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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

:
:

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Agricultural Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (วิทยาศาสตร์ การเกษตร)
: Doctor of Philosophy (Agricultural Science)
ชื่อย่อ
: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การเกษตร)
: Ph. D. (Agricultural Science)
3. วิชาเอก (ถ้ ามี) - ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับ 6 ปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รู ปแบบของการร่ วม
 ร่ วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผูใ้ ห้ปริ ญญา
 ร่ วมมือกัน โดยผูศ้ ึกษาได้รับปริ ญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
กรณี หลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณี หลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาร่ วมกับ …………………………
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2555
 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ......5/2554......
เมื่อวันที่.....8........เดือน......สิ งหาคม......................พ.ศ. ......2554..........
 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่...5/2554......
เมื่อวันที่.....7........เดือน......กันยายน..................... พ.ศ. .....2554..........
 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..164(7/2554)..
เมื่อวันที่.....18........เดือน.....กันยายน.................... พ.ศ. .....2554..........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2557 (หลังการปรับปรุ งหลักสู ตรตามมาตรฐาน TQF แล้วเป็ นเวลา 2 ปี )
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา (สั มพันธ์ กบั สาขาวิชา)
 อาจารย์
 นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ในภาครัฐหรื อภาคเอกชน
 พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ผูป้ ระกอบการ/อาชีพอิสระ
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9. ชื่ อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

1*

2*

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวกัญชลี
เจติยานนท์

นางสาวชฎา
ณรงค์ฤทธิ์

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D.

รองศาสตราจารย์

M.S.
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นายภูมิศกั ดิ์
อินทนนท์

นายพีระศักด์
ฉายประสาท

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ประเทศ

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา

Auburn University

สหรัฐอเมริ กา

2540

Auburn University

สหรัฐอเมริ กา

2537

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2533

Ph.D.

Remote
Sensing and
Geographic
Information
System

Asian Institute of
Technology

ไทย

2543

วท.ม.

วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

ไทย

2535

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

ไทย

2530

Japan

2536

Japan

2533

Japan

2531

Japan

2545

ไทย

2536

ไทย

2532

รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

Plant
Pathology
Plant
Pathology

จบการศึกษาจาก
สถาบัน

วท.บ.

Ph.D.
3

สาขาวิชา

M.S.

Bioregulation
Bioregulation

B.S.

Crop Science

Ph.D.

Agricultural
Sciences

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

วท.บ.

เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
Tokyo University
of Agriculture
Tokyo University
of Agriculture
Tokyo University
of Agriculture
University of
Tsukuba
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

M.
Horticulture

Agricultural
Sciences
Posthavest
Horticulture

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

Ph.D.
5*

นางสาวมยุรี
กระจายกลาง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

จบการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

Adelaide University

ออสเตรเลีย

2544

ออสเตรเลีย

2538

ไทย

2534

University of Western
Sydney
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุ โลก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)
เพื่อก้าวสู่ วิสัยทัศน์ 2570 ซึ่ งต้องคานึ งถึ งบริ บทการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิ ดขึ้น
รวดเร็ วและมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง การขับเคลื่อนแผนนี้ให้เป็ นได้จริ งจังเป็ นรู ปธรรมต้องมีความชัดเจน
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยปั จจัย
องค์ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ การเจริ ญเติบโตที่สมดุลและยัง่ ยืน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนาทุนทรัพยากรมนุ ษย์ ประกอบด้วยการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของไทย ด้วย
เหตุผลที่กล่าวมานั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งอาศัยความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาพัฒนาให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ หรื อนวัตกรรมใหม่ซ่ ึ งจะช่ วยส่ งเสริ มให้
วิชาการด้านการเกษตรของประเทศไทยทัดเทียมอารยประเทศได้ นอกจากนี้ การเปิ ดเสรี ทางการศึกษาใน
แถบประเทศอาเซี ยนที่จะเกิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 นั้น จะเป็ นการแข่งขันทางการศึกษาระหว่างประเทศมาก
ขึ้น จึงจาเป็ นที่จะต้องจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ และวางแผนหลักสู ตรเพื่อความเหมาะสม อีก
ทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้วิถีชีวิตของผูค้ นเปลี่ ยนแปลงไป
ความต้อ งการอุ ป โภคและบริ โภคของคนเปลี่ ย นแปลงตามสถานภาพของสั ง คม วัฒ นธรรม และ
สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานอาชี พมาจากเกษตรกรรม ความก้าวหน้า
ด้านสาขาวิทยาศาสตรการเกษตรมีผลต่อการพัฒนาทางสังคมและ วัฒนธรรม สามารถพัฒนาประเทศและ
สถาบันการศึกษาให้เป็ นสังคมของการเรี ยนรู้และ การศึกษาวิจยั เชิงลึก ที่เอื้อต่อการอุปโภคและ บริ โภคให้
เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวติ ของคนที่เปลี่ยนแปลงไป
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12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ มีทกั ษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่จาเป็ นต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั หาองค์ความรู ้
ใหม่ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม และสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตรไปประยุกต์ใช้
ได้อ ย่ า งเหมาะสมตามสภาวะของประเทศ และเพื่ อ ให้ ท ัน กับ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์
การเกษตรที่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเพื่อทาให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสามารถสร้างบุคลากรที่
มีประสิ ทธิภาพตามขั้นตอนของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้ ว ยนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
การพั ฒ นาสู่ ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ
เป็ นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาค
ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและ การวิจยั เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อยูต่ ลอดเวลา เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนกาลังคนที่มีความรู ้ระดับสู งทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร ด้วยเหตุผลข้างต้น
วิทยาศาสตร์
การเกษตรจึงเล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งในการ
การสอนในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา
ส การเกษตร เพื่อให้เกิ ดการบูรณาการพันธกิ จด้านการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อี กทั้งเพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้และความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจยั เชิงลึก อันจะนาไปสู่ การการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 ความสั มพันธ์ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ (ถ้ ามี)
- ไม่มี
13.2 ความสั มพันธ์ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
- ไม่มี
1.3.3 การบริหารจัดการ
-ไม่มี
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตรมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจยั เชิ งลึ กอย่าง
เป็ นระบบ สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เพื่อความเป็ นเลิ ศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร เป็ นนวัตกรรม
นาไปสู่ เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริ ยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.2.1 นิ สิ ต มี ท ัก ษะการวิจ ัย และสามารถท าการวิ จ ัย เชิ ง ลึ ก เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์การเกษตร
1.2.2 นิสิตสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรที่ใช้ได้จริ งและ
สอดคล้องกับภูมิสังคมในกลุ่มอาเซี ยน
1.2.3 นิสิตมีคุณธรรมและ จริ ยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. แผนการปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้มีมาตรฐานเป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กาหนดโดย ศธ.

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. พัฒนาหลักสู ตรโดยมี
1.โครงการวิพากษ์หลักสู ตร
พื้นฐานจากหลักสู ตรในระดับ 2. เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
สากล
3.รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
2. ประเมินหลักสู ตรอย่าง
สม่าเสมอจากผูเ้ รี ยน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
2. แผนการปรับปรุ งหลักสู ตร
ทุก 5 ปี

3. แผนการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการ

กลยุทธ์
1. ติดตามการทาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตทุกภาคการเรี ยน

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. ร้อยละของการสอบโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาของ
นิสิต
2. ติดตามผลการสอบผ่าน
2. ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านความรู ้
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
3. ติดตามผลการสอบผ่านการ 3. ร้อยละของการสอบผ่านการสอบ
สอบวัดคุณสมบัติของนิสิต
วัดคุณสมบัติของนิสิต (Qualifying
Examination) ที่กาหนดไว้ในแผนการ
ศึกษา
4. ติดตามการตีพิมพ์
4. ร้อยละของการตีพิมพ์ผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั ในวารสารระดับ ของนิสิตในระดับนานาชาติ และ/
นานาชาติ
หรื อ ร้อยละนวัตกรรม
1. เพิ่มบุคลากรที่มีความ
1. คณาจารย์เข้ารับการอบรมใน
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น สาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการวิจยั
2. ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือ 2. บันทึกให้ความอนุเคราะห์การใช้
ในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันทั้ง ทรัพยากรภายใน/ภายนอกสถาบัน
ภายในและ/หรื อภายนอก
สถาบัน
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
4. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอน การประเมินผล
ของอาจารย์ตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านและบริ การ
วิชาการ

กลยุทธ์
1. สนับสนุนบุคลากรให้
พัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การประเมินผลตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน ได้แก่
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการอบรม
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอนให้ทางาน
บริ การวิชาการแก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
5. พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน ส่ งเสริ มให้บุคลากรใช้ความรู ้
การสอนและการวิจยั
ที่ได้จากงานวิจยั มาเป็ นส่ วน
หนึ่งในการเรี ยนการสอน

6. แผนการพัฒนาศักยภาพของ 1.สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาส
นิสิต
เข้าร่ วมประชุมและนาเสนอ
ผลงานในระดับสากล

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
1. คณาจารย์ประจาภาควิชาทุกคน
ได้รับการพัฒนาด้านการเรี ยนการ
สอน และการประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี

2. ร้อยละการให้บริ การทางวิชาการ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน

1. เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอนวิชานั้นๆ
2. จานวนผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ประจา เช่น ผลงานตีพิมพ์
ลงในวารสาร บทความทางวิชาการ
หรื อตารา อย่างน้อยจานวน 60% ของ
จานวนอาจารย์ประจา
1. นิสิตเข้าร่ วมประชุมและนาเสนอ
ผลงานในระดับสากลอย่างน้อยคนละ
1 ครั้ง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
กรณี ที่เรี ยนในโปรแกรมที่มีรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา
บังคับหรื อรายวิชาเลื อกตามแผนการศึกษา และสามารถลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิ พนธ์ตลอดหลักสู ตร
จานวน 48 หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษาใดที่ นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนศึกษาด้วยเหตุใดๆก็ตาม จะต้องขอลา
พักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปัจจุบนั
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการเปิ ดภาคฤดูร้อนตามความจาเป็ น
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
--ไม่มี-2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม
 นอกวัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
หลักสู ตรแบบ 1.1: ปริญญาโทต่ อปริญญาเอกเน้ นการวิจัย และ
หลักสู ตรแบบ 2.1: ปริญญาโทต่ อปริญญาเอกเน้ นการวิจัยโดยมีการศึกษารายงานวิชาเพิม่ เติม
1. จบการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) หรื อ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีวทิ ยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร หรื อ proceedings ที่มี peer reviewers
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.25
3. คุณสมบัติอื่น ๆ หากเป็ นการศึกษาอิสระต้องมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารที่มี peer reviewers
4. มีความรู ้ทางภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี โดยผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษดังนี้
4.1 สาหรับผูท้ ี่สอบผ่านภาษาอังกฤษเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่ องเกณฑ์การ
สอบผ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งมีเกณฑ์ดงั นี้
4.1.1 มีผลการสอบ TOEFL ITP ของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษามหาวิทยาลัย
นเรศวรได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 หรื อ
4.1.2 มีผลการสอบ TOEFL (Paper-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 หรื อ
4.1.3 มีผลการสอบ TOEFL (Comuper-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 173 หรื อ
4.1.4 มีผลการสอบ TOEFL (Internet-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 62 หรื อ
4.1.5 มีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ากว่า 5.0 หรื อ
4.1.6 มี ผ ลการสอบ TOEFL หรื อ IELTS ผ่ า นเกณฑ์ ข ้อ 4.1.2-4.1.5 จาก
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
4.2 สาหรับผูท้ ี่ผลสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4.1 ต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษขั้นต่าสาหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
4.2.1 มีผลการสอบ TOEFL (Paper-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 400 หรื อ
4.2.2 มีผลการสอบ TOEFL (Comuper-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 113 หรื อ
4.2.3 มีผลการสอบ TOEFL (Internet-Based) ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 30 หรื อ
4.2.4 มีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ากว่า 3.5 หรื อ
4.2.5 มีผลสอบสถาบันทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 4.2.1-4.2.4
หมายเหตุ: ผูส้ มัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษในข้อ 4.2 เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน
หลักสู ตรจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่ องเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ในระยะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
 ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
 ขาดทักษะด้านการวิจยั และการเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์
 การปรับตัวในการเรี ยนระดับที่สูงขึ้น
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
 แนะนานิสิตเข้าอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเปิ ด หรื อเรี ยนด้วยตนเองที่ NULC
 มอบหมายให้คณาจารย์ที่รับผิดชอบเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการคอยติดตาม และให้
คาแนะนาแก่นิสิต
 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ซึ่ งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
 จัดกิจกรรมเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการทาวิจยั /ด้านภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
ภาคการศึกษาที่
1 2
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
6 4
แบบ 1.1
6 4
แบบ 2.1
0 0
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา 2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: บาท)
รายการรับ

2556
1
4
4
0
-

2557
2
3
3
0
-

1
3
3
0
6

2558
2
3
3
0
4

1
4
2
2
4

2559
2
4
2
2
3

1
2
1
1
3

2
2
1
1
3

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
ค่าธรรมเนียมการศึกษา *
540,000
911,000 1,214,000 1,210,000 1,008,000
งบรายได้ที่ได้รับจัดสรร**
270,000
455,500
607,000
605,000
504,000
งบประมาณแผ่นดิน ***
135,000
227,750
303,500
302,500
252,000
รวม
405,000
683,250
910,500
907,500
756,000
*
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 67,000 บาท ต่อคนต่อปี การศึกษา (สาหรับแผนแบบ 1.1 และ 2.1) ** เท่ากับ 50%
ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
***
ประมาณการเท่ากับ 50% ของเงินรายได้ที่จดั สรร
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
รายการจ่ าย
2555
-

2556
-

ปี งบประมาณ
2557
-

2558
-

2559
-

1. งบบุคคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินการ
355,000
553,000
780,000
777,000
626,000
2.1 กองทุนเพื่อการศึกษา
2.1.1 หมวดค่าตอบแทน
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
2.1.2 หมวดค่าใช้สอย
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
2.1.3 หมวดค่าวัสดุ
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
2.1.4 หมวดเงินอุดหนุน ****
205,000
403,000
760,000
577,000
426,000
50,000
130,000
130,000
130,000
130,000
2.2 กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
2.2.1 หมวดครุ ภณั ฑ์
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2.2.2 หมวดสิ่ งก่อสร้าง
2.2.3 หมวดค่าใช้สอย
30,000
30,000
30,000
30,000
รวม
405,000
683,000
910,000
907,000
756,000
****
รวมงบประมาณสนับสนุนการทาวิจยั ของนิสิต 50,000 บาทต่อคนต่อหลักสู ตร แต่ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา
2.6.3 ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 200,000 บาทต่อคนต่อหลักสู ตร
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ิในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2549
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตรแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา

1.งานรายวิชา Course work
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า
2.วิทยานิพนธ์ ไม่ น้อยกว่ า
3.รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวม
(ตลอดหลักสู ตร)

เกณฑ์

หลักสู ตรปรับปรุ ง

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12

พ.ศ. 2555
แบบ 1.1
แบบ 2.1
12

48
-

36
-

48
3

6
6
36
3

48

48

48

48
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
(1) รายวิชาในหมวดต่ างๆ
ก. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโทต่อปริ ญญาเอกเน้นทาวิทยานิ พนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่ วยกิ ต
นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
โดยไม่นบั หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
107691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1
107692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
107693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
107694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
107695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
107696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

จานวน

รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
จานวนไม่ น้อยกว่า
107601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1
Seminar in Agricultural Sciences 1
107602 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2
Seminar in Agricultural Sciences 2
107603 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 3
Seminar in Agricultural Sciences 3

48
8

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

8

หน่วยกิต

3

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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ข. กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาโทต่อปริ ญญาเอกเน้นเรี ยนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ย
กว่า 48 หน่วยกิต (ทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต) และ
เรี ยนรายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิตจานวน 3 หน่วยกิตดังนี้
รายวิชา
จานวนไม่ น้อยกว่า
12
หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
6
หน่ วยกิต
107611 เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั ขั้นสู งด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร 3(2-3-5)
Essential Tools for Advanced Agricultural Science Research
107612 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ยงั่ ยืน
3(2-3-5)
Sustainable Agricultural Production System
วิชาเลือกจานวนไม่ น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต ให้ เลือกเรี ยนจากกลุ่ม วิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ ง
ดังต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
107621 พืชปลูกดัดแปลงพันธุกรรม
3(2-3-5)
Genetically Modified Crops
107622 ชีววิทยาโมเลกุลที่สาคัญ
3(2-3-5)
Essential Molecular Biology
107623 สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
ที่เสี ยหายง่าย
Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops
107624 นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Nanotechnology
กลุ่มวิชาสิ่ งแวดล้อมในการผลิตพืช
107631 ระบาดวิทยาและการจัดการโรคพืช
Epidemioloy and Plant Disease Management
107632 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช
Insect and Plant Relationship
107633 การจัดการแมลงศัตรู พืชขั้นสู ง
Advanced Insect Pest Management
107634 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคพืชกับพืชอาศัย
Plant Pathogen and Host Relationships

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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107635 จุลชีววิทยาทางดินเชิงนิเวศ
Ecological Soil Microbiology
107636 การตรึ งไนโตรเจนโดยชีวภาพ
Biological Nitrogen Fixation
107637 การจัดการดิน น้ าและพืช
Soil Water and Plant Management
107638 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ
Technology for Biofertilizer Production
รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
107601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1
Seminar in Agricultural Sciences 1
107602 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2
Seminar in Agricultural Sciences 2
107603 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 3
Seminar in Agricultural Sciences 3
วิทยานิพนธ์
107697 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
107698 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
107699 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
107791 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
107792 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1
107793 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

จานวนไม่ น้อยกว่า

3
หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

36
3

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
107691

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต

107601
107692

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
107693

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต

107602
107694

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาต้ น
107695

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต

107603
107696

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1
107611
107612
107697

ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั ขั้นสู งด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร
Essential Tools for Advanced Agricultural Science Research
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ยงั่ ยืน
Sustainable Agricultural Production System
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต

1076xx
1076xx
107601
107698

ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 1 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต
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107699

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น

6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่ วยกิต

107602
107791

ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 2 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่ วยกิต

107792

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาต้ น

6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่ วยกิต

107603
107793

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Agricultural Sciences 3 (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1

1(0-2-1)
9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
107601 สั มมนาทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร 1
1(0-2-1)
Seminar in Agricultural Sciences 1
การค้นคว้าวิเคราะห์วจิ ารณ์บทความหรื อผลงานวิจยั ทางด้านเทควิทยาศาสตร์การเกษตรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเตรี ยมโจทย์วจิ ยั เตรี ยมเป็ นโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้วนาเสนอวาจา
Learn to search, analyze and criticize national and international scientific publications related to
agricultural sciences, to search for research topic, prepare a thesis proposal and present it by oral
presentation
107602 สั มมนาทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร 2
1(0-2-1)
Seminar in Agricultural Sciences 2
การฝึ กค้นคว้า วิเคราะห์และวิจารณ์บทความหรื อผลงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร ทั้งใน
และต่างประเทศ ประกอบการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ ด้วยวาจา
Learn to search, analyze and criticize national and international scientific publications related to
agricultural sciences, to prepare to progressive report of research thesis and present it by oral presentation
107603 สั มมนาทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร 3
1(0-2-1)
Seminar in Agricultural Sciences 3
การฝึ กค้นคว้า วิเคราะห์และวิจารณ์บทความหรื อผลงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรทั้งใน
และต่างประเทศ ประกอบการนาเสนอผลการวิจยั เพื่อการตีพิมพ์
Learn to search, analyze and criticize national and international scientific publications related to
agricultural sciences, to prepare a research publication by oral presentation
107611 เครื่องมือทีจ่ าเป็ นสาหรับการวิจัยขั้นสู งด้ านวิทยาศาสตร์ การเกษตร
3(2-3-5)
Essential Tools for Advanced Agricultural Science Research
การใช้แนวคิ ดเป็ นเครื่ องมือเพื่ อวิเคราะห์ ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ก ารเกษตร และปั จจัย ที่ มี
ผลกระทบต่อกระบวนการ การใช้เครื่ องมือทางคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ และ
กรณี ศึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
The use of conceptual tools to analyze the agricultural science problems and the factors affecting
the process. Appropriate computer tools are employed for required purposes, and involved case studies.
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107612 ระบบการผลิตทางการเกษตรทีย่ งั่ ยืน
3(2-3-5)
Sustainable Agricultural Production System
ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ยงั่ ยืนและ เทคโนโลยีสะอาด การคัดเลือกปั จจัยการผลิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม การผลิตที่ถูกวิธีและเหมาะสม การลดการใช้สารเคมี การเกษตรแบบใช้ตน้ ทุนต่า และการ
จัดการศัตรู พืชแบบยัง่ ยืน
Sustainable agricultural production system, and clean technologies. Environmental friendly
agricultural materials selection, good agricultural practices, reduction of chemical use, low input
agriculture, and sustainable pest management.
107621 พืชปลูกดัดแปลงพันธุกรรม
3(2-3-5)
Genetically Modified Crops
เทคนิ คพันธุ วิศวกรรมพืช พืชปลู กดัดแปลงพันธุ กรรมที่ ปลู กเป็ นการค้าทัว่ โลกและพันธุ์ ที่กาลัง
พัฒนาขึ้นมาใหม่ บันทึ กความปลอดภัยของพืชปลู กดัดแปลงพันธุ กรรมและกฎหมายที่ นามาใช้ควบคุ ม
ความเกี่ ย วข้องของผูบ้ ริ โภค ข้อโต้แย้งที่ มีต่อพื ชปลู กดัดแปลงพันธุ กรรมและแนวโน้มส าหรั บ พืช ปลู ก
ดัดแปลงพันธุกรรม
Plant genetic engineering techniques, genetically modified crops that are grown commercially
around the world and the new varieties that are being developed, the safety record of genetically modified
crops and the legislation that has been adopted to cover their use, the concern of consumers, the
genetically modified crop debate and the prospects for genetically modified crops.
107622 ชี ววิทยาโมเลกุลทีส่ าคัญ
3(2-3-5)
Essential Molecular Biology
เทคนิ คทางชี ววิทยาโมเลกุลต่าง ๆ ที่สาคัญในงานวิจยั ยีนโคลนนิ่ ง การหาลาดับยีน พีซีอาร์ การ
เลี้ ยงเชื้ ออีโคไล การสกัดแยกดี เอนเอ อาร์ เอนเอ ในนิ วเคลี ยส อาร์ เอนเอในไซโทพลาสึ ม เทคนิ คเจลอิเลค
โตรรี ซีส เอนไซม์ตดั จาเพาะชนิดต่าง ๆ การเตรี ยมเวคเตอร์ ในการทาโคลนนิ่ ง การสร้างดีเอนเอลูกผสม การ
นาดีเอนเอลูกผสมใส่ ในเซลล์ อีโคไล และการคัดเลือก
Essential Molecular biology techniques for research; Gene cloning, sequencing and PCR,
techniques for culturing of Escherichia coli, Purification of DNA, RNA and cytoplasmic RNA,
Electrophoresis of DNA and RNA, Restriction enzymes, preparation of vectors for molecular cloning
experiments, construction of recombinant molecules, introduction of DNA into E. coli cells, and
recombinant selection.
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107623 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตเกษตรที่เสี ยหายง่ าย
3(2-3-5)
Postharvest Physiology and Technology of Perishable Crops
การเปลี่ยนแปลงทางชี วเคมี ชี วฟิ สิ กส์ และสรี รวิทยาของผลผลิตเกษตรที่เสี ยหายง่ายภายหลังการ
เก็บเกี่ยว วิธีการและเทคนิ คในการยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาคุณภาพ การใช้อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก และเทคนิคการเก็บรักษา การประเมินคุณภาพ กลไกของกระบวนการทางสรี รวิทยา การควบคุมการ
แก่ การสุ ก และการเสื่ อมสภาพของผลผลิตเกษตรที่เสี ยหายง่าย
Biochemical, biophysical and physiological changes of harvested perishable crops and
consideration of methods and techniques to prolong life and maintain quality of perishable commodities.
Use of storage facilities and techniques, quality evaluation, and physiological mechanism. The control of
maturation, ripening and senescence of perishable commodities.
107624 นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Nanotechnology
ศักยภาพของการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกบั วิทยาศาสตร์ ทางด้านการเกษตร รวมไปถึงทั้งโรค
พืชและสุ ขภาพสัตว์ เพื่อเป็ นระบบการป้ องกันและบาบัด นาโนไบโอเทคโนโลยี สาหรับการผลิตพืชและ
สัตว์ การใช้เทคโนโลยีนาโนกับการเกษตรสมัยใหม่ ความสาคัญและผลกระทบต่อการเกษตรและองค์
ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง นาโนเทคกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การทาฟาร์ ม ประมง และปศุสัตว์ วัสดุนาโน
และอนุภาคนาโนสาหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร
The potential applications of nanotechnology in the science of agriculture include plant disease
and animal health for prevention and treatment system, nanobiotecnology for crop and livestock
production, the use of nanotechnology in modern agriculture, the magnitude of effects on agriculture and
related knowledge field, nanotech and natural resource, farming, fisheries, and livestock management,
nanomaterial and nanopaticle for agricultural industry.
107631 ระบาดวิทยาและการจัดการโรคพืช
3(2-3-5)
Epidemiology and Plant Disease Management
แนวคิดทางระบาดวิทยาทางด้านโรคพืช การวินิจฉัยโรคพืช การประเมินความรุ นแรงของเชื้ อโรค
พืช การเปลี่ยนแปลงของความรุ นแรงและความต้านทานของเชื้อโรคพืชกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
กระบวนการเข้าทาลาย การแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคพืชทางใบ ทางดิน และทางเมล็ดพันธุ์ การแพร่ ระบาด
โรคพืชเชิงพื้นที่
Epidemiology concept of plant pathology, plant disease diagnosis, assessment of plant disease
severity, plant diseases variation in virulence and fungicide resistance and their application to disease
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control, infection strategies of plant parasite, dispersal of foliar plant pathogen, soil borne and seed borne
diseases, spatial patterns of disease epidemic.
107632 ความสั มพันธ์ ระหว่างแมลงกับพืช
3(2-3-5)
Insect and Plant Relationship
วิวฒั นาการร่ วมระหว่างแมลงและพืช ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ รู ปแบบของความสัมพันธ์
การเลือกพืชอาหารของแมลง อันตรกิริยาระหว่างแมลงและพืช การประยุกต์ใช้ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง
แมลงและพืชในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกรณี ศึกษา
Co-evolution between insect and plant, causes and types of relationships, host plant selection,
interactions between insect and plant, its applications and case studies.
107633 การจัดการแมลงศัตรู พชื ขั้นสู ง
3(2-3-5)
Advanced Insect Pest Management
แมลงศัตรู ที่สาคัญของพืชเศรษฐกิจทั้งด้าน ชีววิทยา นิ เวศวิทยา ความสาคัญทางเศรฐกิจ วิธีการ
ควบคุมโดยทัว่ ไป และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม กระบวนการทางสถิติต่าง ๆ และแบบจาลองทางสถิติ
สาหรับการบริ หารจัดการศัตรู พืช การใช้ระบบการบริ หารจัดการแมลงศัตรู พืชเพื่อควบคุ มแมลงศัตรู พืชใน
พืชสาคัญทางเศรษฐกิจ การประเมินผลทั้งในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพการควบคุม การวิเคราะห์ตน้ ทุนกาไร
กระทบทางสิ่ งแวดล้อม การยอมรับของสาธารณะ มีการปฏิบตั ิการด้านการบริ หารจัดการแมลงศัตรู พืชใน
แปลงสภาพไร่
Major insect pests in economic crops focused on their biology, ecology, economy, conventional
control methods and impact to environment. Statistical method and modeling for insect pest management.
System approach on insect pest management program to control insect pests of economic crops.
Evaluation on control efficacy, cost benefit analysis, environmental impact, public acceptance. Field trial
of insect pest management on economic crop required
107634 ความสั มพันธ์ ระหว่างโรคพืชกับพืชอาศัย
3(2-3-5)
Plant Pathogen and Host Relationships
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้ อโรคกับพืชอาศัยต่อการเกิดโรค ขั้นตอนการเข้าทาลาย และอันตรกิริยาที่
ก่อให้เกิดโรค ความผันแปรทางพันธุ กรรมของเชื้ อโรค อันตรกิริยาทางพันธุ กรรมระหว่างพืชที่ตา้ นทาน
และพืชที่อ่อนแอต่อเชื้อโรค ทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกหาพันธุ์พืชที่ตา้ นทานโรค
Relationships between pathogen and host plant in relation to disease appearance. Step of
infection and interaction leading to disease development, genetic variation of plant pathogens, genetic

25
interaction between resistance and non-resistance plant with pathogens, and plant disease resistance
selection theories.
107635 จุลชี ววิทยาทางดินเชิ งนิเวศ
3(2-3-5)
Ecological Soil Microbiology
ความส าคัญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ดิ น ต่ อ ระบบนิ เ วศของดิ น บทบาทและกิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ดิ น
ผลกระทบจาการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะต่างๆกันต่อกิจกรรมของจุลินทรี ยด์ ิ น คุ ณสมบัติของดินและ
สิ่ งแวดล้อม มีการศึกษาจากกรณี ศึกษาและการดูงานนอกสถานที่
The importance of soil microbes on soil ecology, roles and activities of soil microbes. Influences
of different land uses on soil microbial activities, soil properties and environment, including case studies
and field excursions.
107636 การตรึงไนโตรเจนโดยชีวภาพ
3(2-3-5)
Biological Nitrogen Fixation
บทบาท ความส าคัญและประเภทของการตรึ งไนโตรเจนโดยชี วภาพและจุ ลิ นทรี ย์ที่ เกี่ ย วข้อง
กระบวนการตรึ ง ไนโตรเจนโดยเอนไซม์ไนโตรจีเนส ชี วโมเลกุลของเอนไซม์ไนโตรจีเนสและปั จจัย ที่
เกี่ยวข้อง กับการทางานของเอนไซม์ วิธีการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการตรึ งไนโตรเจน
Roles, importance and types of biological nitrogen fixation (BNF) and involving microorganisms,
processes of BNF by nitrogenase, biochemistry of nitrogenase and factors affecting its activity, methods
for determination of nitrogen fixation effectiveness.
107637 การจัดการดิน นา้ และพืช
3(2-3-5)
Soil Water and Plant Management
การจัดการดิ น น้ าและพืช ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิ ตของพืช ความสัมพันธ์ของ ดิ น น้ า
และพืช ความสามารถของดินในการเก็บกักน้ า กระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและน้ าในดิน การดูดธาตุ
อาหารและดูดน้ าของรากพืช กลไกในการลาเลียงน้ าในต้นพืช และการสู ญเสี ยน้ าจากดินและพืช
Management of soil, water and plant that affect growth and yield of plants. Relationships amongs
soil, water and plants, water holding capacities of soils, transportation of nutrients and water in soil,
nutrients and water absorption of plant roots, mechanism of water translocation in plant and loss of water
from plant and soil.
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107638 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์ชีวภาพ
3(2-3-5)
Technology for Biofertilizer Production
ชนิดของปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ บทบาทของปุ๋ ยอินทรี ยช์ ี วภาพต่อการเพิ่มผลผลิต, การผลิตที่ยงั่ ยืน, การ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ี วภาพ ระบบเครื่ องจักรและเทคโนโลยีใน
การผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด การผลิ ตปุ๋ ยน้ าชี วภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ชนิดพืชและการจัดการที่เหมาะสม
ในการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ดในระดับอุตสาหกรรม
Types of biofertilizer, yield improvement by biofertilizer and environmental conservation.
Material selection for biofertilizer production. Machinery and technology for granular organic fertilizer
production. Efficient liquid biofertilizer production. Types of crops and good agricultural practice (GAP)
for using of biofertilizer. Granular organic fertilizer production plant in industrial scale.
107691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 1 Type 1.1
นิสิตทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยละเอียด เตรี ยมโครงร่ างวิจยั ฉบับย่อ โดยระบุ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสาคัญ ปั ญหาและที่มาของการวิจยั วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
โดยสังเขปและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students conduct an extensive literature review related to their research, prepare a research
proposal draft including a research topic, justification and research problem statement, research objectives,
and research procedures in brief and propose to their dissertation adviser
107692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 2 Type 1.1
นิ สิตส่ งโครงร่ างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยมี การระบุ องค์ประกอบของการวิจยั โดยละเอี ยด และ
เสนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ มี การ
ดาเนินการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students submit a complete research proposal comprising details of research components,
designate a prospective dissertation adviser to Graduate School, take a dissertation defense, and
preliminarily collect and analyze data, and submit a progress report to their dissertation adviser
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107693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 3 Type 1.1
นิ สิ ตออกแบบและดาเนิ น การทดลอง เก็ บ และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การวิจยั พร้ อมทั้ง จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students design and conduct experiments, collect and analyze data, and submit a progress report
to their dissertation adviser
107694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 4 Type 1.1
นิ สิ ตด าเนิ น การทดลอง เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การวิ จ ัย เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ง จัด ท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students conduct experiments, collect and analyze additional data, and submit a progress report to
their dissertation adviser
107695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 5 Type 1.1
นิ สิตดาเนิ นการทดลอง เก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะสุ ดท้าย และสรุ ปผลการวิจยั พร้ อมทั้ง
จัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students wrap up experiments, collect and analyze data in the final step, prepare and submit the
final progress report to their dissertation adviser
107696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
8 หน่ วยกิต
Dissertation 6 Type 1.1
นิสิตเตรี ยมวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ดาเนินการแก้ไข และส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย
Students prepare a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work and submit the
complete dissertation to Graduate School

28
107697 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่ วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
นิ สิตทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั โดยละเอียด เขียนเสนอโครงร่ างวิจยั ฉบับย่อ โดย
ระบุ หัวข้อ ความส าคัญ ปั ญหาและที่ ม าของการวิจยั วัตถุ ประสงค์ และระบุ ข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั
โดยสังเขป และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students conduct an extensive literature review related to their research, prepare a research
proposal draft including a research topic, justification and research problem statement, research objectives,
and research procedures in brief and propose to their dissertation adviser
107698 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
นิ สิตส่ งโครงร่ างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยมี การระบุ องค์ประกอบของการวิจยั โดยละเอี ยด และ
เสนอชื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อให้บณ
ั ฑิตวิ ทยาลัยแต่งตั้งและสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ มี การ
ดาเนิ นการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students submit a complete research proposal comprising details of research components,
designate a prospective dissertation adviser to Graduate School, take a dissertation defense, and
preliminarily collect and analyze data, and submit a progress report to their dissertation adviser
107699 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
นิสิตเตรี ยมโครงร่ างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โดยมีการระบุองค์ประกอบของการวิจยั โดยละเอียด และ
เสนอชื่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง และสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์
ดาเนิ นการทดลอง เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เบื้องต้น พร้ อมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students prepare a complete research proposal comprising details of research components,
designate a prospective dissertation adviser to Graduate School, take a dissertation defense, preliminarily
conduct experiments, collect and analyze data, and submit a progress report to their dissertation adviser
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107791 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation 4, Type 2.1
นิ สิ ตด าเนิ น การทดลอง เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การวิ จ ัย เพิ่ ม เติ ม พร้ อ มทั้ง จัด ท ารายงาน
ความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students conduct experiments, collect and analyze additional data, and submit a progress report to
their dissertation adviser
107792 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
6 หน่ วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
นิ สิตดาเนิ นการทดลอง เก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ระยะสุ ดท้าย และสรุ ปผลการวิจยั พร้ อมทั้ง
จัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Students wrap up experiments, collect and analyze data in the final step, prepare and submit the
final progress report to their dissertation adviser
107793 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
9 หน่ วยกิต
Dissertation 6, Type 2.1
นิสิตเตรี ยมวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ดาเนินการแก้ไข และส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่
บัณฑิตวิทยาลัย
Students prepare a dissertation, take a final dissertation defense, rectify the work and submit the
complete dissertation to Graduate School
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุ ดที่ 1 (นับจากซ้ายไปขวา) รหัส 3 ตัวแรก คือ ตัวเลขประจาสาขาวิชา
107 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักร้ อย
:แสดงเลขประจาระดับรายวิชา
6-9 หมายถึง รายวิชาระดับปริ ญญาเอก
เลขหลักสิ บ : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
0 หมายถึง
วิชาสัมนา
1 หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ
2 หมายถึง
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
3 หมายถึง
กลุ่มวิชาสิ่ งแวดล้อมในการผลิตพืช
9 หมายถึง
วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่ วย : แสดงอนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

ลาดับ

1*

2*

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวกัญชลี
เจติยานนท์

นางสาวชฎา
ณรงค์ฤทธิ์

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D.

รองศาสตราจารย์

M.S.

4

นายภูมิศกั ดิ์
อินทนนท์

นายพีระศักด์
ฉายประสาท

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ประเทศ

ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา

Auburn University

สหรัฐอเมริ กา

2540

Auburn University

สหรัฐอเมริ กา

2537

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2533

Ph.D.

Remote
Sensing and
Geographic
Information
System

Asian Institute of
Technology

ไทย

2543

วท.ม.

วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม

ไทย

2535

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

ไทย

2530

Japan

2536

Japan

2533

Japan

2531

Japan

2545

ไทย

2536

ไทย

2532

รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

Plant
Pathology
Plant
Pathology

จบการศึกษาจาก
สถาบัน

วท.บ.

Ph.D.
3

สาขาวิชา

M.S.

Bioregulation
Bioregulation

B.S.

Crop Science

Ph.D.

Agricultural
Sciences

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

วท.บ.

เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
Tokyo University
of Agriculture
Tokyo University
of Agriculture
Tokyo University
of Agriculture
University of
Tsukuba
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

M.
Horticulture

Agricultural
Sciences
Posthavest
Horticulture

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

Ph.D.
5*

นางสาวมยุรี
กระจายกลาง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

* หมายถึง อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรแสดงในภาคผนวก ข

จบการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา

Adelaide University

ออสเตรเลีย

2544

ออสเตรเลีย

2538

ไทย

2534

University of Western
Sydney
มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

เลขที่
บัตรประชาชน
3 6010 00114 596

1

นายวีรเทพ พงษ์ประเสริ ฐ

2

นางวันดี ทาตระกูล

รอง
ศาสตราจารย์

3 2105 00420 362

3

นายเดช วัฒนชัยยิง่ เจริ ญ

3 1024 00018 760

4

นายจตุรพร รักษ์งาร

5

นางดวงพร เปรมจิต

6

นางสาวอุดมพร แพ่งนคร

รอง
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

7

นางสาววิภา หอมหวล

3 6407 00285 988

8

นางสาวสิ ริรัตน์ แสนยงค์

9

นายกวี สุ จิปุลิ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

10

นายคารพ รัตนสุต

อาจารย์

3 1301 00535 848

11

นายพงษ์ศกั ดิ์ อยูห่ ุ่ น

อาจารย์

3 1299 00392 403

12

นางสาวสุภาพรรณ
ธรรมสุวรรณ

อาจารย์

3 6407 00308 333

13

นางสาวภัทรภร ทัศพงษ์

อาจารย์

3 4119 00344 867

3 1002 01173 844
3 8001 00620 628
4 1306 00002 898

3 1005 03993 801
3 1206 00417 691

วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
(สาขา)
Ph.D.
(Entomology)

สถาบัน
การศึกษา
Oregon State
University,
USA
Dr.sc.Agr.
Georg-August
(Animal Production)
Goettingen
University,
German
ปร.ด.
มหาวิทยาลัย
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
แม่ฟ้าหลวง
Ph.D.
University of
(Pomology)
Tsukuba , Japan
Ph.D.
Ehime University,
(Plant Biotechnology)
Japan
Ph.D.
The University
(Entomology and
of Queensland,
Agronomy)
Australia
Ph.D. (Plant and Soil
University of
Sciences)
Delaware, USA
วท.ด.
มหาวิทยาลัย
(โรคพืช)
เกษตรศาสตร์
Ph.D.
University of
(Plant Molecular
East Anglia,
Biology)
Norwich,
England
Ph.D.
University of
(Plant Molecular
East Anglia,
Biology)
Norwich,
England
Ph.D.
The University
(Agronomy)
of Western
Australia,
Australia
Ph.D. (Horticulture)
Mississippi
State
University,
USA
ปร.ด. (เทคโนโลยีการ มหาวิทยาลัย
สุรนารี
ผลิตสัตว์)

ปี ที่สาเร็จการ
ศึกษา
2543

2543

2551
2539
2546
2547

2544
2528
2554

2547

2529

2551

2553
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3.2.3
ที่
1
2
3

อาจารย์พเิ ศษ
ชื่อ-นามสกุล

ศ.ดร. เอิบ เขียวรื่ นรมณ์
รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
รศ.ดร. เลขา มาโนช

คุณวุฒิ
Ph.D. (Plant and Soil Sciences)
Ph.D. (Horticulture)
Ph.D. (Plant Pathology)

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การท าวิท ยานิ พ นธ์ คื อการท าวิจยั เพื่ อความก้า วหน้า ทางวิช าการในสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
การเกษตร ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประจาหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งมีหน้าที่
ให้คาปรึ กษาและควบคุ มการทาวิทยานิ พนธ์ของบัณฑิ ตแต่ละคนจนแล้วเสร็ จ พร้ อมเรี ยบเรี ยงเขี ยนเป็ น
รู ปเล่มวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อทางวิชาการหรื อวิชาชีพต่าง ๆ
การสร้ า งการวิจ ัย และการด าเนิ น การวิ จ ัย (วิ ท ยานิ พ นธ์ ) ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นสาขา
วิทยาศาสตร์ การเกษตร เขียนและนาเสนอวิทยานิ พนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ และจริ ยธรรมใน
การทาวิจยั และในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) นิสิตมีคุณธรรม และจริ ยธรรมทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิ
2) นิสิตมีองค์ความรู ้และเข้าใจศาสตร์ ที่ตนศึกษาอีกทั้งสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้
3) นิ สิตสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อนาองค์ความรู ้ใหม่ไปพัฒนา หรื อปรับใช้ให้
เกิดการปฏิบตั ิในวิชาการอย่างมีนยั สาคัญ
4) นิ สิตสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึ งภาวะความเป็ น
ผูน้ าทางวิชาการ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล คัดกรองและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างมีประ
สิ ทธภาพ รวมถึงการสื่ อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
5.3 ช่ วงเวลา
แบบ 1.1
แบบ 2.1

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปี ที่ 1
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปี ที่ 1
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5.4 จานวนหน่ วยกิต
แบบ 1.1 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
5.5.1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาที่เสนอโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาและดูแลจัดแผนกาหนดการศึกษาของนิ สิตให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและกฎข้อบังคับ
ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก มีประธานที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อีก 2-3 คน
5.5.1.2 การพิจารณาโครงร่ างวิทยานิพนธ์
หลังจากผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว นิสิตสามารถยืน่ เสนอขอสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
โดยนิสิตต้องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงร่ างที่ภาควิชา เสนอคณะที่สังกัด
แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บณั ฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน ไม่นอ้ ยกว่า 6 คน ทาหน้าที่
เป็ นประธาน กรรมการ และเลขานุการ โครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการอนุมตั ิพร้อมโครงร่ างฉบับสมบูรณ์ให้บณั ฑิตวิทยาลัย และประธาน
หลักสู ตรเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
5.5.1.3 การขอสอบวิทยานิพนธ์
นิสิตระดับปริ ญญาเอก มีสิทธิ์ สอบวิทยานิพนธ์ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรื อ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และรายวิชาครบถ้วนตามหลักสู ตร และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 1 ภาคการศึกษา และผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ให้ภาควิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณะและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ โดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกาหนดวันสอบ
5.5.1.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก ไม่นอ้ ยกว่า 6 คน
ประกอบด้วย
(1) อาจารย์ประจา หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นประธาน
(2) ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการ
(3) อาจารย์ประจา และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็ นกรรมการ
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(4) อาจารย์บณั ฑิตศึกษาซึ่งเป็ นผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน เป็ นกรรมการ
5.5.1.5 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผ่านการสอบวิทยานิ พนธ์โดยการสอบปากเปล่าแล้ว คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์จะต้องรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ การสอนและกิจกรรมนิสิต
มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้ตาราภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน และ
ในระดับดี ถึง ดีมาก
ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและนาเสนอ
ผลงานวิจยั และวิชาสัมมนา ส่ งเสริ มทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1.1 สามารถจัดการเกี่ ย วกับ ปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรมที่ ซับซ้อนในบริ บททาง
วิชาการ ในกรณี ที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชี พหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
ได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน หรื อหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.1.2 แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปั ญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับ
ผลกระทบ
2.1.1.3 สามารถทบทวนข้อบกพร่ องของคุณธรรมและจริ ยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2.1.1.4 แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนเข้าเรี ยน
2.1.2.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน
2.1.2.3 อาจารย์ผสู ้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
2.1.2.4 มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.2.5 เน้นให้นิสิตต้องอ้างอิงแหล่งอ้างอิงทุกครั้งที่นาผลงานหรื อข้อมูลของผูอ้ ื่นมาใช้ใน
การทารายงานหรื องานวิจยั ของตน

37
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.3.1 แบบสอบถาม
2.1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของบัณฑิตขณะเรี ยนและสอบ
2.1.3.3 ประเมินจากรายงาน งานวิจยั หรื อผลงานที่นิสิตนาเสนอ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
2.2.1.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งในองค์ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการ
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็ นรากฐาน
2.2.1.3 มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น รู ้
เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด
2.2.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้ อหาสาระของวิชาการ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.2.2.1 มอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้นคว้า บทความวิช าการหรื อบทความวิจ ัย และน ามา
ถ่ายทอดในห้องเรี ยน
2.2.2.2 นิ สิตมีโอกาสเลือกเรี ยนวิชาเลือก (Elective courses) ที่สอดคล้องและมีความ
เชื่อมโยงกับงานวิจยั
2.2.2.3 มอบหมายให้คน้ คว้า เขียนรายงานและนาเสนอในห้องเรี ยนหรื อการสัมมนา
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.2.3.1 สอบวัดผลก่อนและหลังศึกษารายวิชานั้นๆ
2.2.3.2 การสอบเค้าโครงงานวิจยั ก่อนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
2.2.3.3 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้วยข้อเขียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู ้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
2.3.1.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู ง
2.3.1.3 สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาการอย่างมีนยั สาคัญ
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2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 ใช้การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3.2.2 สอนแบบตั้งคาถาม
2.3.2.3 กาหนดโจทย์ปัญหาให้ทาการทดลอง
2.3.2.4 มอบหมายงานที่ตอ้ ง วางแผน ออกแบบด้วยตัวเอง หรื อแสดงทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ (critical thinking)
2.3.2.5 นิสิตมีโอกาสในการประยุกต์ทฤษฎีมาใช้กบั การวางแผน ดาเนินการวิจยั /การทา
วิทยานิพนธ์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 สังเกตพฤติกรรม
2.3.3.2 ประเมินจากรายงานในวิชานั้นๆ
2.3.3.3 ประเมินจากการสอบวัดผล
2.3.3.4 การนาเสนองานและตอบข้อซักถามในห้องเรี ยนหรื อการสัมมนา
2.3.3.5 การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โดยการประเมิน S คือ เป็ นที่พอใจ
(Satisfactory) หรื อ U คือ ไม่เป็ นที่พอใจ(Unsatisfactory)
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการ
2.4.1.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4.1.3 สร้ างปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้ างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ และสังคมที่ซบั ซ้อน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.2.1 มอบหมายงานเป็ นกลุ่มให้นิสิตร่ วมกันคิดวิเคราะห์ (critical thinking) วางแผน
ออกแบบ และปฏิบตั ิ
2.4.2.2 กระตุน้ ให้นิสิตจัดกลุ่มเสวนาในเชิงวิชาการ
2.4.2.3 ส่ งเสริ มให้นิสิตเข้าร่ วมและนาเสนองานวิจยั ที่งานประชุมวิชาการต่างๆ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3.1 นาเสนอรายงานให้หอ้ งเรี ยน
2.4.3.2 แบบสอบถาม
2.4.3.3 สังเกตความประพฤติในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
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2.4.3.4 สารวจจานวนครั้งที่บณั ฑิตเข้าร่ วมงานประชุมวิชาการ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน
2.5.1.2 สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
2.5.1.3 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มอบหมายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูล และให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ
2.5.2.2 จัดการเรี ยนรู ้ ที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายรู ปแบบและวิธีการ
2.5.2.3 นาเสนองานผลงานทั้งในรู ปแบบรายงานและแบบปากเปล่าที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ในห้องเรี ยน
2.5.2.4 กระตุน้ ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
2.5.2.5 สนับสนุนให้มีการนาความรู ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอภิปราย
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากการนาเสนองานที่ มี การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทั้งในรู ป รายงาน โปสเตอร์
หรื อบรรยาย
2.5.3.2 ประเมินจากโครงร่ างวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจยั
2.5.3.3 ประเมินจานวนครั้งในการจัดกลุ่มอภิปราย
2.5.3.4 สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายกลุ่ม
2.5.3.5 ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ านของคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3

1) ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ ยวกับปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนในบริ บททางวิชาการ ในกรณี ที่ไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ ก็
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน หรื อหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
สามารถทบทวนข้อบกพร่ องของคุณธรรมและจริ ยธรรมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และมีการสนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2) ด้ านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่
มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งในองค์ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาการ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็ นรากฐาน
มีความรู้ที่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น รู ้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด
สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้ อหาสาระของวิชาการ
3) ด้ านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วย
วิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสู ง
สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องค์ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาการอย่างมีนยั สาคัญ
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4) ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการ
4.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.3 สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมที่ซบั ซ้อน
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน
5.2 สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
5.3 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวงการวิชาการ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบ ที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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1.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
1.2.1 รายวิชาปริญญาเอก (รหัส 1076xx 1077xx และ 1078xx)
 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

รายวิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
107601 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 1
107602 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 2
107603 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร 3
รายวิชาบังคับ
107611 เครื่ องมือที่จาเป็ นสาหรับ
การวิจยั ขั้นสู งด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร
107612 ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ยงั่ ยืน

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
107621 พืชปลูกดัดแปลงพันธุกรรม
107622 ชีววิทยาโมเลกุลที่สาคัญ
107623 สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเกษตรที่เสี ยหายง่าย
107624 นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
กลุ่มวิชาสิ่ งแวดล้อมในการผลิตพืช
107631 ระบาดวิทยาและการจัดการโรคพืช
107632 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3













































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

107633 การจัดการแมลงศัตรู พืชขั้นสู ง
107634 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคพืช
กับพืชอาศัย
107635 จุลชีววิทยาทางดินเชิงนิเวศ
107636 การตรึ งไนโตรเจนโดย
ชีวภาพ
107637 การจัดการดิน น้ าและพืช
107638 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
ชีวภาพ

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
สื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3































1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2. ความรู้

รายวิชา

วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 (107691-107696)
แบบ 2.1 (107697-107793)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่ง
การกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็ น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับ
ขั้น และอักษรลาดับขั้นที่ยงั ไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยีย่ ม
(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
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไม่เป็ นที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)
1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยงั ไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรี ยนการสอนยังไม่สิ้นสุ ด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร นิสิตจะต้องได้ค่าลาดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรื อ
S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรี ยนซ้ าอีก
รายวิชาที่กาหนดให้วดั และประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรื อ U ได้แก่รายวิชาที่ไม่นบั หน่วย
กิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพและการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ รายวิชาตามที่ระบุใน มคอ. 3 เช่นการ
สอบวัดผลการเรี ยนรู ้ในลักษณะข้อสอบที่เป็ นอัตนัยช่วงกลางเทอม และ/หรื อการมอบหมายงานให้
รับผิดชอบในระหว่างการเรี ยน และปลายเทอมในแต่ละภาคการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ
ความมัน่ ใจในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการส่ งแบบสอบถาม
(3) ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในด้านความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(4) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของบัณฑิตในการเรี ยน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
บัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
หลักสู ตร แบบ 1.1 (เน้ นวิทยานิพนธ์ อย่างเดียว)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5. ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่ งประกอบด้วย
5.1 การนาเสนอผลงานในการสัมมนา เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ภาคการศึกษา และ
นิสิตจะต้องเข้าร่ วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
5.2 การนาเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
5.3 ผลงานวิทยานิ พนธ์ ของนิ สิต ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับระดับชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่ อง และระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
5.4 นิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริ ญญาเอกกาจนาภิเษก ของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารตามเกณฑ์ของ สกว.
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
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หลักสู ตร แบบ 2.2 (เรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ )
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
5. สอบผ่านความรู ้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7. ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่ งประกอบด้วย
7.1 การนาเสนอผลงานในการสัมมนา เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ภาคการศึกษา
7.2 การนาเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
7.3 ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ ของนิ สิ ต ที่ ต้องได้รั บการตี พิ มพ์ใ นวารสารระดับ ระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่ อง
7.4 นิสิตที่ได้รับทุนโครงการปริ ญญาเอกกาจนาภิเษก ของสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารตามเกณฑ์ของ สกว.
8. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิ ทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ
- หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ
มีอาจารย์อาวุโสเป็ นอาจารย์พี่เลี้ ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึ กษาเพื่อเรี ยนรู้ และ
ปรับตัวเองเข้าสู่ การเป็ นอาจารย์ในภ วิชาฯ มีการนิ เทศการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิที่ตอ้ งสอน
และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ใหม่

49
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างสมประสบการณ์ในสาขาที่
ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ องทั้ง
อาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ โดยการสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และ
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
(3) มีการกระตุน้ อาจารย์พฒั นาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(4) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(6) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่ วมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่จดั ขึ้นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
(7) สนับสนุนให้คณาจารย์นาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
1.1 การบริ หารจัด การหลัก สู ต รเป็ นแบบ สาขาวิชาเดี่ ย ว โดยมี ร ายละเอี ย ดการบริ หารจัด การ
หลักสู ตร ดังนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยมีประธานและกรรมการบริ หารหลักสู ตรกากับ
ควบคุมคุณภาพการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
(2) แต่งตั้งผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์
ผูส้ อนในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการดาเนินการ
(3) มอบหมายให้คณาจารย์ประจาหลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
1.2 จัดโครงสร้างหลักสู ตรตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.3 จัดผูส้ อนที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาในหลักสู ตร
1.4 มีการประเมินการเรี ยนของบัณฑิตและประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา
1.5 ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยดุษฎีบณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
1.6 มีการประกันคุณภาพและการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสู ตร
1.7 ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องและทันสมัยกับความก้าวหน้าของวิทยาการทุก ๆ 5 ปี
1.8 การบริ หารจัดการหลักสู ตรบริ หารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณจากเงิ น รายได้ ห น่ ว ยงานคณะเกษตรศาสตร์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยคณะฯ แบ่งให้กบั ภาควิชาเพื่อบริ หารจัดการและสนับสนุ นการ
เรี ยนการสอน
2.1.2 คณะเกษตรศาสตร์ ฯ สนับสนุ นทุนวิจยั ให้กบั นิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษา ตามคุ ณสมบัติและ
เกณฑ์ที่คณะฯ กาหนด
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ความพร้ อมด้ านห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม มีหอ้ งเพียงพอสาหรับการเรี ยนการสอนในส่ วนของการบรรยาย ห้องปฏิบตั ิการกลาง จานวน 2
ห้ อ ง ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 ห้ อ ง ห้ อ งควบคุ ม ระบบคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 ห้ อ งส่ ว นภาควิ ช า
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วิทยาศาสตร์การเกษตร มีหอ้ งเพื่อการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรจานวน
10 ห้อง ห้องพักสาหรับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 ห้อง
ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตรมีเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เรี ยนการสอน เครื่ องแก้วและวัสดุทดลอง ตามความจาเป็ น
ความพร้ อมด้ านหนังสื อ
ตาราเรียน
ภาษาไทย
28,654
ภาษาต่างประเทศ
14,437
วารสาร
ภาษาไทย
170
ภาษาต่างประเทศ
150
โสตทัศนวัสดุ
(วีดิทศั น์, แผ่นดิสก์, เทปบันทึกเสี ยง และ
2,466
ซีดีรอม)
ACM
ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
DAO
Lexis-Nexis
Science Direct
IEEE
ACS
Emerald Full Text
Grolier Online
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มีก ารจัดสรรงบประมาณเพื่ อการเรี ยนการสอน อุ ปกรณ์ ก ารเรี ย นการสอน เครื่ องแก้วและวัส ดุ
ทดลองเพิ่มตามความจาเป็ น เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ การสอน และการวิจยั ด้านหนังสื อ
และสื่ อการสอนอื่ น ประสานงานกับห้องสมุ ดมหาวิทยาลัย นเรศวร ในการจัดซื้ อหนัง สื อ และตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และบัณฑิตได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอนโดยอาจารย์ผสู ้ อนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆที่จาเป็ น ในส่ วนของคณะมีห้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อบริ การหนังสื อ ตารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะ/ภาควิชาฯ จัดสื่ อการ
สอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความจาเป็ น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ตั้งกรรมการเพื่อสารวจความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ การสอน
และการวิจยั
(2) สารวจความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบัณฑิตต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้ และการวิจยั
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรี ยนรู ้แก่นิสิตนอกเหนื อ
ไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริ ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) จัดจ้างอาจารย์พิเศษในหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น
(2) เสนอประวัติและผลงานของอาจารย์พิเศษให้ตรงกับหัวข้อที่จะสอน
(3) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นรายภาคการศึกษา
(4) จัดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้ นสุ ดการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ
สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยการอบรม ดูงาน
ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึ กษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาในการวางแผนการเรี ยน การแนะนาแผนการเรี ยนในหลักสู ตร การเลือกและวางแผน
สาหรับอาชี พ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องกาหนดชัว่ โมงให้คาปรึ กษา (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ยังมีการให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิตเพิ่มเติม
ดังนี้
(1) มีระบบการปฐมนิเทศ เพื่อให้นิสิตเกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรี ยนการสอน
(2) มีระบบคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ โดยให้นิสิตได้ทาวิจยั กับอาจารย์ผมู ้ ีความเชี่ ยวชาญ
ทั้งจากภายในและนอกสถาบัน
(3) มีระบบการสื่ อสารข้อมูลให้เข้าถึ ง นิ สิตอย่างทัว่ ถึ ง เช่ น การสื่ อสารผ่านเวบไซต์ หรื อ E-mail
เป็ นต้น
(4) จัดสัมมนา หรื อสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อปลูกฝังให้ นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความ
เป็ นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร
(5) มีการสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับต่างประเทศ
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
กรณี ที่ มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกับ ผลการประเมิ นในรายวิช าใดสามารถที่ จะยื่นค าร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
ที่ตอ้ งการอุทธรณ์ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่ น อุทธรณ์ผลการเรี ยน เป็ นต้น มี
สิ ทธิ ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับทราบผลการเรี ยน โดยคาร้องต้องทา
เป็ นหนังสื อพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่ องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณา
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื ออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด
6. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ 2.ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิ ดหลักสู ตร

54
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5. ภายใน 30วัน หลังสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน 60วัน หลังสิ้ นสุ ด ภาค
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ 3. อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ 7.ปี ที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี)ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ 1ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม
5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
13) ในแต่ละปี มีจานวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจา เช่น การทาวิจยั การเขียนบทความทาง
วิชาการและตารา อย่างน้อยจานวน 60% ของจานวนอาจารย์ประจาที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การเกษตร
14) ก่อนสาเร็ จการศึกษา นิสิตต้องเข้าร่ วมประชุ มหรื อนาเสนอผลงานในระดับสากลอย่างน้อยคนละ 1
ครั้ง
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของ
หลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิ ด
หลักสู ตรให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มอค.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนา
ด้านการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชี พอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
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ปี การศึกษา
2556 2557
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
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11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ในแต่ละปี จานวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจา เช่น
การทาวิจยั การเขียนบทความทางวิชาการและตารา อย่างน้อย
จานวน 60% ของจานวนอาจารย์ประจา
14. นิสิตต้องเข้าร่ วมประชุมหรื อนาเสนอผลงานในระดับสากล
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งก่อนสาเร็ จการศึกษา

ปี การศึกษา
2556 2557
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เกณฑ์การประเมินเพื่อการรับรองและเผยแพร่ หลักสู ตร
1. ตัวบ่ ง ชี้ 1-12 เป็ นตัวบ่ ง ชี้ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด โดยตัว บ่ ง ชี้ 1-5 จะต้อ ง
ดาเนิ นการครบถ้วน ส่ วนตัวบ่งชี้ 6-12 จะต้องดาเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ในปี การศึกษา 2555 และปี การศึกษา 2556 จึงจะได้รับการรับรองว่าเป็ นหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานเพื่อเผยแพร่
และต้องรักษาคุณภาพให้อยูร่ ะดับดีตลอดไป (ดาเนิ นการตัวบ่งชี้ 1-5 ครบถ้วน สาหรับตัวบ่งชี้ 6-12 จะต้อง
ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปี การศึกษาที่ถูกประเมิน)
2. ตัวบ่งชี้ 13-14 เป็ นตัวบ่งชี้ ของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ตสาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร โดยมี
เกณฑ์การประเมิน คือ จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย ≥50 % ของตัวบ่งชี้ ในปี การศึกษาที่ถูกประเมิน
จึงจะถีอว่าหลักสู ตรดาเนินการได้ในระดับดี หากน้อยกว่าร้อยละ 50 หลักสู ตรจะต้องเร่ งดาเนิ นการปรับปรุ ง
ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน
และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน
 มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตโดยการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรี ยนรู ้ของนิ สิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
นิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้
สื่ อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ประเมินโดยนิสิตปี สุ ดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
ให้อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ นิสิต
และบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา และนาไปสู่ การดาเนินการปรับปรุ งรายวิชาและหลักสู ตรต่อไป สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรนั้น
จะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์โลก

