3_ _ 
  11 อารักขาพืช       508_1_ _ 
  12 การจัดการป่าไม้      509_1_ _  
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ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 ตัวอย่างเช่น 3 (3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1   หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาบังคับ 5006101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
5006903 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5) 

กลุ่มวิชาเลือก 
เฉพาะสาขา 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาบังคับ 5006103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3 (3-0-6) 

5006104 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
กลุ่มวิชาเลือก 
เฉพาะสาขา 

xxxxxxx เลือกเรียน 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาบังคับ 5006901 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 5006905 วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-18) 

กลุ่มวิชาเลือก 
เฉพาะสาขา 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาบังคับ 5006902 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 
วิทยานิพนธ์ 5006905 วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-18) 

รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
 

 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

  1)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 
 5006101  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
  Strategies for Agricultural Technology Development 
  บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีการเกษตร วัฏจักรปัญหาเกษตรกรไทย 
ระบบการผลิตและระบบการบริหารเทคโนโลยีการเกษตร การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ การผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
เกษตร ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตร
แบบต่าง ๆการศึกษาดูงาน 
 
 5006103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
  Science and Technology for Agricultural Technology Management 
  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การจัดการดิน ปุ๋ย น้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
รวมถึงการแปรรูป การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรตาม
ลักษณะแผนงาน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายและค านวณจุดคุ้มทุน 
 
 5006104 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
  Agricultural Technology Management 
  ความหมายของการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร หลักในการจัดการบุคคล งบประมาณ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรบนพ้ืนฐานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 5006901 สัมมนา 1 1 (0-3-2) 
  Seminar I 
  ศึกษาค้นคว้าถึงความก้าวหน้าหรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
การน าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 
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 5006902 สัมมนา 2 1 (0-3-2) 
  Seminar II 
  การน าเสนอผลงานที่ได้จากการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์  มีการอภิปรายเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 
 
 5006903 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5) 
  Research Methodology for Agricultural Technology Management 
  ความส าคัญและขั้นตอนของการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเชิงทดลองทาง
การเกษตร การวิจัยเชิงส ารวจทางการเกษตร การวิจัยเชิงคุณภาพทางการเกษตรการผสานวิธีวิจัยเพ่ือการ
จัดการเทคโนโลยีการเกษตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และการควบคุมระบบการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
  2)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 
  2.1)  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 
 5006105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ 3 (3-0-6) 
  Biodiversity and Utilization 
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืช หลักการเพ่ิมความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพืช แนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 
 
 5006106 การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
  Management of Economic Seed Production 
  วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การจัดการดิน แมลง โรคพืชและความอุดมสมบูรณ์
ของดินเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมการ
ผลิต การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์การรับรองเมล็ดพันธุ์ การด าเนินงานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์  และ
การตลาดเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 
 
 5016401 การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 
  Integrated Management of Soil, Plant, Fertilizer and Environment 
  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัจจัยทางกายภาพ และทางเคมีของดินที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช การจัดการอินทรียวัตถุ ปุ๋ย 
และการจัด การปุ๋ย ปัญหาที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน การชะล้างพังทลายของดิน และการ
จัดการ 
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 5036101 การผลิตพืชข้ันสูง 3 (3-0-6) 
  Advanced Crop Production 
  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตพืช ความต้องการผลผลิตของพืชเฉพาะอย่าง 
หลักการสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืชโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตพืช ศึกษาการผลิตพืชเฉพาะอย่าง ในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พันธุ์ปลูก การปลูก การดูแลรักษา โรค-แมลง การเก็บเก่ียว การตลาด การค้นคว้าวิจัย การผลิตพืชเฉพาะ
อย่าง 
 
 5086101 การจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง 3 (3-0-6) 
  Advanced Plant Pest Management and Control 
  ศึกษาศัตรูพืชและปัญหาที่ส าคัญของพืชไร่  ไม้ผล ไม้ดอกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจทั้งอดีต
และปัจจุบัน โดยเน้นวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช และวิธีการป้องกันก าจัด ซึ่งได้รับการพัฒนา
ส าหรับการป้องกันก าจัดแบบผสมผสาน รายงานทางวิชาการที่ดีเด่นทั้งอดีตและปัจจุบัน ศึกษาดูงานและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
 
  2.2)  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 
 5046101 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 3 (3-0-6) 
  Animal Production Technology in the Tropics 
  การผลิตสัตว์ชนิดต่างๆ ในเขตร้อน พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เลี้ยงในเขตร้อน
การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น ตลอดจนเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสัตว์การศึกษาดูงาน 
 
 5046401 การจัดการและการผลิตอาหารสัตว์ 3 (3-0-6) 
  Animal Feed Production and Management 
  การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการใช้อาหารเพ่ือการผลิตสัตว์ ผลกระทบจาก
การน าแหล่งวัตถุดิบมาเป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง แนวทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ใช้อยู่
อย่างปกติ และการหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ให้เพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ กรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ 
 
 5046501 การจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
  Environmental Management in Animal Production 
  การประยุกต์หลักการทางสรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยต่างๆ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ สวัสดิภาพและการให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขลักษณะ
และการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตสัตว์แบบต่าง ๆ 
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 5046502 มาตรฐานการผลิตสัตว์และผลผลิตสัตว์ปลอดภัย 3 (3-0-6) 
  Standard of Animal Production and Animal Production Safety 
  ความส าคัญการผลิตสัตว์ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์มในระบบการผลิตสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
มาตรฐานผลผลิตจากสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ ตลอดจนข้อก าหนดเฉพาะทางในการผลิตสัตว์
ปลอดภัย 
 
 5046601 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 (3-0-6) 
  Livestock Business Management 
  ความส าคัญของธุรกิจปศุสัตว์ การศึกษารูปแบบของธุรกิจปศุสัตว์ในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของธุรกิจปศุสัตว์ธุรกิจต่อเนื่องในการผลิตสัตว์ ระบบการซื้อขายสินค้า
ปศุสัตว์ การลดความเสี่ยงในธุรกิจปศุสัตว์ ผลกระทบจากระบบการค้าปัจจุบัน อนาคตต่อธุรกิจปศุสัตว์ 
 
  2.3)  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการประมง 
 
 5066201 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  Aquatic Animal Feed Technology 
  กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ าในระบบโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จาก
อาหารของสัตว์น้ า 
 
 5066401 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  Fish Health Management 
  โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ า เทคนิคและวิธีการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าที่มีความส าคัญ
ต่อระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยาต้านจุลชีพและสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันโรคของสัตว์น้ า
การใช้วัคซีน และระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ า 
 
 5066601 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากการประมง 3 (3-0-6) 
  Management and Utilization of Fishery By-product 
  ชนิดและประเภทของผลพลอยได้จากการประมง การจัดการและประยุกต์ใช้เศษสิ่งเหลือใช้
หรือผลพลอยได้จากการประมงให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าได้มากที่สุด 
 
 5066602 การจัดการทรัพยากรและสัตว์น้ าชายฝ่ัง 3 (3-0-6) 
  Coastal Resources Management 
  ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่งทะเล การก าหนดเขตชายฝั่ง ผลกระทบ
จากกิจกรรมของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
รูปแบบต่าง ๆ  การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 5066603 การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรทางน้ า 3 (3-0-6) 
  Impact Assessment in Aquatic Resources 
  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สถานภาพต่อระบบนิเวศน์
น้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าทะเล มาตรการป้องกันและแก้ไข การติดตาม ตรวจสอบ และกฎหมายต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้ า 
 
 5066604 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  Aquaculture Management 
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
  2.4)  กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 5076301 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
  Quality System and Management for Agro-industry 
  หลักการ ระเบียบวิธี ในการควบคุมคุณภาพทางสถิติในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบ
การจัดการคุณภาพจากองค์การนานาชาติ แนวคิดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ระบบกา ร
วิเคราะห์อันตราย จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ของอาหาร 
 
 5076302 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร 3 (3-0-6) 
  Decision Analysis for Agro–industry Product 
  การสร้างแนวคิด การพัฒนาความคิดในการผลิต สินค้าเกษตร การวิเคราะห์
เบื้องต้นด้านการตลาดและจุดคุ้มทุนการออกแบบขั้นตอนสุดท้าย การวางแผนการผลิตและการใช้ผลิต
สินค้าออกสู่ตลาด การตัดสินใจในการผลิต การบริหารคุณภาพและการบริหารสินค้าคงคลัง 
 
 5076303 การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
  Risk Assessment of Agro- industry 
  ความหมายและความส าคัญของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง กระบวนการในการระบุและการวิเคราะห์ การประเมินการดูแล ตรวจสอบและการควบคุม
ความเสี่ยงที่ส าคัญกับกิจกรรมและหน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัย
หรือความเสี่ยงขององค์กร 
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 5076304 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
  Management and Utilization of Agro-industry By-product 
  ความหมายและความส าคัญของผลพลอยได้ทางอุตสาหกรรมเกษตร ชนิดและ
ประเภทของผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการและการน าเศษเหลือใช้ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าได้มากที่สุด และลดผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 
 5076305 ความปลอดภัยของอาหาร 3 (3-0-6) 
  Food Safety 
  ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัยของอาหาร การปนเปื้อนและการท า
ให้เกิดโรค จากอาหารด้านชีวะ เคมี และกายภาพ แหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุโรค ผลของการใช้เวลา
และอุณหภูมิกับอาหาร ลักษณะและอาการของโรคที่เกิดจากอาหารปนเปื้อน ชนิดและพิษของจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนในอาหาร ระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (HACCP) 
 
  2.5)  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 
 5096101 ระบบวนเกษตรและการจัดการ 3 (3-0-6) 
  Agro-forestry System and Management 
  ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ร่วมกับการเกษตรกรรม วิวัฒนาการของพืชเกษตร 
สัตว์และต้นไม้ วิธีการปลูกพืชเกษตรควบคู่กับพืช ป่า และการเลี้ยงสัตว์ในป่า ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช
เกษตร สัตว์และต้นไม้ ความสัมพันธ์ทางนิเวศ สรีรวิทยาของสังคมพืชที่ปลูกควบคู่กัน ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมการพัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอเนกประสงค์และผลของระบบวนเกษตรที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 5096103 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3 (3-0-6) 
  Commercial Forest Plantation in the Tropics 
  การเลือกชนิดพรรณไม้ เทคนิคการผลิตกล้าไม้ การจัดการแปลงเพาะ การปลูกการ
บ ารุงรักษา และการตลาด 
 
 5096104 เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้ 3 (3-0-6) 
  Economics of Forest Resource Administration 
  แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ 
ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และ
กรณศีึกษา 
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 5096105 การจัดการลุ่มน้ า 3 (3-0-6) 
  Watershed Management 
  ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ 
การป้องกันการพังทลายของดิน การปรับปรุงพ้ืนที่ลุ่มน้ า การวางนโยบายในการจัดการลุ่มน้ าแบบ
อเนกประสงค์ ปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ าในท้องที่ การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะ  
ในการจัดการลุ่มน้ า 
 
 5096106 กฎหมายและอนุสัญญาด้านป่าไม้ 3 (3-0-6) 
  Forest Laws and Conventions 
  หลักการว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับป่าไม้ อนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ การประยุกต์ใช้กฎหมาย
และอนุสัญญาในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
 
 5096107 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 (3-0-6) 
  Forest Resource Management 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนระบบนิเวศป่าไม้
และระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในประเทศไทย 
 
  2.6)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 
 4206201 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการใช้ 3 (2-3-4) 
  Scientific Instrumentals and Utilization 
  วิชาบังคับก่อน : 4202201 เคมีวเิคราะห์หรือเทียบเท่า 
  ศึกษาหลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ส าหรับ
เทคนิคต่าง ๆ เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปกโตรสโกปี เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี 
 
 4406101 ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 3 (3-0-6) 
  Natural Rubber Products and Related Technology 
  ประวัติของยางธรรมชาติ น้ ายางธรรมชาติ การท าน้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป 
และการเก็บรักษา การท าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ การทดสอบสมบัติ และเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
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 5006107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร 3 (3-0-6) 
  Geographic Information Systems for Agricultural Resource Management 
  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
สารสนเทศเทคโนโลยีการประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะและโครงสร้างข้อมูล การน าเข้าข้อมูล 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การแสดงผล หลักการจัดการระบบการจัดการฐานข้อมูลและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร 
 
 5006108 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเกษตรและการฟื้นฟ ู 3 (3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment from Agricultural Activities and 
Remediation 

  แหล่งที่มาและชนิดของมลพิษตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตรที่ท าให้สมดุลธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม หลักการและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการที่ใช้ในการฟืน้ฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 5006109 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุเหลือเศษ 3 (3-0-6) 
  Technology of Waste Management 
  กระบวนการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือเศษจากน้ าทิ้ง มูลสัตว์ และเศษพืช 
เช่น กระบวนการทางชีวภาพ และทางเคมี เป็นต้น 
 
 5006904 เรื่องเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (0-3-6) 
  Selected Topics for Agricultural Technology Management 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน 
และน าเสนอ 
 
 5096102 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 (3-0-6) 
  Ecotourism Management 
  แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรที่รองรับการท่องเที่ยว กลยุทธ์ทางการตลาด การมีส่วนร่วมและการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น 
 
 3)  วิทยานิพนธ์ 
 
 5006905 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) 
  Thesis 
  วิจัยระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ น าเสนอในการสอบขั้น
สุดท้าย 
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 4)  รายวิชาเสริม 
 
 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
  English for Graduate Students 
  ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน
และสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยเน้น
สื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
  Computer for Graduate Students 
  ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์วิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ การประเมินสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 5001105 หลักการผลิตพืช 3 (2-2-5) 
  Principles of Crop Production 
  โครงสร้างและหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช ความส าคัญและ
ขอบเขตของนิเวศวิทยาทางการเกษตรที่เหมาะสม หลักเบื้องต้นในการเพาะปลูกพืชไร่และพืชสวน 
ความสัมพันธ์ระหว่างพืช ดิน ฟ้า อากาศ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ กระบวนการส าคัญที่เกิดขึ้นในพืช ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช แนวทางในการปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตพืช 
 
 
 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3 (2-2-5) 
  Principles of Biological Sciences for Agricultural Technology 
  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบโมเลกุลใหญ่ในเซลล์ เช่น โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การสังเคราะห์แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ 
 
 5041103 หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 3 (2-2-5) 
  Animal Production and Farm Management 
  ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง  ๆ การ
จัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ การบันทึกข้อมูล และปัญหาในการผลิตและการจัดการฟาร์ม 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

1. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 
x xxxxxxxxx xxx 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
ทษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
สัตวศาสตร ์(ประมงน้ าจืด) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลย-ี 
การเกษตรแม่โจ ้

12 12 

2. ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ 
x xxxxxxxxx xxx 
 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agronomy 
 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of 
Wyoming 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

12 12 

3. ดร.มงคล  เทพรัตน์ 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

12 12 

4. ดร.ครวญ  บัวคีร ี
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

12 12 

5. ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
x xxxxxxxxx xx x 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 
(เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  
การจัดการทรัพยากรดิน
เกษตรศาสตร ์(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

15 15 

 
  3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

1. รศ.นฤมล อัศวเกศมณี 
x xxxxxxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
ทษ.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
สัตวศาสตร ์(ประมงน้ าจืด) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลย-ี 
การเกษตรแม่โจ ้

12 12 

2. ผศ.สบาย  ตันไทย 
x xxxxxxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การประมง 
วาริชศาสตร์ 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

12 12 

3. ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Agronomy 
 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

University of 
Wyoming 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

12 12 

4. ดร.มงคล  เทพรัตน์ 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

12 12 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

5. ดร.ครวญ  บัวคีร ี
x xxxxxxxxx xx x 
 
 

อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

12 12 

6. ดร.รัชฎา  เศรษฐวงศ์สิน 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Crop & Soil Science 
 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

Michigan State 
University  
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

12 12 

7. ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

M.Fd. 
 

วท.บ. 

 Food Science 
 
Food  Technology 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

University of 
Newcastle 
University of 
Newcastle 
ม.เชียงใหม่ 

12 12 

8. ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

เภสัชศาสตร์ 
(เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
การจัดการทรัพยากรดิน 
เกษตรศาสตร ์(เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

15 15 

9. ดร.ธนงศักดิ์ ธนูทอง 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
M.Sc. 
วท.บ. 

Aquaculture  
Nutrition Aquaculture 
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

Deakin  University 
Deakin  University 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

12 12 

10. ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biological Sciences 
 
 
เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

Nara Institute of 
Science and 
Technology, Japan 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

12 12 

11. ดร.อิทธพิร  แก้วเพ็ง 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

Ms.E.  
 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 
Food Engineering 
 
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

ม.สงขลานครินทร์ 
 
Mokpo National 
University 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

15 15 

12. ดร.ธิติมา จันทโกศล 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Marine Life Science 
เทคโนโลยีอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร 

Hokkaido University 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

15 15 

13. ผศ.ดร.จารุวรรณ  สุจริต 
x xxxxxxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Environmental 
Chemistry 
เคมีวิเคราะห์ 
เคมี 

University Sains 
Malaysia 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.รามค าแหง 

12 12 

 
 



26 
 

  3.2.2 อาจารย์ประจ า (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ภาระการสอน  
ช.ม./ปีการศึกษา 
2556 2557 

14. ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ 
x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Polymerization 
Engineering 
พอลิเมอร์ 
เคมีอุตสาหกรรม 

University of Leeds 
U.K. 
ม.มหิดล 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

12 12 

   
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

1. รศ.สุรพล  มนัสเสรี 
x xxxxxxxxx xx x 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
วท.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร ์

ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี)) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  - 
 4.2 ช่วงเวลา  - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  - 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหา
ทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และ
เขียนผลงานการวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 – 2   
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  12  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มอบหมายอาจารย์ดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าในการท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 
  5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ทุกคน และ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
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  5.5.4 นักศึกษาจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
  5.6.2 ผลงานได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความสามารถทางการศึกษาและการวิจัย -  มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเป็นผู้น า   

   ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งใน 
   หน่วยงานของตนเองและสามารถปฏิบัติงาน 
   ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
-  มีความตระหนัก  และมีความสามารถในการ  
   บริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
   สังคมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
-  มีความรู้  ความสามารถในการศึกษา วิจัย  ด้าน  
    การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

1.2 บุคลิกภาพ -  มีการสอดแทรกเรื่อง การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ  
    การวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
    และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ 
    ส าเร็จการศึกษา 
-  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีภาวะผู้น า   
   ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน เสียสละ  
   ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1.3 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -  จัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก  
    ฐานข้อมูลต่างๆ 

1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ -  กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา กิจกรรมบ าเพ็ญ  
   ประโยชน์  และบริการวิชาการทางการเกษตร 
-  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านจรรยาบรรณนักวิจัย    
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต 
   2) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกภาวะความเป็นผู้น า และฝึกการรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน
เป็นทีม 
   3) อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในรายวิชาการสอน 
   4) มีการส่งเสริมให้ก าลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และท า
ประโยชน์แก่สังคม 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากการมีวินัย การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้
มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
   3) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน 
 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2) สามารถพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
   3) ความสามารถในการต่อยอดเชื่อมโยงศาสตร์สู่สากล 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การอภิปราย การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติจริง และการวิจัย 
   2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
   3) เพ่ิมทักษะความรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก 
   4) ส่งเสริมให้มีการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากหลายวิธีเพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินผลด้านความรู้ทั้งการเรียนใน
ห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองเช่น การสอบ รายงานการศึกษาค้นคว้า 
   2) ประเมินผลจากการท าวิทยานิพนธ์ 
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   2) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
   3) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
   4) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรปูแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
   5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   2) ให้ลงมือปฏิบัติจริงจากการการวิจัย โดยน าความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาใน
ประเด็นต่างๆ 
   3) จัดให้มีการสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้วยตนเอง 
   4) จัดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า น าศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทดลองใช้ และรายงาน
ผลการศึกษาในโจทย์ที่สนใจ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากหลายวิธีเพ่ือให้ครอบคลุมทักษะทางปัญญา 
   2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น รายงาน งานวิจัย 
หรือการสัมมนา เป็นต้น 
   3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและงานวิจัย 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และรู้จัก
บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
   2) มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 
   3) มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและช่วยสร้างภาวะผู้น า 
   2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย 
   3) จัดประสบการณ์เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น า 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามขณะท า
กิจกรรมร่วมกัน 
   2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการท างานกลุ่ม การน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม 
   3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในการงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการศาสตร์ทางการเกษตร 
   2) ประมวลผลสู่การแก้ปัญหา พัฒนางานวิจัย การศึกษาองค์ความรู้จากการวิจัย 
   3) สามารถน าผลองค์ความรู้ จากการวิจัย สื่อสารและเผยแพร่สู่ สาธารณชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ จากการวิจัยและสถานการณ์จริง 
   2) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุ่ม 
   3) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากความสามารถการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล ทางสถิติ ทั้งเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางการเกษตร 
   2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 
   3) ประเมินทักษะในการน าเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 
ข้อ 2) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  3.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  3.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2 ด้านความรู้ 
  3.2.1 มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.2 สามารถพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  3.2.3 ความสามารถในการต่อยอดเชื่อมโยงศาสตร์สู่สากล 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
  3.3.2 ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
  3.3.3 ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
  3.3.4 มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
  3.3.5 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และรู้จักบทบาท
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
  3.4.2 มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม 
  3.4.3 มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บูรณาการศาสตร์ทางการเกษตร 
  3.5.2 ประมวลผลสู่การแก้ปัญหา พัฒนางานวิจัย การศึกษาองค์ความรู้จากการวิจัย 
  3.5.3 สามารถน าผลองค์ความรู้ จากการวิจัย สื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1.  กลุ่มวิชาบังคับ                    

5006101ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร                    

5006103  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                   

5006104 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร                    

5006901 สัมมนา 1                    

5006902 สัมมนา 2                    

5006903 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อการจดัการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                   

2.  กลุ่มวิชาเลือก (เฉพาะสาขา)                    

 2.1  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตพืช                    

5006105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน ์

                   

5006106 การจัดการผลิตเมลด็พันธ์ุพืชเศรษฐกิจ                     

5006401 การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5036101 การผลิตพืชขั้นสูง                    

5086101 การจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง                    

 2.2 กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                    

5046101 เทคโนโลยีการผลติสตัว์ในเขตร้อน                    

5046401 การจัดการและการผลติอาหารสัตว์                    

5046501 การจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลติสัตว ์                    

5046502 มาตรฐานการผลิตสัตวแ์ละผลผลิตปลอดภัย                    

5046601 การจัดการธุรกิจปศสุัตว ์                    

 2.3 กลุ่มวชิาการจัดการเทคโนโลยีการประมง                    

5066201 เทคโนโลยีการผลติอาหารสัตว์น้ า                    

5066401 โรคสตัว์น้ าขั้นสูง                    

5066601 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้
จากการประมง 

                   

5066602 การจัดการทรัพยากรและสัตว์น้ าชายฝั่ง                    

5066603 การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากร
ทางน้ า 

                   

5066604 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว ์                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 2.4 กลุ่มวชิาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร                    

5076301 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร 

                   

5076302 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิต
ผลิตภณัฑ์เกษตร 

                   

5076303 การประเมินความเสีย่งในอุตสาหกรรม
เกษตร 

                   

5076304 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมเกษตร 

                   

5076305 ความปลอดภัยของอาหาร                    

 2.5 กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรป่าไม้                    

5096101 ระบบเกษตรและการจัดการ                    

5096103 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน                    

5096104 เศรษฐศาสตร์การบรหิารทรัพยากรป่าไม ้                    

5096105 การจัดการลุ่มน้ า                    

5096106 กฎหมายและอนสุัญญาด้านป่าไม ้                    

5096107 การจัดการทรัพยากรป่าไม ้                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

 2.6 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

                   

4206201 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการใช้                    

4406101 การผลิตจากยางธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง 

                   

5006107 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการ
จัดการทรัพยากรการเกษตร 

                   

5006108 การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการเกษตรและการฟื้นฟ ู

                   

5006109 เทคโนโลยีของวัสดุเหลือเศษ                    

5006904 เรื่องเฉพาะทางการจดัการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                   

5096102 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                    

3. วิทยานิพนธ์                    

5006905 วิทยานิพนธ ์                    

4.  รายวิชาเสริม                    

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศกึษาบณัฑติศึกษา                    

4125101 คอมพิวเตอรส์ าหรบันักศึกษาบณัฑติศึกษา                    

5001105 หลักการผลติพืช                    

35 
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รายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                   

5041103 หลักการผลติและการจดัการฟารม์สัตว ์                    
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 
 1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very  Good) 3.50 
B ดี  (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง  
ไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
  1.2.1 การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ 
การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P  (Pass) 
ไม่ผ่าน F  (Fail) 

  1.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ 
มีผลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบ มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 2.1  ตรวจสอบดูแลรายงานรายวิชาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละวิชา 
 2.2 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 ดังนี้ 
 3.1 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
 3.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร 
 3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 3.4 ต้องผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาก าหนด โดยเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ที่คณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
การสอน การวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 การประชุมร่วมเพ่ือพิจารณาปัญหาการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
พร้อมระดมข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ภายในในคณะ /สาขาวิชาเพ่ือหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาดังกล่าว 
  2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายนอกสถาบัน การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  2.1.3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน 
การวัดและประเมินผล และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการสอน 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณาจารย์ 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการ 
  2.2.2 สนับสนุนด้านการฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทาง
วิชาการ 
  2.2.3 การฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่างๆ 
 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 การบริหารการเรียนการสอน 
  1.1.1 จัดท าแผนการสอนตลอดหลักสูตร และตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาและปรับแผนการเรียน
ให้เหมาะสม 
  1.1.2 จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีประสบการณ์เหมาะสมเข้าสอน 
  1.2.3 ประเมินผลการสอนของผู้สอน กิจกรรมการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  1.2.4 จัดหาประสบการณ์เพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ให้มีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
 1.2 ประเมินหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยงบประมาณรายได้และรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
  อาคารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 
   1. อาคารส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร1 หลัง 
   2. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร1 หลัง 
   3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 1 หลัง 
   4. อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า1 หลัง 
   5. อาคารปฏิบัติการสัตวบาล1 หลัง 
   6. อาคารปฏิบัติการพืชสวน1 หลัง 
   7. อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล1 หลัง 
   8. อาคารประกอบอ่ืน ๆ : โรงเพาะฟักสัตว์น้ า, โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก, โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
ระบบปิด, โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิด, โรงเรือนเลี้ยงแพะ, เรือนเพาะช าและโรงเรือนเก็บอุปกรณ์พืชไร่ 
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  ห้องเรียน (บรรยาย) ประกอบด้วย 
   1. ในอาคารส านักงาน  10 ห้อง 
   2. ในอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  3 ห้อง 
   3. ในอาคารปฏิบัติการพืชสวน 3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ประกอบด้วย 
   1. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  1 ห้อง 
   2. ห้องปฏิบัติการรวม  1 ห้อง 
   3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร  1 ห้อง 
   4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร  2 ห้อง 
   5. ห้องปฏิบัติการอาหารหมัก  1 ห้อง 
   6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ า  1 ห้อง 
   7. ห้องปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์  1 ห้อง 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีทรัพยากรสารนิเทศ
เฉพาะที่เก่ียวข้องทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งเป็น 
   1. หนังสือและต าราเรียน 
    ภาษาไทย  จ านวน 410 ชื่อเรื่อง 
    ภาษาอังกฤษ  จ านวน 106 ชื่อเรื่อง 
   2. วารสาร 
    ภาษาไทย  จ านวน 43 ชื่อเรื่อง 
    ภาษาอังกฤษ  จ านวน 6 ชื่อเรื่อง 
   3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นฐานข้อมูล 
    -  IEEE/IEE EI electronic Library (IEL) 
    -  ProQuest Dissertation & Theses 
    -  eBrary 
    -  TDC (Thailis) 
    -  ACS Journals Digital 
    -  SpringerLink 
    -  H.W. Wilson 
    -  Web of  Science 
    -  Science direct 
    -  EBSCOhost.com 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมหนังสือ ต ารา 
หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ และมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรได้ใช้ในการเรียนการสอน 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  สาขาวิชาร่วมกับส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการส ารวจความต้องการ
ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา หลังจากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ ใช้หนังสือ วารสารต่างๆ เ พ่ือรายงานกับ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  ในการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดตามคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งคราว เพ่ือจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร ให้ทันสมัยเป็นระยะอย่างน้อย 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5 ปี 
โดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  3.2.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
  3.2.2 การบริหารหลักสูตร 
  3.2.3 การพัฒนาอาจารย์ 
  3.2.4 การคัดเลือกนักศึกษา 
  3.2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2.6 การวัดและประเมินผลการเรียน 
  3.2.7 การติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการ 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ก าหนดวุฒิทางการศึกษา ความสามารถ ตรงกับงานที่ต้องปฏิบัติ มีการก าหนดขอบข่ายของงาน
ที่รับผิดชอบ 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่ 
  5.1.2 มีการบันทึกความต้องการในการให้การปรึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ทั้งที่บอร์ด เว็บไซด์และใน
คู่มือผู้เรียน 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 6.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

   

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

-   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-   

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน    

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี    
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
-   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

 
หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยทีมผู้สอนระดับภาควิชา และ/หรือ  
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
  ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
   -  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
   -  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
  -  นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
  -  ศิษย์เก่า 
  -  ผู้ใช้บัณฑิต 
  -  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาและให้เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผ่านคณะกรรมการ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 -  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 -  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 -  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
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มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 
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มคอ.2 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2549 

------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2548 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายถึง   การจัดการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยให้มี
คณะกรรมการรับผิดชอบรายละเอียดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 6 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศ หรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 
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หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ 
 7.1 ภาคปกติ ให้จัดการเรียนการสอน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลายและมหาวิทยาลัยอาจจะจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายได้ 
 7.2 ภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ข้อ 8 “หน่วยกิต” หมายความว่า  หน่วยที่แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  “ชั่วโมง”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยมีเกณฑ์ในการ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิต มีดังนี้ 
  8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3 การฝึกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพ  
 9.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
 9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพชั้นสูง 
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 9.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตร 
  10.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  10.2   ปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ  
   1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แผน ก(1)  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน ก(2) ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและต้องศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต 
   2) แผน ข เป็นแผนที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  10.3  ปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 
   1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ก) แบบ 1.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 1.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า72 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    ก) แบบ 2.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 2.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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 ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ก าหนดดังนี้ 
  11.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ส าหรับภาคปกติ  
และอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา ส าหรับภาคพิเศษ 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
   ก) ภาคปกติ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  แต่
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
   ข) ภาคพิเศษ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  
แต่ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
  11.3 หลักสูตรปริญญาเอก  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
   ก) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับ
ภาคพิเศษ 
   ข) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลา
การศึกษา  ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 18 ภาค
การศึกษาส าหรับภาคพิเศษ 
 

หมวด 2 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ 12 อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาสอน สอบและควบคุมการท าภาคนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานของนักศึกษา 
 12.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีดังนี้ 
  ก)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
  ข)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้น 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
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  12.1.1  ปริญญาโท 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   4)  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   12.1.2 ปริญญาเอก 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
     ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    3) อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
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หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    4) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   12.1.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 12.1.1  และ  12.1.2 โดย
อนุโลม 
  12.2 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ) 
   ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบันการศึกษา อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมาย
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  12.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการท า
หน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา 
  12.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  12.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์
ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม 
  12.6 อาจารย์พิเศษ  หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 12.1.1 ข้อ 12.1.2 และข้อ 12.1.3 
  12.7  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี  ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
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   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่  
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และต้องแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 
   ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียงและ
ยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
  12.8 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  มีหน้าที่
แนะน าดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 

 ข้อ 13 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  มีหน้าที ่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ
ประมวลความรู้ 

 ข้อ 14 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

หมวด  3 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   15.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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   15.2 หลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4 หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 16 วิธีการรับสมัครผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
   16.1 การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยอาจมี
การตรวจคุณสมบัติ  การสอบคัดเลือก  หรือการพิจารณาคัดเลือก  ทั้งนี้  การก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
   16.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนักศึกษาหรือนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น เป็น
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายว ิชาของมหาว ิทยาล ัยเพื ่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักส ูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได้  โดยต้องช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี 
   16.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  อาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่
นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้  แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ 15  และต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งต้อง
ช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  16.4 นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือน าหน่วยกิตมาเทียบโอนหรือน ามาเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ได้  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
    1)  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นจะต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
    2)  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
โดยไม่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเลย  นักศึกษาจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยด้วย  มิฉะนั้นนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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    3)  เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนศึกษารายวิชาได้
ประมวลผลการศึกษาเร ียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาแจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ ่งออกโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง     
    4)  การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วย 
  ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องไม่เกิน 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่รวมการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ 

 ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
  17.1  ผู ้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื ่อได้ขึ ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว 
  17.2   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง โดยน าหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.3  ผู ้สมัครเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องมารายงานตัวต่อ
มหาวิทยาลัย  ภายใน  7 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดให้มารายงานตัว 
  17.4  ผู ้สมัครที ่ได้ร ับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา  ใน หลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาใดและระบบการศึกษาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาหรือระบบ
การศึกษานั้น 
  17.5   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งวิชาเอกหรือสาขาวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้  แต่นักศึกษาที่
ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาอ่ืน
ในภาคพิเศษได้ 

 ข้อ 18 สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
  18.1   สภาพนักศึกษา  แบ่งเป็น  2  สภาพ ดังนี้ 
    1)  นักศึกษาภาคปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.1 
    2)  นักศึกษาภาคพิเศษ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.2 
  18.2   สภาพการรับเข้าศึกษา  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
     1)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของระดับบัณฑิตศึกษา 
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     2)  นักศึกษาทดลองศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น
เฉพาะคราว 
  18.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
     1)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
     2)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษไปเป็นนักศึกษาภาคปกติได้  
โดยจะต้องสอบเข้าได้ตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
     3)  นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  และแต่ละรายวิชาได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษา
สามัญได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 

 ข้อ 19 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
   19.1 การยกเว้นรายวิชา 
    1)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  อาจขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรเดียวกันที่ได้ศึกษามาแล้วเพ่ือนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ซึ่งรายวิชาที่ขอยกเว้นต้อง
เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชาที่ขอยกเว้นต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่ศึกษา ทั้งนี้ รายวิชา
ที่ขอยกเว้นจะต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B  (3.00) 
    2)  ในกรณีของผู้ที่ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน สามารถเทียบโอนโดยการยกเว้นหน่วยกิตได้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
    3) การยกเว้นรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   19.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
    1)  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  เพ่ือยกเว้นรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
    2)  การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรองและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
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  20.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องได้ร ับการอนุมัต ิจากบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15.1  ข้อ 15.2  ข้อ 15.3 และข้อ 15.4 
     2)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา 
     3)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 

 
หมวด  4 

การลงทะเบียน 
 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  21.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน 
ภาคการศึกษานั้น  โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  21.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะ 
ไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี 
  21.5 นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
  21.6 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาด าเนินการได้เมื ่อเสนอชื ่อเรื ่องและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  ทั้งนี้  การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะด าเนินการได้เม่ือนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น 
  21.7 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
    21.7.1   นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา
ตามสภาพนักศึกษา ดังนี้ 
       ก) นักศึกษาภาคปกติ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
       ข) นักศึกษาภาคพิเศษ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
       ค) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อาจแยกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศึกษาหรือจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาเดียวกันก็ได้  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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    21.7.2   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  21.7.1  ก)  และข้อ 21.7.1  ข)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  21.8   ในกรณีที่มีความจ าเป็น  บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หล ักส ูตร  ทั ้งนี ้  น ักศ ึกษาต ้องช าระเง ินค ่าลงทะเบ ียน เร ียนรายว ิชานั ้น เช ่น เด ียวก ับน ักศ ึกษา  
ภาคพิเศษ และนักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติได้  โดยช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในอัตราภาคพิเศษ 
  21.9   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นักศึกษาจะลงทะเบียน
รายวิชาได้โดยไม่นับหน่วยกิต  โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 23 การขอถอน  ขอเพ่ิม  และขอยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การขอเพ่ิมและถอนรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
  23.2 การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์และจะ
ได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นอักษร W 

 ข้อ 24 การรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนดแต่ท าวิทยานิพนธ์ยัง  
ไม่เสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษา 

 ข้อ 25 การลาพักการศึกษา 
  25.1 นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว  ไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องลาพักการศึกษา
หรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้  ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
   2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
   3)  ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย  จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ผลดีได้ 
   4)  เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  25.2 การลาพักการศึกษา  กระท าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  ถ้าจ าเป็นต้องลาพัก
การศึกษาต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ให้นับ
ระยะเวลาลาพักการเรียนเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 



58 

 
มคอ.2 

  25.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษา 

 ข้อ 26 การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  26.1 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  26.2 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 21.3 
   2)  เมื่อพ้นก าหนดเวลา  1  ภาคการศึกษาแล้ว  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  
ตามข้อ 24 
   3)  ขาดคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ตามข้อ 15 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   4)  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 18.2.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาแรก
ต่ ากว่า 3.00 
   5)  ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 11 
   6)  หมดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   7)  สอบประมวลความรู้ในแต่ละหมวด 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   8)  สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   9)  ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ออก  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 27 การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมี
สิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยื่นค าร้องขอสิทธิ์สอบพร้อม
หลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียน  โดยยื่นที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
ปลายภาค 
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 ข้อ 28 ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
  28.1  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very  Good) 3.50 
B ดี  (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
  28.2   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   1) การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P  (Pass) 
ไม่ผ่าน F  (Fail) 

   2) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การประเมิน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
ทั้งฉบับ มผีลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 

  28.3  สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
   Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการ
เรียนรายวิชานั้นและให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อน
การสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   
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   I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน 
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ นักศึกษา
จะได ้“I” และต้องขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป   
 การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  กรณทีีน่ักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์  ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ ตามเวลา
ที่ก าหนด  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินจากคะแนนที่มีอยู่ หากไม่ส่งผล
ตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น  “E”  หรือ  “F” 
   2)  กรณีที่นักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายในวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ได้รับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์และส่งผลการประเมินตามคะแนนที่มีอยู่ 
 ข้อ 29 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  29.1 การนับจ านวนหน่วยกิต  เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีระดับคะแนน  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้  ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  29.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  29.3 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น  
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I  เท่านั้น 

 ข้อ 30 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเฉพาะด้านและสอบได้ต่ ากว่า B หรือเรียนรายวิชาเลือก หรือรายวิชา
สัมพันธ์และสอบได้ต่ ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ   แต่อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนั
ที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนจะลงทะเบียน 

 ข้อ  31 การทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบให้
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  โดยมีแนวทางการพิจารณา
โทษดังต่อไปนี้ 
  31.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  “E”  หรือ  “F” ใน
รายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
  31.2 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ  ให้ลงโทษ
ตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต 
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  31.3 ถ้านักศึกษากระท าหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 
  31.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้น  ทั้งนี้  ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  31.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  32.1   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแผน ข  หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่หลักสูตร
ก าหนดให้สอบประมวลความรู้  จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (1) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือรับปริญญามหาบัณฑิต
และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  32.2 การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 33 การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
   การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 34 การส าเร็จการศึกษา 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  34.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  34.2 ปริญญาโท 
   1)  แผน ก  (1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที ่มหาวิทยาลัยแต่งตั ้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้ร ับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง วิชาการ  
หรือเสนอต่อประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
   2)  แผน ก  แบบ  ก (2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
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   3) แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  34.3 ปริญญาเอก 
   1)  แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอ
ท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   2)  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 
1 ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  
Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการ
ตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ข้อ 35 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 
 35.1 ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อบัณฑิตวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 35.2   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1)  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
  2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 34 
  3)  ไมม่ีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
  4)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 35.3 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตร 
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หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 36 ส าหรับเกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อ 12 ของข้อบังคับนี้ ในกรณีที่
เป็นหลักสูตรเดิมซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จะมีผลบังคับใช้ สามารถใช้เกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับ
บัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับเดิมจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

 

   (นายอรัญ   ธรรมโน) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงของผู้ทรงคุณวฒุิ 
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .6552  
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ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงของผู้ทรงคุณวุฒิ 
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6552 

 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 1.   ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทักษ์  ตาบทิพย์วรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.รวี  เสรฐภักดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  สมบูรณ์สุข  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงของผู้ทรงคุณวุฒิเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

หลักสูตรฉบับ พ .ศ.  2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6552 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in 

Agricultural Technology Management 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in 

Agricultural Technology Management 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี 

การเกษตร) 

2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี   

การเกษตร 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ชื่อย่อ   :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม  :  Master of Science(AgriculturalTechnology 

Management) 
ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Agricultural Technology Management) 

ชื่อย่อ   :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม  :  Master of Science (AgriculturalTechnology 

Management) 
ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Agricultural Technology Management) 

3. วิชาเอก (ี้ามี)  
     -  ไม่มี 

3.  วิชาเอก (ี้ามี)  
     -  ไม่มี 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และมีทักษะ

การบริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนภาคสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และมีทักษะ
การบริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนภาคสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

5.  วัตีุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี : 
 5.1ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางการ
ผลิต และการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
 5.2  ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 5.3  ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ สามารถแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ  ในความ
รับผิดชอบ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 5.4  คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร 

5.  วัตีุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี : 
 5.1  ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ความรู้ทางการ
ผลิต และการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
 5.2  ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 5.3  ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ 
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
 5.4  คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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6.  โครงสร้างหลักสูตร 
 6.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
 6.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (แบบ ก 2) 
  1.  กลุ่มวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
  4.  สอบประมวลความรู้ สอบปากเปล่า 

6.  โครงสร้างหลักสูตร 
 6.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  38 หน่วยกิต 
 6.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (แบบ ก 2) 
  1.  กลุ่มวิชาบังคับ  14 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยตัดการสอบ
ประมวลความรู้ออก เนื่องจากเป็น
หลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2) 

7.  การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
เลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลักมี

ความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาหรือสาขาวิชา 
เลขรหัสตัวที่ หมายถึง ชั้นปดที่เปทดสอน หรือระดับ 4 

ความยากง่าย 
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะของเนื้อหาวิชา 
เลขรหัสตัวที่ 2 ,7  หมายถึง ล าดับก่อนหลัง ของวิชาใน

รหัสตัวที่ 5 

7.  การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
เลขรหัสที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลักมี

ความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาหรือหมู่วิชา 
เลขรหัสตัวที ่ 4 หมายถึง ชั้นปดที่เปทดสอน หรือระดับ

ความยากง่าย 
เลขรหัสตัวที่  5  หมายถึง ลักษณะของเนื้อหาวิชา 
เลขรหัสตัวที่ 2 ,7  หมายถึง ล าดับก่อนหลัง ของวิชาใน

รหัสตัวที่ 5 
 
 
 
 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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8.  การจัดการเรียนการสอน 
    8.1  กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  

5006101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร  
  3 (3-0-6) 
 Strategies for Agricultural Technology 
Development 
 บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีการเกษตร 
วัฏจักรปัญหาเกษตรกรไทย ระบบการผลิตและระบบการ
บริหารเทคโนโลยีการเกษตร การวิ เคราะห์และการ
ประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ การผลิตและ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรของเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบต่าง ๆ
การศึกษาดูงาน 

5006101 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร  
  3 (3-0-6) 
 Strategies for Agricultural Technology 
Development 
 บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีการเกษตร 
วัฏจักรปัญหาเกษตรกรไทย ระบบการผลิตและระบบการ
บริหาร เทคโนโลยีการเกษตร การวิ เคราะห์และการ
ประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ การผลิตและ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรของเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลกระทบจากการค้าเสรีต่อภาคการเกษตร 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบต่าง ๆ
การศึกษาดูงาน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

5002106 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
  3 (3-0-6) 
 Agricultural  Resources and 
Environmental Management 
 ความสัมพันธ์ ระหว่ า งทรัพยากรธรรมชาติ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมหลักการวิเคราะห์และผลกระทบ
ของกิจกรรมการเกษตร ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม แนวคิดและ

 ยุบรวมกับวิชาการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
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ปัจจัยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เทคนิคการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต
นิเวศวิทยาการเกษตร 
5006103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เทคโนโลยีการเกษตร 2 )4-0-6( 
 Science and Technology for Agricultural  
Technology Management 
 บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พ่ือ
พัฒนาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การผลิตพืช การ
ผลิตสัตว์ การจัดการดิน ปุ๋ย น้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูป การวิเคราะห์
ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข  ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตรตามลักษณะแผนงาน การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายและค านวณจุดคุ้มทุน 

5006103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 

 Science and Technology for Agricultural  
Technology Management 
 บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเ พ่ือ
พัฒนาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การผลิตพืช การผลิต
สัตว์ การจัดการดิน ปุ๋ย น้ า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูป การวิเคราะห์
ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข  ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีการเกษตรตามลักษณะแผนงาน การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายและค านวณจุดคุ้มทุน 

เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 

5006104 การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4) 

 Agricultural Technology Management  
Based on Sufficiency Economy 
  ความหมาย ปรัชญาและหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ

5002104 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
 Agricultural Technology Management 
 ความหมายของการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักในการจัดการบุคคล งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรบนพ้ืนฐานหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรับชื่อทั้งภาษาไทยและภาษา 
อั ง ก ฤษ แ ละมี ก า ร เ ป ลี่ ย น ค า 
อธิบายรายวิชาเพ่ือ ให้มีความ
เหมาะสมกับหลักสูตรมากขึ้น และ
เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต 
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ทรัพยากรเกษตร ความยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างภาวะผู้น า การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด การสร้างจิตส านึกใหม่แบบพ่ึงตนเอง การเรียนรู้กระแส
การเปลี่ยนแปลง การพ่ึงตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5002001 สัมมนา 1 1 (0-3-6) 
 Seminar I 
  ศึกษารูปแบบและวิธีการน าเสนองานเขียน
วิชาการทางวิทยาศาสตร์ ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ หลักการ
เขียนทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การน าเสนอ 
และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ เกี่ยวกับงานวิจัยหรืองาน
วิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ 

5002001 สัมมนา 1 1 (0-3-6) 
 Seminar I 
 ศึกษาค้นคว้าถึงความก้าวหน้าหรือวิทยาการใหม่ ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร การน าเสนอและอภิปรายในชั้น
เรียน 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 

5002002 สัมมนา 6 1 (0-3-6) 
 Seminar II 
 การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
และโครงการที่สนใจ มีการอภิปรายเพ่ือน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
มาใช้ปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 

5002002 สัมมนา 6 1 (0-3-6) 
 Seminar II 
 การน า เสนอผลงานที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เ พ่ื อ
วิทยานิพนธ์ มีการอภิปรายเพ่ือน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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5006903 ระเบี ยบวิธี วิ จั ยเพื่ อการจั ดการเทคโนโลยี 
การเกษตร 3 (2-2-5) 

 Research Methodology for Agricultural 
Technology Management 
 ความส าคัญและล าดับขั้นตอนของการวิจัย  
การค้นเอกสาร การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่าง 
กา รวิ จั ย  ก า ร เ ก็ บข้ อมู ล  กา รวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล  วิ จั ย  
การด าเนินการน าเสนอข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัย  
การเขียนเอกสารอ้างอิง โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอน
ของระเบียบวิ ธีวิจัยและการควบคุมระบบการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

5006903 ระเบียบวิธี วิ จั ยเพื่ อการจั ดการเทคโนโลยี
 การเกษตร 3 (2-2-5) 
 Research Methodology for Agricultural 
Technology Management 
 ความส าคัญและข้ันตอนของการวิจัย สถิติเพ่ือการ
วิจัย การวิจัยเชิงทดลองทางการเกษตร การวิจัยเชิงส ารวจทาง
การเกษตร การวิจัยเชิงคุณภาพทางการเกษตรการผสานวิธีวิจัย
เพ่ือการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เหมาะสม และการควบคุมระบบการจัดการเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

มีการเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
หลักสูตรมากขึ้น 

 8.6  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  0 หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาเลือก)เฉพาะสาขา( 
 8.6.1 กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  

5006105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ 3 (3-0-6) 

 Biodiversity and Utilization 
 ความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ของ
กลุ่มเห็ด รา สาหร่าย ไลเคน สัตว์ป่า แมลง พืช และจุลินทรีย์ 

5006105 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ 3( 3-0-6) 

 Biodiversity and Utilization 
 ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืช 
หลักการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แนวทางการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ 
ศักยภาพที่จะถูกพัฒนาไปเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง แหล่งอาหาร และสมุนไพรของ
ชาวบ้าน ศักยภาพเพ่ือใช้ช่วยส่งเสริมการผลิต และป้องกัน
ผลิตผลทางการเกษตร  

เกี่ยวข้อง 

5006106 การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
 Economic Seed Production Management 
    วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การจัดการดิน 
แมลง โรคพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการผลิตเมลด
พันธุ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
การรับรองเมล็ดพันธุ์ การด าเนินงานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
และการตลาดเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 

5006106 การจดัการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
 Management of Economic Seed Production 
 วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การจัดการดิน 
แมลง โรคพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือการผลิตเมล็ด
พันธุ์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์การ
รับรองเมล็ดพันธุ์ การด าเนินงานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และ
การตลาดเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับชื่อภาษาไทย 

5016401 การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 3 )3-0-2( 

 Integrated Management of Soil, Plant, 
Fertilizer and Environment 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัจจัยทางกายภาพ และ
ทางเคมีของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธ์
ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช การจัดการอินทรียวัตถุ 
ปุ๋ย และการจัดการปุ๋ย ปัญหาที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์

5016401 การจัดการดิน พืช ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 3 )3-0-2( 

 Integrated Management of Soil, Plant, 
Fertilizer and Environment 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัจจัยทางกายภาพ และ
ทางเคมีของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธ์
ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช การจัดการอินทรียวัตถุ 
ปุ๋ย และการจัดการปุ๋ย ปัญหาที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ของดิน การชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการ ของดิน การชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการ 

5036101 การผลิตพืชข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Crop Production 
 การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตพืช ความ
ต้องการผลผลิตของพืชเฉพาะอย่าง หลักการสรีรวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ
ของพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตพืช ศึกษาการผลิตพืชเฉพาะอย่าง ในด้านลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปลูก การปลูก การดูแลรักษา โรค-แมลง 
การเก็บเกี่ยว การตลาด การค้นคว้าวิจัย การผลิตพืชเฉพาะอย่าง 

5036101 การผลิตพืชข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Crop Production 
 การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตพืช ความ
ต้องการผลผลิตของพืชเฉพาะอย่าง หลักการสรีรวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ
ของพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตพืช ศึกษาการผลิตพืชเฉพาะอย่าง ในด้านลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปลูก การปลูก การดูแลรักษา โรค-แมลง 
การเก็บเกี่ยว การตลาด การค้นคว้าวิจัย การผลิตพืชเฉพาะอย่าง 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5086101 การจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง  
  3 (3-0-6) 
 Advanced Plant Pest Management and 
Control 
 ศึกษาศัตรูพืชและปัญหาที่ส าคัญของพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ดอกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยเน้น
วัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช และวิธีการ
ป้องกันก าจัด ซึ่งได้รับการพัฒนาส าหรับการป้องกันก าจัด
แบบผสมผสาน รายงานทางวิชาการที่ดีเด่นทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน ศึกษาดูงานและอภิปรายในชั้นเรียน 

5086101 การจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง  
  3 (3-0-6) 
 Advanced Plant Pest Management and 
Control 
 ศึกษาศัตรูพืชและปัญหาที่ส าคัญของพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ดอกที่ส าคัญทางเศรษฐกิจทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยเน้น
วัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตว์ศัตรูพืช และวิธีการ
ป้องกันก าจัด ซึ่งได้รับการพัฒนาส าหรับการป้องกันก าจัด
แบบผสมผสาน รายงานทางวิชาการที่ดีเด่นทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน ศึกษาดูงานและอภิปรายในชั้นเรียน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 8.6.6  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
5046101 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 3 )3-0-2( 
 Animal Production Technology in Tropics 
 การผลิตสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในเขตร้อน การใช้
เทคโนโลยีเบื้องต้น ตลอดจนเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสัตว์ 
การศึกษาดูงาน 

5046101 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ในเขตร้อน 3 )3-0-2( 
 Animal Production Technology in Tropics 
 การผลิตสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในเขตร้อน พันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เลี้ยงในเขตร้อน การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 
ตลอดจนเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต การศึกษาดูงาน 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 

5046401 การจัดการและการผลิตอาหารสัตว์ 3 )3-0-2( 
 Animal Feed Production and Management 
 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการใช้อาหาร
เพ่ือการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากการน าแหล่งวัตถุดิบมาเป็น
แหล่งพลังงานเชื้อเพลิง แนวทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ใช้อยู่อย่างปกติ และการหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ให้
เพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ กรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ 

5046401 การจัดการและการผลิตอาหารสัตว์ 3 )3-0-2( 
 Animal Feed Production and Management 
 การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการใช้อาหาร
เพ่ือการผลิตสัตว์ ผลกระทบจากการน าแหล่งวัตถุดิบมาเป็น
แหล่งพลังงานเชื้อเพลิง แนวทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่ใช้อยู่อย่างปกติ และการหาวัตถุดิบแหล่งใหม่ให้
เพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ กรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5046501 การจดัการสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
  Environmental Management in Animal 
Production 
 การประยุกต์หลักการทางสรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ สวัสดิภาพและการให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยง การ
ปรับแปลงสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตสัตว์แบบต่าง ๆ 
 

5046501 การจัดการสิ่งแวดล้อมในการผลิตสัตว์ 3 (3-0-6) 
  Environmental Management in Animal  
Production 
 การประยุกต์หลักการทางสรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ สวัสดิภาพและการให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยง การจัดการ
สุขลักษณะและการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตสัตว์
แบบต่าง ๆ 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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5042506 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์เชิงธุรกิจ 
  3 (3-0-6) 
 Animal Production in Agricultural Organic 
System for Business  
 ความหมายของระบบการผลิตสัตว์แบบอินทรีย์ 
สิ่งแวดล้อมของสัตว์แบบอินทรีย์  อาหารสัตว์อินทรีย์  ระบบ
การผลิตแบบอินทรีย์  การด าเนินการธุรกิจผลิตสัตว์แบบ
อินทรีย์ 

5042506 มาตรฐานการผลิตสัตว์และผลผลิตสัตว์ปลอดภัย  
  3 (3-0-6) 
 Standard of Animal Production and Animal 
Production Safety 
 ความส าคัญการผลิตสัตว์ปลอดภัย  มาตรฐาน
ฟาร์มในระบบการผลิตสัตว์ชนิดต่างๆ มาตรฐานผลผลิตจาก
สัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ ตลอดจนข้อก าหนดเฉพาะ
ทางในการผลผลิตสัตว์ปลอดภัย 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 

5042201 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 )3-0-2( 
 Livestock Business Management 
 ความส าคัญของธุรกิจปศุสัตว์ การศึกษารูปแบบ
ของธุรกิจปศุสัตว์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ของธุรกิจปศุสัตว์ ธุรกิจต่อเนื่องในการผลิตสัตว์ 
ระบบการซื้อขายสินค้าปศุสัตว์ การลดความเสี่ยงในธุรกิจปศุสัตว์ 
ผลกระทบจากระบบการค้าปัจจุบัน อนาคตต่อธุรกิจปศุสัตว์ 

5042201 การจัดการธุรกิจปศุสัตว์ 3 )3-0-2( 
 Livestock Business Management 
 ความส าคัญของธุรกิจปศุสัตว์ การศึกษารูปแบบของ
ธุ รกิ จปศุ สั ตว์ ในปั จจุบั น  การวิ เคราะห์ และประ เมิน
สถานการณ์ของธุรกิจปศุสัตว์ ธุรกิจต่อเนื่องในการผลิตสัตว์ 
ระบบการซื้อขายสินค้าปศุสัตว์ การลดความเสี่ยงในธุรกิจปศุสัตว์ 
ผลกระทบจากระบบการค้าปัจจุบัน อนาคตต่อธุรกิจปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 8.6.3  กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร   
5066101 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Aquaculture 
 ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ชนิดและ
สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือการเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 ปรับออก 

5022601 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
 Aquatic Animal Feed Technology 
 กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ าในระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5022601 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
 (Aquatic Animal Feed Technology) 
  กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ าในระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากอาหารของสัตว์น้ า 

มีการเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
หลักสูตรมากขึ้น 

5022401 โรคสัตว์น้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Aquatic  Animal  Diseases 
 โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ า เทคนิคและวิธีการ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ าที่มีความส าคัญต่อระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ยาต้านจุลชีพและสารเคมีที่ เกี่ยวข้องในการควบคุมและ
ป้องกันโรคของสัตว์น้ าการใช้วัคซีน และระบบภูมิคุ้มกันใน
สัตว์น้ า  

5066401 การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า 3(3-0-6) 
  Fish Health management 
 โรคและการป้องกันโรคสัตว์น้ า เทคนิคและวิธีการ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ าที่มีความส าคัญต่อระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ยาต้านจุลชีพและสารเคมีที่ เกี่ยวข้องในการควบคุมและ
ป้องกันโรคของสัตว์น้ าการใช้วัคซีนและระบบภูมิคุ้มกันใน 
สัตว์น้ า 
 
 

มีการเปลี่ยนชื่อวิชา เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับหลักสูตรมากขึ้น 
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5066601 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากการ
ประมง 3 (3-0-6) 

 Management and Utilization of Fishery 
By-product 
 ชนิดและประเภทของผลพลอยได้จากการประมง
การจัดการและประยุกต์ใช้เศษสิ่งเหลือใช้หรือผลพลอยได้จาก 
การประมงให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าได้มาก
ที่สุด 

5066601 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จากการ
ประมง 3 (3-0-6) 

 Management and Utilization of Fishery 
By-product 
ชนิดและประเภทของผลพลอยได้จากการประมงการจัดการ
และประยุกต์ใช้เศษสิ่งเหลือใช้หรือผลพลอยได้จาก การ
ประมงให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าได้มาก
ที่สุด 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5066602 การจัดการทรัพยากรและสัตว์น้ าชายฝั่ง 3 (3-0-6) 
 Coastal Resources Management 
 ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล การก าหนดเขตชายฝั่ง เหตุที่มีการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อระบบนิเวศน์
ชายฝั่ง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝั่งเทคนิค
การวางแผนและการจัดการจากกรณีศึกษาทั่วโลก การส ารวจ
ข้อมูลด้านทรัพยากรประมง ชีววิทยาและปัจจัยในการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
 
 

5066602 การจัดการทรัพยากรและสัตว์น้ าชายฝั่ง 3 (3-0-6) 
 Coastal Resources Management 
 ลักษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล การก าหนดเขตชายฝั่ง ผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง แนวคิดของการวางแผนและ
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ การจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน การจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งอย่างยั่งยืนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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5022203 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านทรัพยากรทางน้ า  
  3 (3-0-6) 
 Aquatic Resources Impact Assessment 
 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สถานภาพและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์น้ าจืด 
น้ ากร่อย และน้ าทะเล มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ 
การติดตาม ตรวจสอบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5022203 การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรทางน้ า  
  3 (3-0-6) 
 Impact Assessment of Aquatic Resources 
 ความรู้ เ กี่ ยวกับการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สถานภาพต่อระบบนิเวศน์น้ าจืด น้ ากร่อย และ
น้ าทะเล มาตรการป้องกันและแก้ไข  การติดตาม ตรวจสอบ 
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางน้ า 

มีการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 

 5022204 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3 (3-0-6) 
  Aquaculture  Management  
  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

วิชาใหม่ 

 8.6.4  กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร   
5076301 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม

เกษตร 3 )3-0-2( 
 Quality System and Management for 
Agro-industry 
 หลักการและระเบียบวิธีในการควบคุมคุณภาพ
ทางสถิติในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบการจัดการคุณภาพจาก
องค์การนานาชาติ แนวคิดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP) และระบบการวิเคราะห์ อันตรายและจุด

5076301 ระบบและการจัดการคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม
เกษตร 3 )3-0-2( 

 Quality System and Management for 
Agro-industry 
 หลักการ ระเบียบวิธี ในการควบคุมคุณภาพทาง
สถิติในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบการจัดการคุณภาพจาก
องค์การนานาชาติ แนวคิดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิต ระบบการวิเคราะห์อันตราย จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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วิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ของอาหาร 
5076302 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์

เกษตร 3 (3-0-6) 
 Decision Analysis for Agro–industry Product 
 การสร้างแนวคิด การพัฒนาความคิดในการผลิต 
สินค้าเกษตร การวิ เคราะห์เบื้องต้นด้านการตลาดและ
จุดคุ้มทุนการออกแบบขั้นตอนสุดท้าย การวางแผนการผลิต
และการใช้ผลิตสินค้าออกสู่ตลาด การตัดสินใจในการผลิต 
การบริหารคุณภาพและการบริหารสินค้าคงคลัง 

5076302 การวิเคราะห์การตัดสินใจในการผลิตผลิตภัณฑ์
เกษตร 3 (3-0-6) 

 Decision Analysis for Agro–industry Product 
 การสร้างแนวคิด การพัฒนาความคิดในการผลิต 
สินค้าเกษตร การวิเคราะห์เบื้องต้นด้านการตลาดและ
จุดคุ้มทุนการออกแบบขั้นตอนสุดท้าย การวางแผนการผลิต
และการใช้ผลิตสินค้าออกสู่ตลาด การตัดสินใจในการผลิต 
การบริหารคุณภาพและการบริหารสินค้าคงคลัง 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5076303 การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกษตร  
  3 (3-0-6) 
 Risk Assessment of Agro- industry Product 
 ความหมายและความส าคัญของความเสี่ ยง 
ประเภทของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กระบวนการ
ในการระบุและการวิเคราะห์ การประเมินการดูแล ตรวจสอบ
และการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญกับกิจกรรมและหน้าที่และ
กระบวนการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัย
หรือความเสี่ยงขององค์กร 

5076303 การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกษตร  
  3 )3-0-2( 
 Risk Assessment of Agro- industry 
 ความหมายและความส าคัญของความเสี่ ยง 
ประเภทของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กระบวนการใน
การระบุและการวิเคราะห์ การประเมินการดูแล ตรวจสอบ
และการควบคุมความเสี่ยงที่ส าคัญกับกิจกรรมและหน้าที่และ
กระบวนการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัย
หรือความเสี่ยงขององค์กร 
 
 

ปรับชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับชื่อภาษาไทย 
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5076304 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 

 Management and Utilization of Agro-
industry By-product 
 ความหมายและความส าคัญของผลพลอยได้ทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ชนิดและประเภทของผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการและการน าเศษเหลือใช้ซึ่ง
เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าได้มากที่สุด และลดผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

5076304 การจัดการและประยุกต์ใช้ผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 

 Management and Utilization of Agro-
industry By-product 
 ความหมายและความส าคัญของผลพลอยได้ทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ชนิดและประเภทของผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการและการน าเศษเหลือใช้ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าได้มากที่สุด และลดผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5076305 ความปลอดภัยของอาหาร 3 (3-0-6) 
 Food Safety 
 ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัย
ของอาหาร การปนเปื้อนและการท าให้เกิดโรค จากอาหาร
ด้านชีวะ เคมี และกายภาพ แหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุ
โรค ผลของการใช้เวลาและอุณหภูมิกับอาหาร ลักษณะและ
อาการของโรคที่เกิดจากอาหารปนเปื้อน ชนิดและพิษของ
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร ระบบการวิเคราะห์ อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) การจัดการส าหรับ
ความปลอดภัยของอาหาร การออกแบบและการดูแลรักษา
เพ่ือให้เกิดถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร 

5076305 ความปลอดภัยของอาหาร 3 (3-0-6) 
 Food Safety 
 ความหมายและความส าคัญของความปลอดภัย
ของอาหาร การปนเปื้อนและการท าให้เกิดโรค จากอาหาร
ด้านชีวะ เคมี และกายภาพ แหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ สาเหตุ
โรค ผลของการใช้เวลาและอุณหภูมิกับอาหาร ลักษณะและ
อาการของโรคที่เกิดจากอาหารปนเปื้อน ชนิดและพิษของ
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร ระบบการวิเคราะห์ อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) 

มีการปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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 8.2.5  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้   
5096101 ระบบวนเกษตรและการจัดการ 3 )3-0-2( 
 Agro-forestry System and Management 
 ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ร่วมกับการ
เกษตรกรรม วิวัฒนาการของพืชเกษตร สัตว์และต้นไม้ 
วิธีการปลูกพืชเกษตรควบคู่กับพืช ป่า และการเลี้ยงสัตว์ในป่า 
ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชเกษตร สัตว์และต้นไม้ ความสัมพันธ์
ทางนิเวศ สรีรวิทยาของสังคมพืชที่ปลูกควบคู่กัน ประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ และสังคมการพัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
อเนกประสงค์และผลของระบบวนเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

5096101 ระบบวนเกษตรและการจัดการ 3 )3-0-2( 
 Agro-forestry System and Management 
  ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ร่วมกับการ
เกษตรกรรม วิวัฒนาการของพืชเกษตร สัตว์และต้นไม้ วิธีการ
ปลูกพืชเกษตรควบคู่กับพืช ป่า และการเลี้ยงสัตว์ในป่า ปัจจัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชเกษตร สัตว์และต้นไม้ ความสัมพันธ์ทาง
นิเวศ สรีรวิทยาของสังคมพืชที่ปลูกควบคู่กัน ประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมการพัฒนา การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
อเนกประสงค์และผลของระบบวนเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5096102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 )3-0-2( 
 Ecotourism Management 
 แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ทรัพยากรที่
รองรับการท่องเที่ยว กลยุทธ์ทางการตลาด การมีส่วนร่วม
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

 ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

5096103 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3 (3-0-6) 
 Commercial Forest Plantation in the 
Tropics 
 การเลือกชนิดพรรณไม้ เทคนิคการผลิตกล้าไม้ 
การจัดการแปลงเพาะ การปลูก การบ ารุงรักษา และการตลาด 

5096103 สวนป่าเชิงพาณิชย์ในเขตร้อน 3 (3-0-6) 
 Commercial Forest Plantation in the 
Tropics 
  การเลือกชนิดพรรณไม้ เทคนิคการผลิตกล้าไม้ 
การจัดการแปลงเพาะ การปลูก การบ ารุงรักษา และการตลาด 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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5002104 เศรษฐศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรป่าไม้ 3 (3-0-6) 
 Economics of Forest Resource Admini-
stration 
 แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากร
ป่าไม้ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรป่าไม้และกรณีศึกษา 

5002104 เศรษฐศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรป่าไม้ 3 (3-0-6) 
 Economics of Forest Resource Admini- 
stration 
 แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรป่า
ไม้ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 
การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรป่าไม้และกรณีศึกษา 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5096105 การจัดการลุ่มน้ า 3 (3-0-6) 
 Watershed Management 
 ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า หลักและวิธีปฏิบัติ
ในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลาย
ของดิน การปรับปรุงพ้ืนที่ลุ่มน้ า การวางนโยบายในการ
จัดการลุ่มน้ าแบบอเนกประสงค์ ปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ าใน
ท้องที่  การส ารวจ รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล  และ
เสนอแนะในการจัดการลุ่มน้ า 

5096105 การจัดการลุ่มน้ า 3 (3-0-6) 
 Watershed Management 
 ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า หลักและวิธีปฏิบัติใน
การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของ
ดิน การปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ า การวางนโยบายในการจัดการลุ่ม
น้ าแบบอเนกประสงค์ ปฏิบัติการจัดการลุ่มน้ าในท้องที่ การ
ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนะในการ
จัดการลุ่มน้ า 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5096106 กฎหมายและอนุสัญญาด้านป่าไม้ 3 )3-0-2( 
 Forest Laws and Conventions 
 หลักการว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ
ออกกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ อนุสัญญา และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ การประยุกต์ใช้
กฎหมายและอนุสัญญาในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 

5096106 กฎหมายและอนุสัญญาด้านป่าไม้ 3 )3-0-2( 
 Forest Laws and Conventions 
 หลักการว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ
ออกกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ อนุสัญญา และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ การประยุกต์ใช้
กฎหมายและอนุสัญญาในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 5096107 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3 (3-0-6) 
 Forest Resource Management 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างยั่งยืนระบบนิเวศป่าไม้ และระบบวนวัฒน์ที่เหมาะสม
การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 

วิชาใหม่ 

 8.6.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

  

4206201 การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 3 )6-3-4( 
 Instrumental Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : 4202201 เคมีวเิคราะห์ 
 ศึกษาหลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ส าหรับเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือวิเคราะห์ทาง 
สเปกโตรสโกปด เครื่องวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟด 

4206201 เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการใช้ 3 )6-3-4( 
 Scientific Instruments and Utilization 
 วิชาบังคับก่อน : 4202201 เคมีวิเคราะห์หรือ
เทียบเท่า 
 ศึกษาหลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ส าหรับเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
เครื่ องมือวิ เคราะห์ทางเคมี ไฟฟ้า เครื่องมือวิ เคราะห์ 
ทางสเปกโตรสโกปด เครื่องมือวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟด 

ป รั บ ชื่ อ ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชา 
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4406101 ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 3 (3-0-6) 

 Natural Rubber Products and Related 
Technology 
 ประวัติของยางธรรมชาติ น้ ายางธรรมชาติ การท า
น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป และการเก็บรักษา 
การท าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ การทดสอบสมบัติ และ
เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

4406101 ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 3 (3-0-6) 

 Natural Rubber Products and Related 
Technology 
  ประวัติของยางธรรมชาติ น้ ายางธรรมชาติ การท า
น้ ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป และการเก็บรักษา 
การท าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ การทดสอบสมบัติ และ
เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5006107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร 3 (3-0-6) 

 Geographic Information Systems for 
Agricultural Resource Management 

 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเทคโนโลยีการ
ประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะและโครงสร้าง
ข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การ
แสดงผล หลักการจัดการระบบการจัดการฐานข้อมูลและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการทรัพยากร
การเกษตร 

5006107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร 3 (3-0-6) 

 Geographic Information Systems for 
Agricultural Resource Management 
  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเทคโนโลยีการ
ประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะและโครงสร้าง
ข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การ
แสดงผล หลักการจัดการระบบการจัดการฐานข้อมูลและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการทรัพยากร
การเกษตร 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรฉบับ พ .ศ.  2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6552 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5006108 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
 การเกษตรและการฟื้นฟู 3 (3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
fromAgricultural Activities and Remediation 

 แหล่งที่มาและชนิดของมลพิษตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ท าให้สมดุล
ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หลักการและการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการที่ใช้ในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5006108 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
 การเกษตรและการฟื้นฟู 3 (3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment 
fromAgricultural Activities and Remediation 
  แหล่งที่มาและชนิดของมลพิษตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ท าให้สมดุล
ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หลักการและการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการที่ใช้ในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5006109 เทคโนโลยีของวัสดุเหลือเศษ 3 (3-0-6) 
 Technology of Waste 

 กระบวนการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
เศษจากน้ าทิ้ง มูลสัตว์ และเศษพืช เช่น กระบวนการทาง
ชีวภาพ และทางเคมี เป็นต้น 

5006109 เทคโนโลยีการจัดการวัสดุเหลือเศษ 3 (3-0-6) 
 Technology of Waste Management 

 กระบวนการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือ
เศษจากน้ าทิ้ง มูลสัตว์ และเศษพืช เช่น กระบวนการทาง
ชีวภาพ และทางเคมี เป็นต้น 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5006904 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  
        3 (0-3-6) 

  Selected  Topics  for  Agricultural 
Technology Management 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับ
ปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอ 

5006904 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  
        3 (0-3-6) 

  Selected  Topics  for  Agricultural 
Technology Management 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับ
ปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและน าเสนอ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5002106 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 (0-3-6) 
 Ecotourism Management 
 แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ทรัพยากรที่
รองรับการท่องเที่ยว กลยุทธ์ทางการตลาด การมีส่วนร่วม
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
 

วิชาใหม่ 

 8.3  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต   
5006905 วิทยานิพนธ์ 16 )0-0-32( 
 Thesis 
 วิจัยระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ น าเสนอในการสอบขั้นสุดท้าย 

5006905 วิทยานิพนธ์ 16 )0-0-32( 
 Thesis 
  วิจัยระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ น าเสนอในการสอบข้ันสุดท้าย 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 8.4  รายวิชาเสริม   

 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  3 (2-2-5) 
 English for Graduate Students 

 ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญ
ของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยเน้นสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5001105 หลักการผลิตพืช 3(2-2-5) 
 Principles of  Crop Production 
 โครงสร้างและหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล 
และเมล็ดของพืช ความส าคัญและขอบเขตของนิเวศวิทยา
ทางการเกษตรที่เหมาะสม หลักเบื้องต้นในการเพาะปลูกพืช
ไร่และพืชสวน ความสัมพันธ์ระหว่างพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ กระบวนการส าคัญที่เกิดขึ้นในพืช ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช แนวทางในการปรับปรุง
และเพ่ิมผลผลิตพืช 

 

 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานส าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร  3 (2-2-5) 

 Principles of Biological Sciences for 
Agricultural Technology 
 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดชีวิต สารประกอบ
โมเลกุลใหญ่ในเซลล์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การ
สังเคราะห์แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ 
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การเปลี่ยนแปลง 

 4165101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  3 (2-2-5) 
 Computer  for Graduate Students 
 ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมประยุกต์วิธีการสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอ่ืนๆ การประเมิน
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางการวิจัย และการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 5041103 หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 3 (2-2-5) 
 Animal Production and Farm Management 

 ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ 
การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์
ชนิดต่างๆ การจัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ การบันทึก
ข้อมูล และปัญหาในการผลิตและการจัดการฟาร์ม 
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ภาคผนวก ค 
 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิการโครงการสมัมนา 

เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
ที ่287/๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร 

---------------------------- 
 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตร     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ รองอธิการบดี (นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ์)  กรรมการ 
  ๑.๓ รองอธิการบดี (ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช)  กรรมการ 
  ๑.๔ รองอธิการบดี (ผศ.นิตยา  ธัญญพาณิชย์)  กรรมการ 
  ๑.๕ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ประสิทธิ์  สังขมณี)  กรรมการ 
  ๑.๖ รองอธิการบดี (นายบรรจง  ทองสร้าง)  กรรมการ 
  ๑.๗ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.สุรชัย  ฉายศิริพันธ์)  กรรมการ 
  ๑.๘ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด)  กรรมการ 
  ๑.๙ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 
  ๑.๑๐  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
  ๑.๑๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๒ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำและผู้เกี่ยวข้อง 
(กิจกรรมที่ ๑) 
  ๒.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   ๒.๑.๑  ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒ ดร.ครวญ บัวคีรี   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๓ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  กรรมการ 
   ๒.๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ ์ กรรมการ 
   ๒.๑.๕ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑.๗ น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้ำที่  ด าเนินงานจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดย
ประชุมในวันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ๒.๒ ผู้เข้ำร่วมประชุมระดมควำมคดิเห็นผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เกำ่และผู้เกี่ยวข้อง (กิจกรรมที่ ๑) 
   ๒.๒.๑ ผู้แทนศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
การเกษตร จ านวน ๑ คน 
   ๒.๒.๒ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตจากส านักงานเกษตรอ าเภอปานาเราะและศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
จ านวน ๒ คน 
   ๒.๒.๓ อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
การเกษตร จ านวน ๓ คน 
   ๒.๒.๔ ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ จ านวน ๑๐ คน 
   หน้ำที่เสนอแนะและพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมประชุม ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตร (กิจกรรมที่ ๒) 
  ๓.๑ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ ดร.ครวญ บัวคีรี   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  กรรมการ 
  ๓.๔ นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ ์  กรรมการ 
  ๓.๕ รศ.นฤมล อัศวเกศมณี  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๖ น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้ำที่ด าเนินการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเพ่ือพัฒนาเนื้อหา
สาระของหลักสูตรแล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.๒) โดยด าเนินการประชุมในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 ๔. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและวิพำกษ์หลักสูตร (กิจกรรมที่ ๓) 
  ๔.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   ๔.๑.๑ ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ ประธานกรรมการ 
   ๔.๑.๒ ดร.ครวญ  บัวคีรี  รองประธานกรรมการ 
   ๔.๑.๓ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  กรรมการ 
   ๔.๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ ์ กรรมการ 
   ๔.๑.๕ ดร.รัชฎา  เศรษฐวงศ์สิน กรรมการ 
   ๔.๑.๖ ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง  กรรมการ 
   ๔.๑.๗ น.ส.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง กรรมการ 
   ๔.๑.๘ รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๑.๖ น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้ำที่ด าเนินการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์หลักสูตร ประชุมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ๔.๒ วิทยำกรวิพำกษ์หลักสูตร(กิจกรรมที่ ๓) 
   ๔.๒.๑ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ สังกัด  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   ๔.๒.๒ รศ.ดร.ประทักษ์  ตาบทิพย์วรรณ สังกัด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๔.๒.๓ รศ.ดร.รว ี เสรฐภักด ี สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
   หน้ำที่ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร โดยเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร ประชุมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (๙-๒๐๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 ๕. คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร 
  ๕.๑ รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายพงษ์ศักดิ์  มานสุริวงศ ์  กรรมการ 
  ๕.๒ นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง  กรรมการ 
  ๕.๓ นางพิชญาภา  สังข์ทอง   กรรมการ 
  ๕.๔ น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที ่ ด าเนินการประเมินผลการจัดโครงการ 
  

 ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของงานต่อไป ทั้งนี้โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ผลผลิตที่ ๒ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร รหัส 
๐๔๐๐๑ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
รองศาสตราจารย์นฤมล  อัศวเกศมณี 

 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2533  

ปริญญาตรี สาขาวิชา สัตวศาสตร์ (ประมงน้้าจืด) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปีการศึกษา 2535  

ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปีการศึกษา 2539  

 
2. ผลงานทางวิชาการท างาน 
 2.1  เอกสารต ารา 

1)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2549. เอกสารค้าสอนอาหารและการให้อาหารปลา. คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา. 406 หน้า. 

2)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2550. อาหารและการให้อาหารปลา. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : สงขลา.  
346 หน้า. 

3)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2550. การเก็บถนอมสัตว์น้้า. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : สงขลา. 382 หน้า. 
4)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2550. การเลี้ยงปลาน้้าจืด. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : สงขลา. 182 หน้า. 
5)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2550. การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : สงขลา. 

322 หน้า. 
6)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2550. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการดูแลสัตว์น้้า. โรงพิมพ์

ภาพพิมพ์ :สงขลา. 219 หน้า. 
7)  นฤมล  อัศวเกศมณี. 2556. การเลี้ยงปลา. โอเดียนสโตร์: กรุงเทพฯ. 320 หน้า. 

 
3. ประวัติการท างาน 

3.1  การปฏิบัติงานประจ า 
1)  อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
4. เกียรติบัตรที่ได้รับ 

1)  ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2551 
 2)  ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ดร.ครวญ  บัวคีรี 

 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา  2533 
ปริญญาโท    สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา  2536 
ปริญญาเอก   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีการศึกษา  2546 
 

2.ผลงานทางวิชาการ/ การท างาน 
 2.1  งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 

1)  ครวญ  บัวคีรี และมงคล เทพรัตน์. 2549. การศึกษารูปแบบการเลี้ยงร่วมกับการใช้บอระเพ็ด
บดผงต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรพ้ืนเมือง ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 
ประจ้าป ี2549. 

2)  ครวญ  บัวคีรี. 2551. ผลการใช้ใบพืชป่นบางชนิดในอาหารต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่
ของไก่ไข่และคุณภาพไข่ ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประจ้าปี 2551 

2.2  เอกสาร/ต ารา 
1)  ครวญ  บัวคีรี. 2552. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 237 หน้า. 
2)  ครวญ บัวคีรี. 2555. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 235 หน้า. 
2.3  งานวิจัย 

1)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสุกรพ้ืนเมืองที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร ในเขต
พ้ืนที่อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้รับทุนอุดหนุนจากเครือข่ายบริหารการ
วิจัยภาคใต้ตอนล่างงบประมาณ ประจ้าปี 2547 

2)  การผลิตไข่ไก่คุณภาพดีในโรงเรือนระบบปิดเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนในอ้าเภอเมืองจังหวัดสงขลา (หัวหน้าโครงการย่อย) ในโครงการแปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ในชุดโครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการใน อ. เมือง จ.สงขลา ทุนสนับสนุนจังหวัด
สงขลา งบประมาณประจ้าปี 2549 

3)  การใช้ประโยชน์จากกล้วยในการผลิตสัตว์ปีกและสัตว์น้้า (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้รับ
เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งบประมาณประจ้าปี 2549 

4)  การใช้สารสีจากเนื้อตาลสุกเป็นแหล่งสารสีในอาหารไก่ไข่  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
ได้รับทุนอุดหนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง งบประมาณประจ้าปี 2551 
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5)  การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยนางพญาป่นในอาหารนกกระทาระยะไข่  (หัวหน้า
โครงการย่อย) ในโครงการการพัฒนาการปลูก การแปรรูป และการบริหารผลิตภัณฑ์จากกล้วยนางพญา
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) งบประมาณ 
ประจ้าป ี2551 

6)  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถ
สู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 
ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  จ.สงขลา (หัวหน้าโครงการวิจัย) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ ประจ้าปี 2552 

7)  การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของไก่เบตง (หัวหน้า
โครงการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณ
ประจ้าปี 2554 

8)  การศึกษาการเจริญเติบโตของไก่สาวและค่าทางพันธุกรรมลักษณะการให้ผลผลิตไข่ใน
แม่ไก่เบตง (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .)
งบประมาณประจ้าปี 2554 
 
3.  ประวัติการท างาน 

3.1  การปฏิบัติงานประจ า 
1)  อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

1)  ระดับโปรแกรม/สาขาวิชา 
 - ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2547 - 2548 
 - ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 - ก.ย. 2553 
 - ประธานพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 

2551 
2)  ระดับส านัก/คณะวิชา 

 - รองหัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ส้านักทะเบียนและวัดผล สถาบันราชภัฏ
สงขลา  พ.ศ. 2538 - 2542 

 - รองคณะวิชาฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม  สถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2538 - 2542 

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2548 - ก.ย. 2553 

 - คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน 
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3)  ระดับมหาวิทยาลัย 
 - กรรมการสภาประจ้าสถาบันราชภัฏสงขลา/มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้แทน

คณาจารย์ พ.ศ. 2546 - 2547 
   - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   - กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2553- 2555 

  - คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (กบม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  98  
 

มคอ.2 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

 
1. ประวัติทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2544 
ปริญญาโท  สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรดิน  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2547 
ปริญญาเอก  สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2553 
 
2. ผลงานทางวิชาการ/การท างาน 

2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1)  อมรรัตน์ ชุมทอง อัจฉรา เพ็งหนู และ วิษณุ สมทรัพย์. 2544. อิทธิพลของสารควบคุม

การเจริญเติบโต 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid ที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นต้นใหม่ของต้นผีเสื้อ 
Oxaliscorymbosa D.C. ว. วิทย. กษ. 32 (1-4)(พิเศษ): 273-276. 

2)  ภรณี สว่างศรี อัจฉรา เพ็งหนู มานะ กาญจนมณีเสถียร วิษณุ สมทรัพย์ และ อมรรัตน์ 
ชุมทอง. 2545. การผลิตมวลชีวภาพเชื้อรา TrichodermaharzianumRifai. และการน้าไปใช้ในการควบคุม
โรคใบไหม้ของถั่วหรั่ง (Vigna subterranean (L.) Verdc.) ที่เกิดจากเชื้อรา RhizoctoniasolaniKühn. 
ว. แก่นเกษตร. 30 (1) : 47-54. 

3)  อมรรัตน์ ชุมทอง อัจฉรา เพ็งหนู วิษณุ สมทรัพย์ และ มานะ กาญจนมณีเสถียร. 2548. 
ผลของระดับความเข้มข้น และ pH ของสารละลาย Somasegaranและเชื้อไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโต
ของถั่วหรั่ง (Vigna subterranean (L.) Verdc.) ว. แก่นเกษตร. 33 (1). 

4)  Pengnoo, A.,Wiwattanapatapee, R.,Chumthong, A.,Rotniam, W. and 
Kanjanamaneesathian,M. 2005. Preliminary study on the effect of culture medium on the 
number and size of endospores of Bacillus megaterium.Silpakorn University Science and 
Technology J, 5 (1-2) 129-139. 

5)  Pengnoo, A, Wiwattanapatapee, R., Chumthong, A. and Kanjanamaneesathain, 
M. 2006. Bacteria antagonist as seed treatment to control leaf blight disease of bambara 
groundnut (Vigna subterranean (L.) Verdc.).World Jornal of Microbiology and Biotechnology. 
22: 9-14. 

6)  Wiwattanapatapee, R., Chumthong, A., Pengnoo, A. and Kanjanamaneesathian, 
M. 2007. Effervescent fast-disintegrating bacterial formulation for biological control of rice 
sheath blight.  J. Control. Rel., 119, 229-235. 

7)  Kanjanamaneesathian, M., Wiwattanapatapee, R., Pengnoo, A., Oungbho, 
K. and Chumthong, A. 2007.Efficacy of novel formulations of Bacillus megaterium in 
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suppressing sheath blight of rice caused by Rhizoctoniasalani. Plant Pathology J, 6 (2), 
195-201. 

8)  Chumthong A., Kanjanamaneesathian M., Pengnoo A. and Wiwattanapatapee 
R. 2008. Water-soluble granules containing Bacillus megaterium for biological control of 
rice sheath blight: Formulation, bacterial viability and efficacy testing. World Journal of 
Microbiology and Biotechnology 24: 2499-2507. 

9)  Kanjanamaneesathian, M., Chumthong, A., Pengnoo, A., and Wiwattanapatapee, R. 
2010. Efficacy of the Formulation of Bacillus megaterium to Suppress Sheath Blightand 
Dirty PanicleDiseaseso f Rice.16thAsian Agricultural Symposium and 1st International 
Symposium on Agricultural Technology “Sufficiency Agriculture”.25-27 August 2010, 
Bangkok, Thailand. 

10)  Wiwattanapatapee R, Chumthong A, Pengnoo A, Kanjanamaneesathian 
M. 2013.Preparation and evaluation of Bacillus megaterium-alginate microcapsules for 
control of rice sheath blight disease.World J MicrobiolBiotechnol. 29(8):1487-97. doi: 
10.1007/s11274-013-1314-4.  
 
 2.2  ค าขอรับสิทธิบัตร 

1)  ค้าขอรับสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีการเตรียมสูตรต้ารับแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบแกรนูล
ส้าหรับฉีดพ่นเพ่ือควบคุมโรคพืชเลขที่ 0701001394 ลงวันที่ 27/3/2550 

2)  ค้าขอรับสิทธิบัตร เรื่องกรรมวิธีการเตรียมสูตรต้ารับแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเม็ดฟู่ใน
การควบคุมโรคพืช เลขที่ 0701002092 ลงวันที่ 27/4/2550 
 

2.3  งานวิจัย 
1)  การพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และส่งเสริมการเติบโตเป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพ่ือการผลิต

ถั่วฝักยาวแบบ GAPแหล่งทุนส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาน 2555 
2)  การศึกษาการปลูก และการให้ผลผลิตของข้าวเหนียงด้าพันธุ์พ้ืนเมืองในเขตอ้าเภอ

คลองหอยโข่ง และอ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา แหล่งทุนส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
ปีงบประมาณ 2556 
 
3.  ประวัติการท างาน 

3.1  การปฏิบัติงานประจ า 
1)  พนักงานมหาวิทยาลัยต้าแหน่งอาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

1)  ระดับโปรแกรม/สาขาวิชา 
 - ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2555-2556 
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4.  งานวิจัยท่ีได้รับรางวัล 
1)  รางวัลนวัตกรรมและผลงานดีเด่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus 

megaterium ส้าหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าว, ในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(2550) 

2)  รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น เรื่อง Effervescent fast-disintegrating bacteria 
formulation for biological control of rice sheath blight ตีพิมพ์ใน Journal of Controlled Release 
Vol. 119 ปี 2007, ในงาน Nagai Award Thailand 2007 จาก The Nagai Foundation Tokyo (12 
ธันวาคม 2550) 

3)  รางวัลน้าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง Bacterial granule formulation for biological 
control of rice sheath blight, ในการประชุม RGJ-Ph.D Congress IX, อ. พัทยา จ. ชลบุรี (4-6 
เมษายน 2551) 

4)  รางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ้าปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบฟู่ส้าหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดย
ชีววิธี 

5)  รางวัลยอดเยี่ยม ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจ้าปี 2552 เรื่อง ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลัสเมกาทีเรียมส้าหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งของ
ข้าว 
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน 
ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ 

 
1. ประวัติทางการศึกษา 

ปริญญาตรี  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(โรคพืช) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2530 

ปริญญาโท  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2537 

ปริญญาเอก  สาขาวิชา AgronomyAgronomy)  
The University of Wyoming (the USA)  โดยได้รับทุนการศึกษา
จากรัฐบาลไทยในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (พวส.)ปีการศึกษา 2005 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 
 2.1  บทความ 

1)  บทความวิชาการ เรื่อง มหัศจรรย์ใยแมงมุม 2006. วารสารเทคโนโลยีการเกษตร. ปีที่ 2 
ฉบับที่ 3 : 64-68. 
 2.3  งานวิจัย 

1)  จารุรัตน์(ภวิกา)  บุณยพิพัฒน์. 2537.  ประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างจุดวงแหวน
ของมะละกอโดยวิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน (Cross protection) วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ้าปี 2537 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2)  BoonyapipatPawika.  2005.Dissecting the Roles of eIF2Phosphorelation in 
Translational Control Using a Transgenic Plant Model.Dissertation for doctoral degree. 

3)  ภวิกา  บุณยพิพัฒน์. 2551. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แหล่งทุน : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2551. 

4)  ภวิกา  บุณยพิพัฒน์. 2551.  ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์เห็ดและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เห็ดเพ่ือลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตและอาหารปลอดภัย (ผู้ร่วมวิจัย : แหล่งทุนส้านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 
2551) 

5)  ภวิกา  บุณยพิพัฒน์. 2550. ประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรในการป้องกันก้าจัดศัตรูเห็ด
นางฟ้า โครงการวิจัย IRPUS ปี ๒๕๕๐ แหล่งทุน : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

6)  ภวิกา  บุณยพิพัฒน์.2552. การพัฒนาวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ แหล่งทุน : ส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจ้าปี 2552โดย สกว. 

7)  ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ และคณะ  2553. โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย  
บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่ภูมิภาค-ภาคใต้ แหล่งทุน : ส้านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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3.  ประวัติกการท างาน 
 3.1  ประสบการณ์ฝึกอบรม  

1)  Training Course : Horticulture in Protected Environment , Fellowship by 
JICA (Japan International Cooperation Agency), from 7th October, 1996 to 12th December, 
1996   in Osaka,  Japan 

2)  Certificate of attendance at the Intensive Japanese Language Course from 
24th September, 1996 to 4th October, 1996 conducted by Osaka International Center 

3)  Certificate of attendance at the General Japanese Language Course (STEP2) 
from 7th October, 1996 to 20th November, 1996 conducted by Osaka International 
Center, JICA 

4)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจ้าแนกพันธุ์พืชโดยเทคนิคชีวโมเลกุล ระหว่างวันที่ 19 
- 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

5)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพ่ือสร้างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์บริการฉายรังสี
แกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6)  การอบรมเชิงปฏิบัติการการท้าลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช รุ่นที่3/2550ให้ไว้ ณ วันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2550 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2  ประสบการณ์ท างานด้านวิชาการและงานสอน 
1)  นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยา บริษัทฟาร์สเปค  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528- 

2532 
2)  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 3 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 3 เดือน 
3)  ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย การสร้างภูมิคุ้มกันโรคใบด่างจุดวงแหวนของมะละกอ ใน 

สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน นครปฐม ตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2535 ถึง มกราคม พ.ศ. 2537 

4)  นักวิจัยโครงการ PRV coat protein gene transformation and gene expression 
in papaya ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม เมื่อ พ.ศ.2537 ระยะเวลา  6 เดือน 

5)  อาจารย์ผู้สอนโปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏ 
สงขลา  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537– ปัจจุบัน 

3.3  ประสบการณ์ท างานด้านบริหาร 
1)  เลขานุการคณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2538 – 

2542 
2)  ประธานโปรแกรมเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – 2551 
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3)  ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 

4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตั้งแต่กันยายน พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 

5)  ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

6)  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 
–ปัจจุบัน 
 


