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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                     

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา       คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ   

เทคโนโลยีการเกษตร 
           ภาษาอังกฤษ :             Master of Science Program in Agricultural  Innovation and                          
                                          Technology                      
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเต็ม (ไทย) :            วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 
            ชื่อย่อ (ไทย)  :            วท.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) 
         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Science (Agricultural  Innovation and Technology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   M.Sc. (Agricultural  Innovation and Technology) 
3. วิชาเอก 

-  
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก2 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
- รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
- บุคคลเรียนรู ้ตลอดชีวิต/นักศึกษาเรียนรู ้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์      
(ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
         - 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร      

                        

✓  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563               หลักสูตรปรับปรุง  
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
ครั้งที ่6 วันที่ 4 มิถุนายน 2563  
สภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นวัตกร ในธุรกิจฟารมเกษตร ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเกษตร เชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว          
การประมง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมเปนเครื่องมือ 

8.2 ผู้ประกอบการอิสระด้านพัฒนาการเกษตรและการจัดการระบบเกษตรในธุรกิจทางการเกษตรและ
อาหาร  

8.3 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
8.4 นักวิชาการหรือท่ีปรึกษาฟารมเกษตร 
8.5 นักวิชาการในหนวยงานราชการ  
8.6 นักวิจัยในหนวยงานหรือสถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำ
ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา สำเร็จจาก ปีที่จบ ผลงานทางวิชาการ 

1. นางสาวพชรธร  สิมกิ่ง* 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ 
        การเกษตร) 
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทาง 
        สัตวแพทย์) 
สพ.บ. (สัตวแพทย ์
        ศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

2558 
 
2551 
 
2547 

1. พชรธร สิมกิ่ง, ขวัญชนินทร์  สุวรรณมณ,ี พัชรี  สอนกัน, สุพจน์  กาย เพ็ชร,  สุพล ปานพาน, ไชยนิรันดร ์สุนันต๊ะ, และสิน
สมุทร แซ่โง้ว. 2562. การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.  ในสัตว์เคี้ยงเอื้องที่อาศัยอยู่ใน อ.ดอยหลวง และ 
อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคนิคโมเลกุลลาร์. แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2: 1077 – 1082. 

2. Simking, P., Sunsanam, S., Wongchantha, S.,   Amonsawatpakdee, A., Suptip, A, Pradabsook, P., Isarayuwaporn, S. and 
Cheepnurat, K. 2017. The prevalence study of rickettsia, Ehrlichia canis, by using molecular technique in domestic 
dogs in Satun and Songkla. Agricultural.Sci.J. 48:1219 – 1224.  

3 .Chunhavaranon, J., Chantarasiriwatthana, A., Fongkerd, S.,  Pradabsook, P., Simking, P., Saengow, S., 
Panphan, S., Sunanta, C. and Cheepnurat, K. 2017. The prevalence study of Babesia spp. by molecular 
techniques in goats and sheeps, Chiang Rai province, Thailand. Agricultural.Sci.J. 48:961 – 967. 

2. นางสาวพราวมาส เจริญรกัษ์ อาจารย ์ ปร.ด. (โรคพืช)   
 
วท.ม. (โรคพืช) 
  
วท.บ. (โรคพืช)               
เกียรตินิยมอันดับ 1     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
  

2559  
 
2550  

 
2546  

 

1. Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N. Keawprasert. 2019. The effects of vermicompost 
mixed with Trichoderma asperellum on the growth and Pythium root rot of lettuces. International 
Journal of GEOMATE. 17(61): 215-221. 

2 . Thampiban-udom, P., C. Charoenrak, W. Intanoo and C. Chamswarng. 2018. Efficacy of Bacillus siamensis 
strain in managing sheath blight, enhancing grain yields and decomposting rice stubbles and straw. J. 
ISSAAS 24(2): 116-128. 

3 .Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N.  Keawprasert. 2018 .  Effect of planting substrates 
supplemented with vermicompost and vermicompost fortified with Trichoderma asperellum CB-Pin-01 
on growth and Pythium root rot of lettuce. Pp. 186-191 In Proceedings 4th International Conference on 
Science, Engineering and Environment (SEE), 12-14 November 2018, Nagoya, Japan 
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3. นายกุลชาติ  จุลเพ็ญ อาจารย ์ D.Eng. (Mechanical            
Engineering) 

 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้น  
        รูปโลหะ)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
        อุตสาหการ)  

Nippon Institute of 
Technology, Japan 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2553 
 
 

2546 
 
 

 2542 

1.กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อา่งบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การพัฒนาเครื่องยอยก้อนนำ้ตาลมะพร้าวแบบจาน
มีดหมุน.  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำป ี2560, 30-31 
พฤษภาคม 2561, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่, หนา้ 490-495. 

2.กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อา่งบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การออกแบบและสรางเครื่องบดและรอนน้ำตาลมะ
พราวชนิดผง. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำป ี2560, 30-31 
พฤษภาคม 2561, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่, หนา้ 496-501. 

3.บัณฑิต กิติวงค์ กฤติธรณ์  นามสง่า และกุลชาติ จุลเพ็ญ. 2561. พฤติกรรมการดีดกลับของชิ้นงานหลังการพับขึ้นรูป 
ในกระบวนการพับแบบไวปิ้งดายด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ ประจำปี 2561, 30-31 พฤษภาคม 2561, โรงแรมดิเอ็มเพส จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 308-313. 

หมายเหตุ * ประธานหลักสตูร 
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10. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือพัฒนาประเทศไทย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือประเทศโลกที่ 1 ที่หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง               
ที่จะส่งผลไปสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ดังนั ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าว                 
โดยกำหนดให้การผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
การผลิต  ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด ให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล เน้นด้านการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัย บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศทางด้านกำลังคน ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดพันธกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ  
12.2.1 จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง

มีคุณภาพรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
12.2.2 สร้างงานวิจัย สิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู ่การผลิตเชิงพาณิชย์และ               

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
12.2.3 ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพ

อิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
12.2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
12.2.5 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์

ชาติแล1ะสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
12.2.6 จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อนโยบาย

หลักและพ่ึงพาตนเอง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร จึงเป็นหลักสูตร             

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรให้เพียงพอ
ตามความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนนักวิจัยใหม่ งานวิจัยที่สร้างจากองค์ความรู้ใหม่ และเป็น
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  ไม่มี 

 
หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผู้สำเร็จการศึกษามีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร               
มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และความสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อต่อยอด
งานวิจัยและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร 
     1.2 ความสำคัญ 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำเอาหลักของวิทยาการ
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร           
ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การใช้เครื่องมือเชื่อมต่อฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ            
ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง         
กับสิ่งแวดล้อมและครอบคลุมถึงภูมิศาสตร์การเกษตร เน้นให้มหาบัณฑิตมีความรู้แบบบูรณาการตั้ งแต่             
ภาคการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการสอนให้รู้จักการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ตลอดจนสามารถประพฤติและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ             
มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกต่อสังคม และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
     1.3 วัตถุประสงค์  
          1.3.1 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร  
          1.3.2 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่กิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
          1.3.3 เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถทำวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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     1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
   PLO 1 : สามารถประยุ กต ์ ใ ช้ อ งค์ ความรู้ ด ้ านการใช ้ เทคโน โลยี ด ้ านนว ั ตกรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้เฉพาะกลุ่มวิชาและสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการศึกษาวิจัยที่สามารถบูรณา
การองค์ความรู้ เพ่ือต่อยอดงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้ 

    PLO 2 : สามารถนำความรู้ เฉพาะกลุ่มวิชามาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการศึกษาวิทยานิพนธ์   
การวางแผนจัดทำวิทยานิพนธ์ วิธีการดำเนินงาน การวิเคราะห์และอภิปรายผลตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย
ต่อสาธารณะได้ 

 
     2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ อว.
กำหนด 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษา 
ข้อกำหนด/มาตรฐานของ อว. และ
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโดยให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนา
หลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานหลักสูตรใน
ระดับสากล 

- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ 
ปรับปรุง และหลักฐานแสดง
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ความต้องการ
กำลังคนของภาคธุรกิจ และการ
พัฒนาประเทศ 

- ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นำมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ 
- พัฒนาหลักสูตรโดยเชิญนักวิชาการ
ภายนอกและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
- จัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการ
วิพากษ์ 
- ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

- หลักฐานการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสูตร 
- รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร 
- รายงานการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ปริญญาโท 
สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

- ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่มี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบปี 

- รายงานผลการดำเนินการและ
การประเมินหลักสูตร 

4. การพัฒนาคุณภาพด้าน
วิทยานิพนธ์ 

- ควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์ของ 
นักศึกษาและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพวิจัยให้ทัดเทียม
มหาวิทยาลัยชั้นนำ 

- จำนวนบทความวิทยานิพนธ์ที่
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ต่าง ๆ หรือบทความวิชาการไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง/คน 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
      ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

ซึ ่ง 1 ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น ้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไมมี่ 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในดำเนินการเรียนการสอน 

    ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนมิถุนายน    –   ตุลาคม 
    ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนพฤศจิกายน –  มีนาคม 
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน      เดือนเมษายน     –  พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน ก แบบ ก2 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
ประมง หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ: สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ หรืออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ฯลฯ 

2.2.2 คุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 

     สำหรับบุคคลเรียนรู ้ตลอดชีว ิต/นักศึกษาเรียนรู ้ตลอดชีว ิตในระบบเทียบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ซึ่งจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 
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 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ความรู้พื ้นฐานที่แตกต่างกัน ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ขาดกระบวนการคิด          
เชิงนวัตกรรม และเวลาในการดำเนินการวิจัยที่จำกัดเนื่องจากมีงานประจำ ปัญหาการปรับตัวในการเรียน
ร่วมกับการทำงาน 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จ ัดให้น ักศ ึกษาใหม ่  เร ียนว ิชาเตร ียมพ ื ้นฐาน เพ ื ่ อปร ับความร ู ้ทางนว ัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเกษตร การบริหารจัดการ และภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
แนะนำการวางแผนการเรียน เทคนิคการเรียนในระดับปริญญาโทและการแบ่งเวลาในการเรียนอย่าง
เหมาะสม 
 
     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก2 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
     2.6  งบประมาณตามแผน (หน่วย:บาท) 

          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบำรุงการศึกษา 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 
ค่าลงทะเบียน 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 960,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 
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               2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบดำเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 300,000 327,000 328,200 329,300 330,500 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไมร่วม 3) 100,000 200,000 250,000 300,000 350,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      
(รวม ก) 400,000 527,000 578,200 629,300 680,500 

ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 700,000 800,000 800,000 900,000 900,000 

(รวม ข) 700,000 800,000 800,000 900,000 900,000 
รวม (ก) + (ข) 1,100,000 1,327,000 1,378,200 1,529,300 1,580,500 
จำนวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 110,000 66,350 68,910 76,465 79,025 

 

*หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  80,150 บาทต่อปี 
 

     2.7  ระบบการศึกษา 
      ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ว่าการด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
       แบบชั้นเรียน 
           แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : 

Credits Bank) 
 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและเทียบโอนจากต่างสถาบัน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าการด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

    3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต    
    3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
    แผน ก แบบ ก2 
          แผน ก แบบ ก2 

          1. หมวดวิชาบังคับ                     12     หน่วยกิต 
                               1.1 นับหน่วยกิต                             12         หน่วยกิต 
                                1.2  ไม่นับหน่วยกิต*                          2         หนว่ยกิต 
          2. หมวดวิชาเลือก                      12    หน่วยกิต                             
                                - กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช 
                                  (Innovation and technology of plant production) 
                                - กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
                                  (Innovation and technology of animal production) 
                                - กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร 
                                  (innovation and technology of food)     
          3. วิทยานิพนธ์                          12    หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับ  

S (สอบผ่าน) 
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3.1.3  รายวิชา 
ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา 

การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตวัเลขทั้งหมด  8  ตวั ซึ่งจำแนกตามแผนภมูิต่อไปนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X X  –  X   X   X  –  X    X  X 
1 2      3   4   5       6    7  8 
 
   ตำแหน่งที่  1-2  แทน  คณะ/วิทยาลัย 
   ตำแหน่งที่  3  แทน  ภาควิชา/สาขาที่เทียบเท่าภาควิชา 
   ตำแหน่งที ่ 4  แทน  สาขาวิชา (ตามท่ีระบุในปกหลักสูตร) 
   ตำแหน่งที่  5  แทน  แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
   ตำแหน่งที่  6  แทน  ปีที่ควรศึกษา 
   ตำแหน่งที่  7- 8   แทน  ลำดับวิชาในหมวดวิชา 
 

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
           

           X     ( X   – X   – X ) 
 

คณะ/วิทยาลัย 

แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 

ลำดับวิชาในหมวดวิชา 

ภาควิชา/สาขาที่เทียบเท่าภาควิชา 

คาบเรียนทฤษฎี 

คาบเรียนปฏิบัติ 

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

หน่วยกิต 

  สาขาวิชา (ตามที่ระบุในปกหลักสูตร) 
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* กำหนดเลขรหัส ดังนี้  
     เลข 6  หมายถึง  ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1  

                     เลข 7  หมายถึง  ปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ  12  หน่วยกิต   ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

1.1. รายวิชาบังคับ 

   1.1.1 นับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต  

03-001-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6) 
 Research Methods in Agricultural Innovation 

and Technology 
 

03-001-602 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร                         
Management of Innovation and Agricultural 
Technology 

3(3-0-6) 

03-001-603 เกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Agriculture  
03-001-604 สถิติเชิงวิเคราะห์และฐานข้อมูลนวัตกรรมการเกษตร

Analytical Statistics and Agricultural Innovation 
Database 

3(3-0-6) 

            1.1.2   ไม่นับหน่วยกิต  2 หน่วยกิต (การประเมินผล S/U)                                      
03-001-605 สัมมนา 1 1(0-3-6) 
 Seminar 1  
03-001-701 สัมมนา 2 1(0-3-6) 
 Seminar 2  

หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ แบบไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ในระดับ S (สอบผ่าน) 

                        
2.  หมวดวิชาเลือก   12  หน่วยกิต  

          ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ ่มวิชานี ้หรือกลุ ่มวิชาอื ่นที ่นั กศึกษามีความสนใจ               
จำนวน 12 หน่วยกิต โดยการเลือกรายวิชาเรียนของนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา                   
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

03-134-601 เทคโนโลยีสรีรวิทยาการผลิตพืชและการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร      

    3(2-3-5) 

 Technology for Physiology of Crop Production and 
Post-harvest Agricultural Products Management 

 

03-134-602 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช     3(2-3-5) 
 Pest Management Technology  
03-134-603 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย                 3(2-3-5) 
 Soil and Fertilizer Management Technology  
03-134-604 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบมาตรฐานสากล    3(3-0-6) 
 Crop Production Technology under 

International Standard 
 

03-134-605 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช                                                  3(2-3-5) 
 Biotechnology for Plant Breeding  
03-134-606 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    3(2-3-5)                         
                      Selected Topic in Crop  Production  

 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
           

03-233-601 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์  
Modern Biotechnology for Animal    
Production     

   3(2-3-5) 

03-233-602 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์  
Biotechnology in Animal Feed 

   3(2-3-5) 

03-233-603 
 

การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของสัตว์ 

3(2-3-5) 

 Application of Biotechnology for Animal 
Reproductive Efficiency 

 

03-233-604 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 3(2-3-5) 
 Innovation and Technology in Farm 

Management 
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03-233-605 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    3(2-3-5) 
 Aquaculture Technology  
03-233-606 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำ                          3(2-3-5) 
 Biotechnology of Aquatic Animals  
03-233-607 น้ำและกำลังการผลิตทางชีวภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-3-5) 
 Water and Biological Productivity in Aquatic 

Animal Pond 
 

03-233-608 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์         3(2-3-5) 
 Quality Control in Animal Production 

 
 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      
           

03-332-601 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Food Analysis  
03-332-602 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง         3(2-3-5) 
 Advanced Food Processing Technology  
03-332-603 เทคโนโลยีอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  3(3-0-6) 
 Health Food Products and Supplement  

Technology    
 

03-332-604 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   3(2-3-5) 
 Research and Development of Food Products                  
03-332-605 การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์

อาหารใหม่                          
3(2-3-5) 

  Sensory Evaluation for New Food Product             
03-332-606 การวิจัยการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Marketing Research for Food Industry 

 
 

         3. วิทยานิพนธ์ ศึกษา 12 หน่วยกติ  
         03-002-701     วิทยานิพนธ์            12(0-0-36) 
                   Thesis   
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
แผนการเรียนแผน ก แบบ ก 2 ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ในรายวิชาหมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

03-001-601     ระเบียบวธิีวิจัยทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเกษตร 

3 3 0 6 

03-001-602   การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3 3 0 6 

03-001-603 เกษตรสมัยใหม่ 3 3 0 6 
03-xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 3 x x x 
03-xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 3 x x x 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-001-604    สถิติเชิงวิเคราะห์และฐานข้อมูล
นวัตกรรมการเกษตร 

3 3 0 6 

03-001-605 สัมมนา 1* 1 0 3 6 
03-xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 3 x x x 
03-xxx-xxx หมวดวิชาเลือก 3 x x x 

รวม 9 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-002-701   วิทยานิพนธ์  6 0 0 18 
03-001-701 สัมมนา 2* 1 0 3 6 

รวม 6 หน่วยกิต   
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

03-002-701   วิทยานิพนธ์  6 0 0 18 
รวม 6 หน่วยกิต 

* ไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   
03-001-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร                         3(3-0-6) 
 Research Methods in Agricultural Innovation and 

Technology 
 

 ระ เบ ี ยบว ิ ธ ี แ ละกระบวนการว ิ จ ั ย ทา งนว ั ตกร รมและ
เทคโนโลยีการเกษตร ประเภทของการวิจัย แผนการทดลอง            
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค             
การว ิเคราะห์ข ั ้นส ูง การเข ียนรายงานการว ิจ ัย การเสนอ
ผลงานวิจัย และการประเมินผลการวิจัย การเขยีนเค้าโครงวิจัย 
Research methodology and research procedure in agricultural 
innovation and technology types of research, experimental 
designs, data collection and analysis using advance techniques, 
research writing, research presentation and evaluation of 
research, research practicum 
 

 

03-001-602    การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)                           
 Management of Innovation and Agricultural 

Technology  
 

 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
เกษตร การคิดเชิงออกแบบ และการจัดการโครงการ วิธีการเข้าถึง
จิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การสร้างและการเลือก
ไอเดีย การสร้างต้นแบบของสินค้า หรือบริการ ทดสอบในสนาม
จริงและเก็บข้อมูล การทำงาน ให้สำเร็จ ในทีมงานพหุสาขา การ
ระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการ
จัดการกับความขัดแย้ง  
Methodologies for innovation, agricultural business managerial 
economics, design thinking and project management, 
developing empathy for potential customers and discovering 
the roots of problems, generating and selecting ideas, creating 
rough prototypes, testing in the field and extracting 
information, getting things done as a multidisciplinary team; 
brainstorming, making decisions, giving constructive feedback 
and managing conflicts 
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03-001-603 เกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 Modern Agriculture  

 หลักการและแนวคิดเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี            
หรือหุ ่นยนต์ เครื ่องจักรที ่มีความแม่นยำสูงเข้ามาประยุกต์ใช้        
ในงานด้านเกษตร เพิ ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล  
Principle and concepts of modern agriculture using technology 
or robot, high precision machinery to apply in agriculture, 
increase product quality, reduce costs, create products 
according to market demand, harvesting and shelf life 
products, logistics and developing product quality base on 
international standards. 
 

 

03-001-604     สถิติเชิงวิเคราะห์และฐานข้อมูลนวัตกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
 Analytical Statistics and Agricultural Innovation 

Database 
 

 การคำนวณทางสถิต ิพ ื ้นฐานต่าง  ๆ และหลักการทางสถ ิติ                     
เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ขั้นตอนการใช้สถิติเพื่อออกแบบ
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม การประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประยุกต์ใช้การคำนวณทางสถิติเพื่อสร้างแนวคิดเชิงออกแบบ
และแนวคิดเชิงนวัตกรรม และการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงสถิติ
และคลังข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ ่ง  เพื ่องานวิจัยทาง          
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
Basic statistical calculation and principle of statistic for scientific 
research, the statistical procedure for innovative research 
designing, the application of statistic for data analysis, the 
application of statistical calculation for design thinking and 
innovative thinking, the application of statistical analysis and 
information from internet of thing (IOT) for agricultural 
technology and innovative research 
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03-001-605 สัมมนา 1 1(0-3-6) 
 Seminar 1  
 สัมมนาเกีย่วกับวิธีการวิจัยในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ที่เน้นการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ 
Seminar on research methods in innovation and agriculture 
technology with an emphasis on presentation involving thesis 
or independent study 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
 

 

03-001-701 สัมมนา 2 1(0-3-6) 
 Seminar 2  
 การนำเสนอความก้าวหน้าหรืออภิปรายหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ       
Progress presentation and discussion of topics involving 
thesis or independent study 

 

                            หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
 
กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช (Innovation and technology of crop 
production) 
03-134-601 เทคโนโลยีสรีรวิทยาการผลิตพืชและการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวผลิตผลเกษตร      
3(2-3-5) 

 Technology for Physiology of Crop Production and Post-
harvest Agricultural Products Management 

 

 ศึกษาและปฏิบัติหลักการและแนวคิด ด้านการประยุกต์วิทยาการ
สรีรวิทยาของพืช เพื่อการผลิตพืช อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต ่อการ เจร ิญ เต ิบ โต  การให ้ผลผ ล ิตและการตอบสนอง                    
ทางสรีรวิทยาของพืชปลูก หลักการด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
การเก็บเกี่ยว การคัดเลือก การทำความสะอาด การควบคุมโรค
และแมลง การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา และการปฏิบัติต่อ
ผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี ่ยว การจัดจำหน่าย และ  
การส่งออก เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจการเกษตร 
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Study and practice; principle and concepts in relation to 
application of plant physiology for crop production, 
influence of environmental factors on growth, yield and 
physiological response of plants. Principles of harvesting 
technology, selection, cleaning, disease and insect control, 
packaging, transportation, storage and post- harvesting, 
distribution and exporting to support its operations in 
agribusiness 
 

03-134-602 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 3(2-3-5) 
 Pest Management Technology  
 ศึกษาและปฏิบัติพัฒนาการของโรค แมลง และวัชพืช เพื่อเป็น

ศัตรูพืช ประชากรของศัตรูพืช และลักษณะสภาวะการระบาดของ
ประชากรศัตรูพืช กลไกการเข้าทำลายพืช ความสัมพันธ์ของ
ศัตรูพืชและสรีรวิทยาของพืช การสำรวจและการสุ ่มตัวอย่าง 
วิธีการประเมินผล และพยากรณ์การระบาด รวมทั้งเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืชชั้นสูงที่ทันสมัย 
Study and practice; development of diseases, insects and 
weeds as pests, populations of pests, conditions and 
characteristics of the pest outbreak, plant damage mechanism, 
relationship between plant pests and plant physiology, surveys 
and sampling, evaluate and forecast of pest outbreak including 
advanced pest management technologies 
 

 

03-134-603 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย             3(2-3-5) 
 Soil and Fertilizer Management Technology  
 ศึกษาและปฏิบัติด้านการประเมินสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และ

ชีววิทยาของดิน และวัสดุปลูก การใช้ที่ดินทางการเกษตรและการ
จัดการดิน ตามชนิดของการใช้ที ่ด ิน การปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
ผลกระทบของการเพาะปลูกต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Study and practice; assessment of the chemical, physical and 
biological properties of soil and potting mixes, agricultural land 
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use and soil management by type of land use, soil chemical 
and physical properties improvement, soil organic matter 
management, fertilizers and their applications, environmental 
impacts of the cultivation and management 
 

03-134-604 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบมาตรฐานสากล 3(3-0-6) 
 Crop Production Technology under International 

Standard 
 

 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบมาตรฐานสากลที่เกี ่ยวข้อง           
ในปัจจุบัน  โดยเน้นมาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
ปลอดภัย ไปจนถึงมาตรฐานในการส่งออกสู ่ตลาด (premium 
market and niche market) และระบบการรับรองมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ  
Production technology for various plants under current 
international standards, with particular reference for food 
safety and exporting regulation including quality assurance 
of agricultural productions 
 

 

03-134-605 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช   3(2-3-5) 
 Biotechnology for Plant Breeding  
 ศึกษาและปฏิบัติถึงความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีต่อพืชปลูก  ที่สำคัญทางการเกษตรเพื่อการ
เพิ่มผลผลิต ความต้านทานต่อโรค ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพของ
ผลผลิต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวโมเลกุลของพืชปลูก การถ่ายยีน 
การโคลนยีนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลช่วย ในการคัดเลือก และการสร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
Study and practice; the significance of biotechnology in plant 
breeding of agriculturally important crop species to produce 
desired traits such as increased yields, disease resistance, 
and enhanced product quality, the course content will 
involve plant molecular biology, gene transfer methods, 
gene cloning, plant tissue culture, marker-assisted selection 
and transgenic approaches 
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03-134-606 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  3(2-3-5) 
 Selected Topic in Crop Production  
 เรื่องท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 

Interesting topics related to innovation of plant production 
 

 

กลุ ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Innovation and technology of 
animal production) 

 

03-233-601     เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์                                                             3(2-3-5)                                            
 Modern Biotechnology for Animal Production       
 ศึกษาและปฏิบัติด้านรูปแบบของพันธุศาสตร์สัตว์ ความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางพันธุศาสตร์สัตว์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การทำนายลำดับนิวคลีโอไทด์เอ็นจีเอสในด้าน
ส ั ตวศาสตร์  การประย ุ กต ์ ใช ้ พ ั นธ ุ ศาสตร ์ โม เลก ุ ลและ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่   ในการผลิตสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางพันธุศาสตร์ ในการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ การประยุกต์ชีวสารสน
เทศเพื่อพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ ์ส ัตว์  การประยุกต์ใช ้ข ้อมูลชีวสารสนเทศ ในการพัฒนา
นวัตกรรม ทางด้านพันธุศาสตร์  เพื ่องานสำหรับปศุส ัตว์  การ
ประยุกต์ใช้เซลล์สัตว์ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ 
Study and practice; genetic model of animal, genetic diversity 
and technologies for animal genetic, application of next 
generation sequencing (NGS) in animal science, application of 
molecular genetics and modern biotechnology to animal 
production, applied genetic technology for breeding selection, 
application of bioinformatics for genetic marker development 
in breeding selection and improvement, application of 
bioinformatics for innovative development in livestock field, 
applications of animal cells in modern biotechnology and 
application of cell culture technology for breeding 
improvement 
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03-233-602    เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์                                                           3(2-3-5)                                                         
 Biotechnology in Animal Feed       
 ศึกษาและปฏิบัติด้านโภชนะและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร

สัตว์ ชีววิทยาของ  ระบบทางเดินอาหารในปศุสัตว์ กลไกการใช้
สารอาหารต่าง ๆ ในปศุสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เจร ิญเต ิบโตและ ความต ้องการสารอาหารของปศ ุส ัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืชอาหารสัตว์ การป้องกันสารอาหาร  
การใช้เอนไซม์พรีไบโอติก  และโปรไบโอติค การเติมวัคซีนหรือ
แอนติบอดี้ในอาหาร  การปรับเปลี่ยนเมตาบอลิก การจัดการทาง
พันธุกรรมของจุลินทรีย์ โปรตีนจากเซลล์เดี่ยว การหมักเชื้อ 
Study and practice; nutritional and chemical composition in 
feed, biology of digestive tract in livestock, mechanisms for 
utilizing various nutrients in livestock, relationship between 
growth pattern and nutrients requirement of livestock, 
biotech crops for livestock feed, protection of nutrients, use 
of enzymes, prebiotic and probiotics, addition of vaccines or 
antibodies in feed, metabolic modifiers, genetic 
manipulation of microbes, single cell protein, silage 
inoculant 
 

 

03-233-603     การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์ของสัตว์         

3(2-3-5) 

 Application of Biotechnology for Animal Reproductive 
Efficiency 

 

 ศึกษาและปฏิบัติด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับระบบสืบพันธุ์ของ
สัตว์ การผสมเทียมและเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้เพ่ือการผสมเทียม
ในปัจจุบัน เทคนิคในขบวนการปฏิสนธิในหลอดแก้ว หลักการและ
การประยุกต์ใช ้พ้ืนฐานของการถ่ายฝากตัวอ่อน ในปศุสัตว์ 
เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์สำหรับการพัฒนาการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์
และอสุจิ การคัดเลือกเพศจากอสุจิ การย้ายสารพันธุกรรมจากเซลล์
ร่างกาย 
Study and practice; biotechnology for animal reproductive 
system, artificial insemination and recently applied 
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technology for animal insemination, in-vitro fertilization 
technique, principle and implement basic of embryonic 
transformation in livestock, proteomic technology for 
development the gamete or cryopreservation of sperm, 
sperm sexing, somatic cell nuclear transfer 
 

03-233-604    นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม                                              3(2-3-5)                                                                         
 Innovation and Technology in Farm Management  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับบทนำของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์  และส่วนการเรียนรู ้ของเครื ่องมือ
ทางด้านศาสตร์เกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลและความแม่นยำในการทำ
กสิกรรมและการเพาะเลี้ยง การทำเหมืองข้อมูลทางด้านฟาร์มปศุสัตว์
และสัตว์น้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะ การวางแผนการปรับปรุง
พันธุ์และการทำวัคซีน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับสมรรถนะในการให้ผลผลิตของฟาร์ม การประยุกต์
ปัญญาประดิษฐ์ในการทำฟาร์ม นวัตกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือ
พลังงานทดแทนในฟาร์ม ปศุสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลจากขบวนการในฟาร์ม  
Study and practice; introduction to artificial intelligence, type 
of Artificial Intelligence (AI) and machine learning in 
agricultural science, data analysis and precision in farming, 
data mining for livestock and aquatic farming, analysis of 
performance record, breeding plan and vaccination program 
via data analysis, data analysis of farm production efficiency, 
the implication of AI in farming, innovation for biogas 
production as renewable energy in livestock farming, 
applied technology for farm – wasted management  
 

 

03-233-605     เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-3-5) 
 Aquaculture Technology     
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ

จืด และสัตว์ทะเล  วิธีการเลี้ยง การจัดการ และการพัฒนาการ
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รูปแบบการเลี้ยงโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือควบคุมและ
จัดการในการเลี้ยง  
Study and practice; principle of freshwater and marine 
aquaculture systems, culturing system, management and 
aquaculture development by technology application to 
control and management in culture 
 

03-233-606     เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำ 3(2-3-5) 
 Biotechnology of Aquatic Animals  
 ศึกษาและปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพใน

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การคัดเลือกโดยอาศัยเครื่องหมายพันธุกรรม
และการคัดเลือกจีโนม การผสมข้าม รูปแบบการผสมพันธุ์สัตว์น้ำ 
ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ  และโรคในสัตว์น้ำ 
Study and practice; biotechnology application for genetic 
improvement of aquaculture stocks, selection methods by 
genetic marker selection and genomic selection, cross 
breeding, breeding designs in aquaculture, immune, health 
and disease in aquatic animals 
 

 

03-233-607     น้ำและกำลังการผลิตทางชีวภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-3-5) 
 Water and Biological Productivity in Aquatic Animal Pond  
 ศึกษาและปฏิบัติแนวทางการจัดการ คุณภาพน้ำที่ใช้ในการเพาะ

ฟัก อนุบาล และการเลี ้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ ำเพ่ือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
Study and practice; management approach, water quality 
criteria for aquaculture in nursery hatchery and grow out pond, 
water quality management for prevention and control of water 
quality problems  
 

 

03-233-608      การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์                3(2-3-5) 
 Quality Control in Animal Production  
 
 

ศึกษาและปฏิบัติระบบการจัดการ และการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์ม
สัตว์ มาตรฐานกระบวนการผลิตต่าง ๆ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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การควบคุมค ุณภาพ และว ิธ ีการวั ดค ุณภาพ มาตรฐานใน
อุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ 
Study and practice; management system and animal 
production good practice for animal conduce to procedure 
standard production, quality of products, quality control in 
products and evaluation methods, standards in national and 
international industry 
 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร  (Innovation and technology of food)     
03-332-601  การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง                                                  3(3-0-6) 
 Advanced Food Analysis  
 การเตรียมตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์           

การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหาร เทคนิค    
ทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี เทคนิคทางโครมาโต
กราฟฟ่ี เทคนิคทางอิเลกโตโฟลิซิส เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางจุลภาคและเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างทางผลึกโดย             
ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร  
Sample preparation, sampling, theory and principle of analysis, 
application of advanced instruments for food analysis including 
chemical analysis techniques, spectroscopy techniques, 
chromatography techniques, electrophoresis techniques, 
microstructural analysis techniques, and x-ray diffraction 
technique in food and food products 
 

 

03-332-602  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง                                          3(2-3-5) 
 Advanced Food Processing Technology  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีขั ้นสูงและ
ทันสมัยในการแปรรูปอาหาร เช่น  การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ การ
แปรรูปด้วยความร้อน (การทำให้อาหารปลอดเชื้อ ความร้อนแบบ
โอห์มิก) การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อน (การแปรรูปด้วยความดัน
สูง เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าและอัลตร้าซาวด์) เทคนิคการแยก 
(การกรองด้วยเมมเบรน และการสกัดเหนือจุดวิกฤติ) เฮอเดิล
เทคโนโลยี และเทคนิคการปรับเนื้อสัมผัส การใช้รังสี 
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Study and practice; principle of advanced and novel food 
processing technologies; enzyme application, thermal 
processing (aseptic processing, and ohmic heating), non-
thermal processing (high pressure processing, pulsed electric 
field, and ultrasound), separation technique (membrane 
filtration and supercritical extraction), hurdle technology and 
texturization technique, radiation 
 

03-332- 360  เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3(3-0-6) 
 Health Food Products and Supplement  Technology  
 เทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื ่อสุขภาพ  

การตลาด และการยอมรับของผู้บริโภค งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเสริมอาหาร และผล
ของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพและการป้องกันโรค กฎหมายและ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ 
Health food product development and processing technology, 
marketing and consumer acceptance, research in health 
science related to food products and supplements, and effects 
of the use of products on health and prevention of diseases, 
laws and product control 
 

 

03-332-604 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                                    3(2-3-5) 
 Research and Development of Food Products  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ

อุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทั้งด้านเทคโนโลยีและการตลาด  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารใหม่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  การ
ออกแบบการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่และกลยุทธ์การตลาด ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
Study and practice; the importance of product development 
in the modern food industry, factors affecting product 
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development in technology and marketing, new food product 
development process, project feasibility analysis, experimental 
design in product development, development of prototype, 
product quality testing, new products and marketing strategies, 
progress of research and development of food product 
 

03-332-605 การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่                          3(2-3-5) 
 Sensory Evaluation for New Food Product  

 ศึกษาและปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 
การตรวจวัดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านสี เนื้อ
สัมผัส กลิ่นรส รสชาติ และการยอมรับของผลิตภัณฑ์อาหาร การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
การศึกษาผู้บริโภคเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการทางสถิติข้ันสูง 
Study and practice; sensory evaluation of food qualities, 
sensory attribute evaluations; color, texture, flavor, taste and 
acceptance, application of sensory evaluation techniques in 
consumer study for food research and development, data 
analysis using advanced statistical methods   
 
 

 

03-332-606      การวิจัยการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6) 

 Marketing Research for Food Industry  

 บทบาทและความสำคัญของการตลาดที ่ก ิจกรรมและหน้าที่
ทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภค
และตลาดอุตสาหกรรม  กระบวนการทำวิจัยทางด้านการตลาด 
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการตลาดและนำผลไปประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด   
The role and the importance of marketing, marketing 
activities and marketing function, consumer behavior in 
consumer market and industrial market; marketing research 
methodology, applying research results for marketing and 
decision making for business, strategic marketing 
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03-002-701   วิทยานิพนธ์                                                                 12(0-0-36) 

 Thesis  

 การค้นคว้าและวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรตามลักษณะเนื ้อหาวิชาที ่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ภายใต้การดูแลแนะนำของคณะกรรมการที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์  
Study and research for new finding in innovation and 
agriculture technology  based on courses in curriculum under 
supervisor of advisory committee 
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3.2  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/ สาขาวชิา สำเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห์/ปีการศึกษา 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

1. นางสาวพชรธร 
สิมกิ่ง* 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยี 
ชีวภาพการเกษตร) 
 
วท.ม. (ปรสิตวิทยา
ทางสัตวแพทย์) 
 
สพ.บ.(สัตวแพทย ์
ศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

2558 
 

 
2551 
 

 
2547 

1. พชรธร สิมกิ่ง, ขวัญชนินทร์  สุวรรณมณี, พัชรี  สอนกัน, สุพจน์  กาย เพ็ชร,  สุพล ปานพาน, ไชยนิรันดร์ 
สุนันต๊ะ, และสินสมุทร แซ่โง้ว. 2562. การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.  ในสัตว์เค้ียวเอื้อง
ที่อาศัยอยู่ใน อ.ดอยหลวง และ อ.แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิคโมเลกุลลาร์. แก่นเกษตร 47 ฉบับ
พิเศษ    2: 1077 – 1082. 

2. Simking, P., Sunsanam, S., Wongchantha, S.,   Amonsawatpakdee, A., Suptip, A, Pradabsook, P., 
Isarayuwaporn, S. and Cheepnurat, K. 2017.  The prevalence study of rickettsia, Ehrlichia 
canis, by using molecular technique in domestic dogs in Satun and Songkla. Agricultural.Sci.J. 
48:1219 – 1224.  

3. Chunhavaranon, J., Chantarasiriwatthana, A., Fongkerd, S.,  Pradabsook, P., Simking, P., Saengow, 
S., Panphan, S., Sunanta, C. and Cheepnurat, K. 2017. The prevalence study of Babesia spp. 
by molecular techniques in goats and sheeps, Chiang Rai province, Thailand. Agricultural.Sci.J. 
48:961 – 967. 

20 20 20 20 

2. นางสาวพราวมาส 
เจริญรักษ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (โรคพืช)  
 
วท.ม. (โรคพืช)  
 
วท.บ. (โรคพืช)   
เกียรตินิยมอันดับ 1     

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
  

2559  
 
2550  

 
2546  

1.Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N. Keawprasert. 2 0 1 9 .  The effects of 
vermicompost mixed with Trichoderma asperellum on the growth and Pythium root 
rot of lettuces. International Journal of GEOMATE. 17(61): 215-221. 

2.Thampiban-udom, P., C. Charoenrak, W. Intanoo and C. Chamswarng. 2018. Efficacy of Bacillus 
siamensis strain in managing sheath blight, enhancing grain yields and decomposting rice 
stubbles and straw. J. ISSAAS 24(2): 116-128. 

3. Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N.  Keawprasert. 2018. Effect of planting substrates 
supplemented with vermicompost and vermicompost fortified with Trichoderma asperellum 
CB-Pin-01 on growth and Pythium root rot of lettuce. Pp. 186-191 In Proceedings 4 th 
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International Conference on Science, Engineering and Environment (SEE), 12-14 November 
2018, Nagoya, Japan 

3. นายกุลชาติ   
จุลเพ็ญ 

อาจารย ์ D.Eng.                      
(Mechanical 
Engineering) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลย ี
การขึ้นรูปโลหะ)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
 อุตสาหการ)  

Nippon Institute of 
Technology, Japan 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2553 
 
 
 

2546 
 
 

 2542 

1.กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อา่งบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การพัฒนาเครื่องยอยก้อนนำ้ตาล
มะพร้าวแบบจานมีดหมุน.  การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
ประจำป ี2560, 30-31 พฤษภาคม 2561, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่, หน้า 490-495. 

2.กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อา่งบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การออกแบบและสรางเครื่องบดและร
อนน้ำตาลมะพราวชนิดผง. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
ประจำป ี2560, 30-31 พฤษภาคม 2561, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่, หน้า 496-501. 

3.บัณฑิต กิติวงค์ กฤติธรณ์  นามสง่า และกุลชาติ จุลเพ็ญ. 2561. พฤติกรรมการดีดกลับของชิ้นงานหลัง
การพับขึ้นรูป ในกระบวนการพับแบบไวปิ้งดายด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง. การประชุมวิชาการราช
มงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 , 30-31 พฤษภาคม 2561, โรงแรมดิ
เอ็มเพส จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 308-313. 
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4. นายเจริญ    
เจริญชัย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Food   
Science & 
Technology) 
 
M.Sc. (Food 
Engineering) 
 
วท.บ. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

University of New 
South Wales 
 
 
University of New 
South Wales 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2539 
 
 
 

2537 
 

 
2528 

1. ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และเจริญ เจริญชัย. 2561. การผลิตน้ำส้มผสมแครอทและสับปะรดเสริมโปรไบโอตกิ. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(พิเศษ), 49(2): 593-596. 

2. Tanganurat, P. and Chareonchai, C. 2017. Production of pickled mustard by freeze-dried 
starter isolated from fermented vegetables and fruit and evaluation of its quality. 
Proceeding of the 2 9 th annual meeting of the Thai society for biotechnology and 
international conference. (November 23rd – 25th ,2017): FA-23-FA-32. 

3. อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ โสภิตา วิศาลศักดิ์กุล อุจิจชญา จิตรวิมล และเจริญ เจริญชัย. 2559. การพัฒนา
และการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”. 2559.          
น. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 885-892. 
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5. นายสมจิตร 
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ด. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ)   
 
วท.ม. (สัตวบาล) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2549 
 
 
2537 
 
 

1.  Somjit Thanomwongwatana. 2 0 1 8 .  Effect of Supplementing Tamarind Seed Husk in 
Ration on Production Performance of Fattening Dairy Steer. The  1 st International 
Conference on Food and Agriculture. October 20th -21st, 2018. Bali, Indonesia. 

2. Somjit Thanomwongwatana. 2017. Estimating Equation of Live-weigh in Lactating Cows. 
The 5th Academics Science and Technology Conferences. 25 May 2017. 
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วท.บ.สัตวศาสตร์           
(โคนม) 

สถาบันเทคโนโลย ี
การเกษตรแม่โจ ้

2529 3.  Sasinidtha Thanomwongwatana, Teanuthai Siriprasert, and Somjit Thanomwongwatana. 
2 0 1 7 .  Effect of Substitution of Brewer’s Grain in Concentrate on Production 
Performance of Growing-Male Dairy Cattle. The 5 th Academics Science and 
Technology Conferences. 25 May 2017. 

6. นายวรินธร   
พูลศรี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Agricultural 
Systems & 
Engineering) 
 
วท. .ม (วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว) 
 
วท. .บ (เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว) 

Asian Institute of  
Technology (AIT) 

 
 

มหาวิทยาลัยเชียง ใหม ่
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2557 
 

 
 
2545 
 
 
2542 

 

1 .  Warinthon  Poonsri. 2018. Effect of active and passive modified atmosphere packaging 
on quality   of cut orchid. The 1st International conference on applied science, 
engineering and interdisciplinary studied. Rajamangla University of Technology 
Thanyaburi. Pathumthani. 5 July 2018 : 32-36. 

2. วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2561. ความเป็นไปได้ของการตรวจสอบเชื้อราในขิงด้วยเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(4): 183-186. 

3. วรินธร พูลศรี. 2561. การศึกษาการอบแห้ง และกรรมวิธีการทำชาจากใบบัวหลวง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 49(2): 425-428. 
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7. นางสาวอินทิรา       
ลิจันทร์พร  
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(เทคโนโลย ี
หลังการเกบ็เกีย่ว) 
 
วท.ม.(เทคโนโลย ี
หลังการเกบ็เกีย่ว) 
 
วท.บ.(เทคโนโลยกีาร
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2552 
 
 

2542 
 
 

2538 

1.  Lichanporn I, Nantachai N, Tunganurat P, Singkhum U, Lapsongphon, N, Sawatthum, A. 
Tonwitowat, R., Mosom, T and Akkarakultron P. 2 0 1 9 , Phenolic compound and 
antioxidant activity of the native varieties of rice in Pathum Thani province, ASEIS 2018 
Proceeding Book (The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and 
Interdisciplinary Studies, 5 July 2018: 37-39. 

2.  Lichanporn, I., Nantachai, N., Tunganurat, P and Singkum, U. 2018. Effect of    CaCO3-
Nanoparticles-Longkong Peel Extracts Coating on Quality and Browning of Longkong 
after Harvesting. Agricultural Sci. J. 49: 4 (Suppl.): 66-69. 

3.  Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2 0 1 7 .  Development of 
gummy candies from dragon fruit peel. ASTC2 0 1 7 :  The 5 th Academic Science and 
Technology Conference 2017, 31 May 2017, 403-408. 
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8. นางสาวนันท์ชนก    
 นันทะไชย 
 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ชวีวิทยา) 
 
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2550 
 

2546 
 

1. นันท์ชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทร์พร ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และเรวดี มีสัตย์. 2561. ผลของสารเคลือบ
ผิว  ไคโตซานและไขผึ้งร่วมกับสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสใน
ผลมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 
หน้า 243-246. 
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วท.บ. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร) 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนอื 

 
 

2541 

2. นันท์ชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทร์พร และปาลิดา ตั้งอนุรัตน์. 2560. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของแป้งมะม่วงที่สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560. หน้า 436-440. 

3. นันท์ชนก นันทะไชย  ปวีณา เถื่อนคำ  ปวีณา แสนบุญศิริ และชุติมณฑน์ แสงสุริย์. 2559. ผลของปัจจัย
การผลิตต่อคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของชาสมุนไพร. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2559. หน้า 206-210. 

9. นางสาวกิตติมา 
 วานิชกูล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ปร.ด. (เพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำ) 
 
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ) 
 
วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2553 
 

 
2545 

 
 
2543 

1. กิตติมา วานิชกูล, บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, จิราพร กุลคำ, เนตรชนก วัฒนวิมลภิญโญ  และ สุภัทรา 
ประหยัดซ่ือ. 2562 . ผลของความเค็มที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 (3rd National and International Research 
Conference 2019 : NIRC III 2019). วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,                 
จ.บุรีรัมย์. น 2116-2053. 

2. กิตติมา วานิชกูล, บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, จิราพร กุลคำ, ภรินทร์ธร จารุพัฒน์วรกุล และ วรอร เกตุแกว้. 
2561. ผลของความเค็มที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดในการเลี้ ยงเพรียงทราย .                  
ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. วันที่ 6 มิถุนายน 2561.    
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ. น 504-508. 

3. Thongdonphum, B., Vanichkul, K. and Siriwattananon, L. 2016. Effect of Dietary Protein 
Ingradients from Non-toxic Agricultural Field Sources on Meat Quality of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus). International Journal of Geomate 11(28). 2901-2905. 
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10. นางสาวปาลิดา  
ตั้งอนุรัตน์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยี 
ชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลย ี
ชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2553 
 

 
2546 

1. ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อินทิรา  ลิจันทร์พร และนันท์ชนก นันทะไชย. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวแผ่น
ทอดกรอบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(พิเศษ), 49(2): 657-660. 

2. Tanganurat, P. and Chareonchai, C. 2017. Production of pickled mustard by freeze-dried 
starter isolated from fermented vegetables and fruit and evaluation of its quality. 
Proceeding of the 2 9 th annual meeting of the Thai society for biotechnology and 
international conference. (November 23rd – 25th, 2017): FA-23-FA-32. 

3. Tanganurat, P., La-oong, P. and Pakdeesan, N. 2016. Development of tofu from various 
beans. The 18th Food innovation asia conference. (June 16th –18th, 2016): 548-555. 
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11. นางสาวบุณฑรกิา  
ทองดอนพุ่ม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 
 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
ทางทะเล) 
 
วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2554 
 

 
2547 

 
 
2544 

1.Thongdonphum, B., Pivsa-Art, W., Pivsa-Art, S., Pavasupree, S., Thonglek, V. and Yoshikawa 
K. 2019. Effects of Oxygen-free Water on Preservation of Threadfin Bream (Nemipterus 
hexodon) & Kuruma Prawn (Penaeus japonicas). International Journal of Plasma 
Environmental Science & Technology, 12(2). 93-96. 

2.Thongdonphum, B., Vanichkul, K., Champasr, S. and Kulkham, J. 2018 .   Assessment of 
Nutrient Loads and Self-Remediation: A Case Study of the South Rangsit Canal in 
THAILAND’S Pathum Thani Province. International Journal of Geomate 14(43). 19-23. 

3 .Thongdonphum, B., Vanichkul, K. and Siriwattananon, L. 2016 .  Effect of Dietary Protein 
Ingradients from Non-toxic Agricultural Field Sources on Meat Quality of Nile Tilapia 
 (Oreochromis niloticus). International Journal of Geomate 11(28). 2901-2905. 
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12. นายธีรยุทธ 
 คล้ำชื่น 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 
 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน) 
 
วท.บ.(เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2560 
 
 

2556 
 
 

 
2554 

1. จีรนันท์ นิติเศรษฐ,์ ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชาลินี คงสุด, ธรรมธวัช แสง
งาม และธีรยุทธ  คล้ำชื่น. 2562. ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ต่อการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพา และสมบัติของดินบางประการ, ใน การประชุม
วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”วันที่ 3-5 กรกฎ
คม 2562 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. น. 14-25. 

2. ธีรยุทธ คล้ำชื่น, ชัยสิทธ์ ทองจู, ทศพล พรพรม, และธวัช อินทร์บุญช่วย. 2560. ผลของวัสดอุินทรีย์ผสม
จากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตของมันสำปะหลังและสมบัติของดิน,   
วารสารแก่นเกษตร, 45 (4) ,711-720. 

3. วัชรพันธ์ พิทักษ์ภาการ, กนกกร สินมา, ศุภชัย อำคา, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้ำชื่น,       
ปิยพงศ์  เขตปิยรัตน์, ธนศมณฑ์ กุลการัณย์เลิศ, อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และศิริสุดา บุตรเพชร. 
2559. ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการย่อยสลายของซากใบอ้อยในสภาพไร่และสภาพน้ำขังในชุดดิน
กำแพงแสน,  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 3 (2),  28-38. 

10 10 10 10 

หมายเหตุ * ประธานหลักสตูร 
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3.2.2  อาจารย์ประจำ 
 
1. นายพัฒนพงษ ์

ทัดทา 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Agricultural  
Science) 
 
M.Sc. (Agricultural    
Science) 
 
ว.ทบ. 
(เกษตรศาสตร์) 

Saga University, 
Japan 
 
Saga University, 
Japan 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 
 
 

2548 
 

 
2542 

1. P. Thadtha, D. Boonmak, S. Phukhae, S. Karuhadej, and T. Chormai. 2019. Polymorphism in promoter of 
prolactin gene in Luenghangkhaokabin chickens. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
the 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019), Volume 2, 9-12 July 2019, 
Surasammanakhan Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand. p. 69-72.  

2. พัฒนพงษ์ ทัดทา และ สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ. 2562. การพัฒนาตัวพายีนสำหรับสัตว์เล้ียงในฟาร์ม. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจยั ครั้งที่ 11, 23 – 24 พฤษภาคม 2562,                   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. หน้า 135 – 141.  

20 20 20 20
0
0
0 

2. นางสาวเยาวรัตน์ 
 วงศ์ศรีสกุลแก้ว 

อาจารย ์ วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) 
(สาขาพืชสวน) 
 
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

2545 
 
 
 

2541 
 
 

1 .  Wongsrisakulkaew Y., B. Boonprakob, R. Sethpakdee, and N. Juntawong. 2 0 1 7 .  Effect of 
paclobutrazole concentrations and time of foliar application on flowering of         
‘Namdokmai-Sitong’ mango. International Journal of GEOMATE. Vol. 12(30), pp. 23–27. 

 2 .  Wongsrisakulkaew Y. 2 0 1 7 .  Effect of Bio-extracts on growth and quality of lettuces. 
International Journal of GEOMATE. Vol. 13(40), pp. 155-159. 

 3. Pimsuwan, S., Y. Wongsrisakulkaew,  N. Jumradjit, P. Thumsuk and S. Mulmanee. 2017. The 
effects of watering frequencies and slow-released-fertilizer on the growth of platycerium 
coronarium in young sporophyte phase. International Journal of GEOMATE. Vol. 13 ( 4 0 ) , 
pp. 24-28. 

18 18 18 18 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่มี 

4.2  ช่วงเวลา 
       ไม่มี 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
       ไม่มี 
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ 

 นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์        
ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที ่จะต้องควบคุม กำหนดขอบเขตการทำงานชัดเจน การรายงานความก้าวหน้า                    
ของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กำหนด การนำเสนอต่อที่ประชุมและ
สอบความรู้ด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ รวมถึงผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่และได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง  (Peer review) หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการหรือมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1 เพ่ือให้มีองคค์วามรู้ใหม่จากงานวิจัย 
 5.2.2 สามารถวางแผน กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีดำเนินงานในการทำวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ 
 5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
 5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การค้นวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
     5.2.5 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งสามารถนำเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปีการศึกษาที่ 2 
5.4  จำนวนหน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1 นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาแรกเข้า ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.5.2 มีการกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

อย่างสม่ำเสมอ 
5.6  กระบวนการประเมินผล       
 5.6.1 นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง        

ตลอดช่วงของการทำวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5.6.2 นักศึกษาต้องนำเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                             

ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน 
 5.6.3 นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          

ราชมงคลธัญบุรีกำหนด 
 5.6.4 ข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 
การแต่งกาย วิธีการนำเสนอผลงานบนเวทีสัมมนา 
- มีการฝึกแสดงความคิดเห็นในการทำงานเป็นกลุ่ม 
- มีการนำเสนอผลงานและรายงานทางว ิชาการอย่าง
ต่อเนื ่องผ่านทางวิทยานิพนธ์ ซึ ่งทำให้นักศึกษามีความ
เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี

ด้านภาวะความเป็นผู้นำ - การกล้าแสดงความคิดเห ็น ว ิเคราะห์และอภิปราย
ความเห็นต่างที่มีต่องาน ในรายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์
ต่อหน้าสาธารณะชน 
- มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
จัดการกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเอง และผู้อื่น 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อการรับผิดชอบต่อสังคมในรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร 

 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพสิทธิและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น  
1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 2. สอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอน 

  3. จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. การประเมินการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน 
 2. ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากการสังเกตพฤติกรรม

การแสดงออก ตามปกติของนักศึกษา 
                3. ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต 

 2.  ความรู้   
2.1  ผลการเรียนด้านความรู้ 

  1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และ
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี      

   2. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                     1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน 
การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนแบบร่ วมมือ การเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดย การค้นคว้าด้วยตนเอง  

 2. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ เฉพาะสำหรับบางรายวิชา 

  3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยการทดสอบ
ย่อย สอบกลางภาค ปลายภาคการศึกษา 
                   2. ประเมินจากการทำรายงาน การบ้าน หรือการนำเสนอโครงการ 

  3. ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ด้านความรู้เชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติของบัณฑิต   
 3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ เชื่อมโยง และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

       3. มีทักษะในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์  
ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. การออกข้อสอบเชิงประยุกต์ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา เสนอแนวคิด และบูรณาการ

ความรู้ของศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ   
 2. การกำหนดกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองเพื่อให้นักศึกษาทำรายงานรายบุคคล

หรือรายกลุ่ม 
3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 1. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงาน การนำเสนอในชั้นเรียน  
 2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา   

 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 2. สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ ่มได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 
 3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่าง

ต่อเนื่อง 
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 1. ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
                    2. มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตำแหน่งหน้าที่ ในกลุ่ม     

 3. กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าหาข้อมูลจากภายนอกสถานศึกษา ที่ต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 

 1. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม   
                   2. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
  2. สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งโดยวิธีพูดหรือเขียน 
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5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณ หรือใช้ความรู้ทางสถิติ 
   2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการเรียบเรียง
นำเสนอเป็น ภาษาเขียน และท่ีต้องมีการนำเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนำเสนอ 
  5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานหรือผลการสอบข้อเขียนของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียน และภาษาพูด การใช้สื่อประกอบจากรายงาน
แต่ละบุคคล หรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ       
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
     (Curriculum Mapping)  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาจะครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ใน

ตารางโดยแสดงความ รับผิดชอบหลัก (•) และความรับผิดชอบรอง (O) ไว้ทุกรายวิชา ซึ่งเมื่อ นักศึกษา
ได้เรียนวิชาใดจะสามารถประเมิน ผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในตาราง อันจะส่งผลให้ นักศึ กษามี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
                     1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร 

  2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพสิทธิและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความรู้ 

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และ
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 2. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

ทักษะทางปัญญา 
 1. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ เชื่อมโยง และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 3. มีทักษะในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์
ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
 2. สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู ้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  
                        2. สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ       
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ             

 4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งโดยวิธีพูดหรือเขียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

03-001-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

• • O • O • • O • O • O • • O O 

03-001-602 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร • • • • O • • O • • O • O • • • 
03-001-603 เกษตรสมัยใหม่ • • • • O • • O • • O • O • • • 
03-001-604 สถิติเชิงวิเคราะห์และฐานข้อมูลนวัตกรรม

การเกษตร 
• O O • O O O • • O O O • • • • 

03-001-605 สัมมนา 1 •   • • • O O • O O   • • • 
03-001-701 สัมมนา 2 •   • • • O O • O O   • • • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

03-134-601 เทคโนโลยีสรีรวิทยาการผลิตพืชและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลเกษตร      

O  O • O • • O •  •   • O O 

03-134-602 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช •  O • O • • O •  O   • O O 
03-134-603 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย             • O O • O • • O • • O O O • O O 
03-134-604 เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบ

มาตรฐานสากล 
• O O • O O O • • O O • O • • • 

03-134-605 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช   •  O • O • • • •  •   • O O 
03-134-606 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    •  O • O • • O •  O   • O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

03-233-601 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์ • • • • O • • O • • O • O • • • 
03-233-602 เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์ • • • • O • • O • • • O O • • • 
03-233-603 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์ 
•   • • • O • •  O  •  O O 

03-233-604 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม • • • • O • • O • • O O O • • • 
03-233-605 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    • • • • O • • O • • O O O • • • 
03-233-606 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำ                          • • • • O • • O • • O O O • • • 
03-233-607 น้ำและกำลังการผลิตทางชีวภาพในบ่อเลี้ยง

สัตว์น้ำ 
• • • • O • • O • • O O O • • • 

03-233-608 การควบคุมคุณภาพการผลิตสัตว์         • • • • O • • O • • O O O • • • 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
03-332-601 การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง • • O • O • • O • • O O O • O • 
03-332-602 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารขั้นสูง       • • O • O • • O • • O O O • O • 
03-332-603 เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร  
O  O • O • • O •  O •  • O O 

03-332-604 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   • •  • O • • O • O O O • • O O 
03-332-605 การประเมินทางประสาทสัมผัสสำหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่                          
• •  • O • • O • O • O • • O O 

03-332-606 การวิจัยการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร • •  • O • • O • O O O • • O O 
 
 
 
 



47 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  สื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
03-002-701 วิทยานิพนธ์  •   • • • O O • O O  O • • • 
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หมวดที ่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ง) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทำการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้  
2.1.1 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและควบคุม 

วิทยานิพนธ์  
2.1.2 ประเมินจากผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแบบประเมินและแผน

กำหนดการสอน เนื้อหาและความทันสมัย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การสำรวจการมีงานทำของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจของสถานประกอบการที ่ม ีต่อ
มหาบัณฑิต โดยการดำเนินการ มีดังนี้    

2.2.1 ติดตามข้อมูลของมหาบัณฑิตต่อภาวะการมีงานทำ 
2.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 

 2.2.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม

หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า  

3.2 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยกรรมการสอบที่คณบดีแต่งตั้ง 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี

คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้

ข้อกำหนดอื่นใด จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการตีพิมพ์บทความ

วิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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3.3 สอบผ่านความรู ้ภาษาต่างประเทศตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

3.4 เกณฑ์อื่นใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
จัดให้ปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความเข้าใจต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน) การวัดและ

ประเมินผล  
2.1.2 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 2.2.1 การพฒันาวิชาการโดยสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุม

วิชาการ และส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ 
   2.2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์                
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 การสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.4 สนับสนุนการบริการทางวิชาการต่อชุมชน สถานประกอบการ และเครือข่ายในสายวิชาชีพ 
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หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              

พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้  

1.1. หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ 

จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

และข้อกำหนดของหลักสูตรและอยู ่ประจำหลักสูตรนี ้ เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระ ยะเวลาของ                       

การจัดการศึกษา และดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์

ทั้งของ มหาวิทยาลัยฯ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตาม

กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์

การ ประเมินประจำปี ประกอบด้วย  

1.1.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ

ที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อร ับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที ่ได้ร ับการเผยแพร่                      

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ               

ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

1.1.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด               

ในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง     

โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

1.2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

2. บัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)  

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต เป็นผู้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ และวางแผนบริหารจัดการ 
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้มีการบริหาร
จัดการให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพดังนี้  

2.1. คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกำหนดให้  

ประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้มหาบัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 จึงได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ดังนี้  

2.1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1.1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบและวัฒนธรรมขององค์กร 
2.1.1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2.1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพสิทธิและยอมรับ

ฟังความ 
2.1.2. ด้านความรู้  

2.1.2.1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร และ
สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพได้เป็นอย่าง 

2.1.2.2.มีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
2.1.3.1. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.3.2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ เชื่อมโยง และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

               2.1.3.3. มีทักษะในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์
ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.1.4.1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
2.1.4.2. สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.1.4.3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
2.1.4.4.  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่าง

ต่อเนื่อง 
2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               2.1.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.1.5.2. สามารถเลือกใช้สถิติในการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลได้อย่างถูกต้อง  
2.1.5.3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 

               2.1.5.4. สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ 
                 2.1.5.5.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 2.1.5.6   มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งโดยวิธีพูดหรือเขียน 

2.2. การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  มีการกำหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 จะต้องมีผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการ ยอมรับให้ตีพิมพ์อย่า งน้อยจำนวน 1 บทความ ตามข้อกำหนด ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื ่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. นักศึกษา  

3.1. การรับนักศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  มีระบบและ

กลไก ดำเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ เพื ่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และมีระบบรวมไปถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างชัดเจนและ
โปร่งใส เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการเรียน โดยหลักสูตรมีเป้าหมายการรับ
นักศึกษาใหม่ ดังนี้  

3.1.1. จำนวนนักศึกษารับเข้า จำนวน 10 คน โดยการพิจารณาจากแผนการรับและภาระ
งานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  

3.1.2. การรับนักศึกษาใหม่ผ่านการคัดเลือกในระบบการสอบตรงเพียงระบบเดียว  
3.1.3. ผู ้สอบผ่านทุกคนมีคุณสมบัติตามที ่หลักสูตรกำหนด และอยู ่ ในประกาศของ

มหาวิทยาลัย  
3.1.4. ผู้สอบผ่านสามารถเสนอ Concept Paper ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้

คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และหลักสูตรได้มีการกำหนดกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี้  
1) มีการจัดประชุมวางแผนระดับหลักสูตรเกี่ยวกับการกำหนดแผนรับนักศึกษาเป็นแผน

รับ 5 ปี โดยหลักสูตรได้กำหนดแผนรับนักศึกษาปีละ 10 คน  
2) การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร   
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โดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ประกอบด้วย  
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์               

สัตวศาสตร์ หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  

ดำเนินการส่งแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ไปยังสำนัก
บัณฑิตศึกษาเพ่ือดำเนินการประกาศรับสมัครตามขั้นตอนต่อไป  

(4) หลักสูตรมีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแจกแผ่นพับ 
การส่งหนังสือไปยังบริษัท หรือสถานที่ราชการต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้าย และการออกจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

3.2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  มีกระบวนการ

ในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ทางการเรียน มีระบบและกลไกในการควบคุมการให้
คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ โดยได้ดำเนินการใน 2 ประเด็นหลั ก คือ  

1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ ในศตวรรษที่  21 โดย
หลักสูตรมี เป้าหมายจัดโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาตรงกับความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ  

2) การควบคุมดูแลและการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีการกำหนด
อัตราส่วน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษ า
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด  

3.3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
หลักสูตรมีการบริหารจัดการผลที่เกิดกับนักศึกษาโดยการศึกษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
การสำเร็จการศึกษาตามระยะที่กำหนด รวมไปถึงสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ ให้
ข้อเสนอแนะและมีการ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึ กษาคงอยู่และ
สำเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
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4. อาจารย์  
4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ            

ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) จึงได้มีการดำเนินงาน ดังนี้  

4.1.1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เมื่อมีการลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ต้องรับ

และ แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการลาออกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่รู้ล่วงหน้า ได้แก่ 
เนื่องจากการ เกษียณหรือการลาศึกษาต่อ และกรณีลาออกกะทันหัน หลักสูตรจะมีกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่จากอาจารย์ในคณะโดยพิจารณาคุณสมบัติให้ไ ม่ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรโดย อว.  

ดังนี้  
1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านคุณวุฒิ  
2) ความรู้ความสามารถในการสอน  
3) ประสบการณ์  
4) งานวิจัย  
5) ตำแหน่งทางวิชาการ  
4.1.2. ระบบการบริหารอาจารย์  
การบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดให้มีการประชุมเพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการ
สอน กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และการวางแผนแสดงอัตรากำลังสำรอง เพื ่อให้มีจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ และมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  

4.1.3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2563) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน โดยมี
การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 2 ส่วน ดังนี้  

4.1.3.1. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ มีระบบ/กลไก  
การดำเนินงาน ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรในหัวข้อของการแนะนำอาจารย์ประจำ  



55 
 

หลักสูตร, หลักสูตร, ภาระงาน และกิจกรรมต่าง ๆ  
3) ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ต่อการจัดปฐมนิเทศ  

ประจำหลักสูตร  
4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงหัวข้อในการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ใหม่  
4.1.3.2. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้  
 1) การพัฒนาอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีระบบและกลไกการดำเนินการดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
(2) ประชุมร่วมกันกำหนดหัวข้อการพัฒนาอาจารย์  
(3) ประธานหลักสูตรจัดทำโครงการและเสนอของบประมาณ  
(4) จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร  
(5) ประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์  
(6) นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร  
(7) ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  

2) การพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรรายบุคคล มีระบบและกลไกการดำเนินการ 
ดังนี้  

(1) หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

(2) หลักสูตรสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร  

(3) อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านดำเนินการขออนุมัติต่อคณะ  
(4) อาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา  
(5) ประเมินผลการเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง  
(6) ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป  

4.2. คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร  
คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรที ่กำหนดโดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลงาน
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
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     4.3. ผลที่เกิดกับอาจารย์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563) มีการวางอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการ
รายงานผลแสดงการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งมี
การเก็บคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละ
ด้าน เพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการบริหารของหลักสูตรต่อไป  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2563) มีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญ กับ
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

5.1. สาระรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563) ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (พ.ศ. 
2558) โดยออกแบบหลักสูตรในด้านการส่งเสริมกิจกรรม การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล                 
นำงานวิจัย ใหม่ ๆ มาประกอบการเรียนการสอน เพ่ิมการศึกษาดูงานสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชา 
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารในยุคไร้พรมแดนได้ ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่การทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการทำงานในระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องในสาย
วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการพัฒนา
ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของงาน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นการสร้างองค์ความรู ้ ใหม่ เทคโนโลยีทางด้าน 
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพการควบคุมคุณภาพ และสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยีด้านการเกษตร เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งสร้า งนักวิจัย
ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง ตลอดจนสอดคล้อง
ต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศเพ่ือการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป  

5.2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
5.2.1. การพิจารณากำหนดผู้สอน  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือกำหนดผู้สอนโดยพิจารณาจาก 

คุณวุฒิและความชำนาญ ผลงานวิจัย รวมไปถึงผลการประเมินโดยนักศึกษาซึ่งจะต้องมีค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 และดำเนินการกำหนดผู้สอน โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน
สอนในวิชาบังคับไม่ควรเกิน 2 วิชา หรือผู้เรียนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 2 วิชา/ภาค
การศึกษา และในการพิจารณาผู้สอนควรคำนึงถึงความชำนาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือ
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ประสบการณ์ทำงานที่เกี ่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และการกำหนดรายวิชาสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์พิเศษสอนในแต่ละรายวิชาได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงสอน 
และดำเนินการให้อาจารย์ประจำเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  

5.2.2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียน
การสอนอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3) โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู ้สอนทุกคนจัดทำ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเ ปิดภาค
การศึกษา และเมื่อเปิดจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะดำเนินการเผยแพร่ 
มคอ.3 ให้ผู้เรียนได้ทราบแผนการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ  

5.2.3. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใ นระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการ
ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ดังนี้  

1) แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ขณะศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เลือกทำหัวข้อวิจัยตามความสนใจของตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในขั้นต้น  

2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ ยวชาญ   
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนเป็นประเด็นหัวข้อวิจั ยที่ร่วมสมัย 
สนองความ ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะมี
วิชาสัมมนาที่ช่วยพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้มีความเหมาะสม  

3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อและแนวคิดทางการวิจัย 
นำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาต้นของ          
ปีการศึกษาในชั้นปีที่ 2  

4) กำกับ ส่งเสริม ควบคุมผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตาม ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

5.2.4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิตศึกษา    
ที ่มีความเชี ่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแต่งตั ้ งอาจารย์ที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ์กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน ธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรร ะดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้  

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน ทาง
วิชาการ ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา โท รวมได้ไม่เกิน 
5 คน ต่อภาคการศึกษา  
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2) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญา
โท รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  

3) การแต่ งต ั ้ งกรรมการผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิภายนอก เน ้นบุคคลที ่ เป ็นอาจารย ์นอก
ระดับอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องและมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์  

4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย เน้น
ให้มีโครงสร้างกรรมการสอบที่มีความเหมาะสม มีตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่เพ่ิงสำเร็จ
การศึกษามาใหม่ ๆ  

5) ไม่ควรเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ตามนโยบายของ
สำนักบัณฑิตศึกษา  

5.2.5. การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ.  2563)  มีการกำหนดระบบและกลไกในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำ
วิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

1) หลักสูตรฯ มีกระบวนการแจ้งเตือนให้นักศึกษาจัดทำรายงานความก้าวหน้าการ 
ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
รับทราบทุกครั้งก่อนการลงทะเบียน  

2) หลักสูตรฯ ดำเนินการแจ้งแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยที่เป็นปัจจุบัน
ใน Facebook ของหลักสูตรและป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสำหรับพิจารณาการ
เลือกสถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

3) อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางการเข้าพบให้นักศึกษาทราบ  
4) หลักสูตรฯ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยให้นักศึกษาจัดทำบทความวิจัย  
ในช่วงกำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยสามารถนำเสนอผลการวิจัยบางส่วนในที ่ประชุม

วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที ่
กำหนด  
    5.3. การประเมินผู้เรียน  

5.3.1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร

ใหม่  พ.ศ. 2563)  มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยการใช้เครื่องมือประเมินที่มี
คุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

5.3.2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2563) มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้  
1) คณะกรรมการหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา

ในแต่ละภาคการศึกษามาตรวจสอบความถูกต้อง  
2) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้อง  
3) คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้องร่วมกันพิจารณาการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา หากพบข้อผิดพลาดจะเชิญอาจารย์ประจำรายวิชา
มาชี้แจงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

4) หากข้อมูลมีการแก้ไข อาจารย์ประจำรายวิชาจะนำไปแก้ไขและนำมาส่งมอบให้  
คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียนและตรวจทานความถูกต้องตรวจสอบการประเมินผลต่อไป  

5.3.3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  มีระบบและกลไกในการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 และ มคอ.7) ดังนี้  

1) ดำเนินการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และกำหนดให้จัดส่ง มคอ.
5 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับติดตามให้ผู้สอนทำการจัดทำ มคอ.5 โดยจะทำการ
ตรวจเช็คการจัดส่งก่อนกำหนดเวลา 2 สัปดาห์ และส่งข้อความติดตามรายบุคคล  และถ้าอาจารย์
ผู ้สอนท่านใดไม่ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือประกอบการพิจารณาการกำหนดตัวผู้สอนต่อไป  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทำ มคอ.7 ภายในระยะเวลา 60 วันหลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา  

5.3.4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินผล
วิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค)  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร ใหม่ 
พ.ศ. 2563)  ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
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การเรียน และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาเป็นแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษาต่อไป ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ประกอบด้วย  

6.1. ห้องเรียนบรรยาย สำหรับใช้ในการจัดการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาในช่วง
วันเสาร์และอาทิตย์  

6.2. ห้องพักนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 ห้อง สำหรับให้บริการนักศึกษาในการเข้าพักใน
ระหว่างรอเปลี่ยนชั่วโมงเรียน จัดประชุมอาจารย์/นักศึกษาปริญญาโท หรือเข้ามาสืบค้นข้อมูลในการ
เรียนการสอน หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งภายในห้องพักจะจัดให้มีตู้หนังสือสำหรับให้นักศึกษาเข้า
มาสืบค้นข้อมูลหรือเข้ามาพักอ่านหนังสือในเวลาว่าง  

6.3. ห้องสมุด  
6.3.1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้มีห้องสมุดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร 
เป ิ ด ให ้บร ิ การว ั น  จ ั นทร ์  –  ว ั นศ ุ กร ์  เ วลา  08 . 30  –  24 . 00  น .  ว ั น เสาร ์  –  ว ั นอาท ิ ตย ์                                               
เวลา 08.30 – 21.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีฐานข้อมูลที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  และ ศูนย์บริการความรู้ CKC ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 

6.3.2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดให้มีห้องสมุดประจำคณะฯ ซึ่งจัดอยู่ที่อาคาร เฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 1  เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ และมีฐานข้อมูลที่สามารถให้นักศึกษาสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง  

6.4. ครุภัณฑ์การศึกษา  
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาใช้ประกอบการจัดทำเรียน  

การสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น โดย มีกระบวนการ
ได้มาซึ่งครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี้  

1) สำรวจความต้องการสิ ่ งสนับสนุนการศึกษา/ครุภัณฑ์การศึกษาของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  

2) คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดลำดับความสำคัญ  
3) จัดทำคำขอครุภัณฑ์/วัสดุ ตามระบบ  
4) จัดซื้อครุภัณฑ์/วัสดุ  

6.5. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตร ใหม่ 
พ.ศ. 2563) มีระบบและกลไกในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยดำเนินการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดหาสิ ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ตาม ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม ดำเนินการติดตามผล/ประเมินผลการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และสรุปผล ความพึงพอใจของอาจารย์/นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ  
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่ อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือ  
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 
และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการ ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่  
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิแห่ งชาติ  หร ือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิด สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการ เรียนรู้ที ่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่าง
น ้อยร ้อยละ 25 ของรายว ิชาที ่ เป ิดสอนในแต่ละป ี
การศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

 x x x x 
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(8 )  อาจารย ์ ใหม ่ท ุ กคน ได ้ ร ับการปฐมน ิ เทศหร ื อ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนน 5.0 

 x x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู ้ ใช้มหาบัณฑิตที ่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5)ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี (ตามที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด) 9 11 12 12 12  
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หมวดที ่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การสอนทุกรายวิชาต้องมีแผนการสอนที่ชัดเจน และต้องผ่านความเห็นชอบทางวิชาการ
จากสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

1.1.2  จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาจากนักศึกษา เพื่อนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ผลงานของนักศึกษาที่ปรากฏ และนักศึกษาพึงพอใจโดยประเมินจากนักศึกษาในรายวิชาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามหลักสูตร  ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7  โดยดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

การประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินและร่วมกัน กำหนด
เป้าหมาย และพัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุง                 
แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนจัดให้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่  รายละเอียด 
1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ความรู้เฉพาะกลุ่มวิชา และสามารถประยุกต์ใช้สถิติในการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการเขียน               
โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 

2 นักศึกษาสามารถนำความรู ้ เฉพาะกลุ ่มว ิชามาประยุกต์ใช้และบูรณาการกับการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ การวางแผนจัดทำวิทยานิพนธ์ วิธีการดำเนินงาน การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะได้ 
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ภาคผนวก ก  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ ๔๒๑ /๒๕๖๓                                

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓) 

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร ื ่อง แนวทางการปฏิบัต ิตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย             รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    กรรมการ 
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๑.๕  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                             

และภูมิทัศน์ 
กรรมการ 

๑.๖  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์    

กรรมการ 

๑.๗  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๑.๘  หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
  

๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

๒.๑  สพ.ญ.ดร.พชรธร  สิมกิ่ง ประธานคณะกรรมการ 

๒.๒  ดร.พราวมาส เจริญรักษ์ กรรมการ 
๒.๓  ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ กรรมการ 
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๒.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ   เจริญชัย กรรมการ 

๒.๕   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  ถนอมวงศ์วัฒนะ กรรมการ 

๒.๖   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร  พูลศรี กรรมการ 

๒.๗   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา   ลิจันทร์พร กรรมการ 

๒.๘   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา วานิชกูล กรรมการ 

๒.๙   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลิดา   ตั้งอนุรัตน์ กรรมการ 

๒.๑๐ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม กรรมการ 

๒.๑๑ ดร.ธีรยุทธ  คล้ำชื่น กรรมการ 

๒.๑๒ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา กรรมการ 

๒.๑๓ อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว กรรมการ 

๒.๑๔ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชนก   นันทะไชย กรรมการและเลขานุการ 
  

๓. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 

๓.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี     ตรีอำนรรค                 กรรมการ 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

๓.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  ขจรผล                                 กรรมการ 

          (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   

๓.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ  กรรมการ 

        (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  

๓.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์  อารีย์ชน  กรรมการ 

        (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
 

 อำนาจหน้าที่ เพื ่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ (รายละเอียด
หลักสูตร) ศึกษา จัดทำ กำหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตร
เพ่ือให้มหาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กำหนด และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                          
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/

อาจารย์ประจำ 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นางสาวพชรธร สิมกิ่ง 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี 

4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2  

พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธาน ี12130 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2558 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 วท.ม. ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2547 สพ.บ. สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6.ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
  สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยศาสตร์สุขภาพสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

7.1 งานวิจัย  

บทความวิจัย 
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Simking, P., Sunsanam, S., Wongchantha, S., Amonsawatpakdee, A., Suptip, A, Pradabsook, 

P., Isarayuwaporn, S. and Cheepnurat, K. 2017 .  The prevalence study of rickettsia, 
Ehrlichia canis, by using molecular technique in domestic dogs in Satun and Songkla. 
Agricultural.Sci.J. 48:1219 – 1224. (Scimago)  

Chunhavaranon, J., Chantarasiriwatthana, A., Fongkerd, S., Pradabsook, P., Simking, P., 
Saengow, S., Panphan, S., Sunanta, C. and Cheepnurat, K. 2017. The prevalence study 
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of Babesia spp. by molecular techniques in goats and sheeps, Chiang Rai province, 
Thailand. Agricultural.Sci.J. 48:961 – 967. (Scimago) 

ระดับชาต ิ
พชรธร สิมกิ่ง, ขวัญชนินทร์  สุวรรณมณี, พัชรี  สอนกัน, สุพจน์  กายเพ็ชร,  สุพล ปานพาน, ไชยนิรันดร์ 

สุนันต๊ะ, และสินสมุทร แซ่โง้ว. 2562. การศึกษาความชุกของเชื้อ Trypanosoma spp.  ในสัตว์
เคี้ยวเอ้ืองที่อาศัยอยู่ใน อ.ดอยหลวง และ อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคนิคโมเลกุลลาร์. แก่น
เกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2: 1077 – 1082. (AGRIS) 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Sae Ngow, S., Pantako, J., Klayubol, C., Rungrueang, K., Yuyen, T., Saenphala, W., Vongnak, 

T., Simking, P. and Jittapalapong, S. 2018. Prevalence of intestinal parasites in Hog 
Deer (Axis porcinus) living in Phu Khieo Wildlife Sanctuary by using fecal examination 
technique. In ANRES 2018: International Conference of Agriculture and Natural 
Resources. 26 - 28 April 2018 :  AA-P13 (Scopus) 

ระดับชาต ิ
สินสมุทร แซ่โง้ว, ชินวัฒน์ ทองพุ่ม, ศุภณัฐ ครองรักษ์, นิธิกร อินขาล, สุวดี อิสรายุวพร, การันต์ ชีพนุ

รัตน์, ไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ, และ พชรธร สิมกิ่ง. 2562. การศึกษาความชุกทางโมเลกุลของเชื้อ 
Theileria spp.ในตัวอย่างแพะ แกะ โคและกระบือที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย . ใน “การประชุม
ประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562”. วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 น.77-78  

พชรธร สิมกิ่ง, รัญญาภรณ์ รอดชีวัน, ณัฐจรี ฉิมมา, การันต์ ชีพนุรัตน์, ชัยเชษฐ์  ธงสิบเอ็ด,  จิรัฎฐ์  
ทะนันชัย และสินสมุทร แซ่โง้ว. 2562. การสำรวจความชุกของโรค Babesiosis โดยอาศัยเทคทาง
โมเลกุลลาร์ในโคเนื ้อและโคนม อ.เมือง จ.แพร่ . ใน “การประชุมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์
ภาคเหนือ ประจำปี 2562”. วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 น.79-80 

พชรธร สิมกิ่ง, อภิษฎา ชัยวงษ์, สุกัญญา โต๊ะดำ, สุวดี อิสรายุวพร, ปิยะวดี  นุ่มนวล, ทศพร  สุขธยา
รักษ์, และสินสมุทร แซ่โง้ว. 2562. การศึกษาความแพร่ระบาดของเชื้อ Theileria orientalis ใน   
ปศุสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน อ.เมือง จ.แพร่ โดยใช้การตรวจด้วยเทคนิค PCR. ใน “การประชุมประชุม
วิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562”. วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 น.79-80 

พชรธร สิมกิ่ง, พุทธิตา ประดับสุข, การันต์ ชีพนุรัตน์, สุวดี อิสรายุวพร, ชนินทร์ รัตนสิน, ปภาภัสสร์ ศรี
มหาคุณวงศ์,   บุรินทร์ นิ ่มสุพรรณ และ สถาพร จิตปาลพงศ์. 2559. การสำรวจการติดเชื้อ 
Babesia canis โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในสุนัขเลี้ยงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล.ใน  “งาน
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4  (ASTC2016: 
The 4th Academic Science and Technology Conference 2016)” 31 พฤษภาคม  2559  
น.710 -715 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 
1. ชื่อ-สกุล   นางสาวพราวมาส  เจริญรักษ์ 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน      เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2559 ปร.ด.  โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2550 วท.ม.  โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 วท.บ.  

เกียรตินิยมอันดับ 1 

โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
    - หวัหน้าแผนกเพาะเห็ด สาขาการผลิตพืช 

    - สอนในรายวิชาโรคพืช การผลิตพืช การผลิตเห็ด ทักษะวิชาชีพทางการผลิตพืช ทักษะพื้นฐานเกษตร 

สัมมนาทางการผลิตพืช ปัญหาพิเศษทางการผลิตพืช สหกิจศึกษา  
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N. Keawprasert. 2019. The effects of 

vermicompost mixed with Trichoderma asperellum on the growth and Pythium root 
rot of lettuces. International Journal of GEOMATE. 17(61): 215-221. (Scopus) 

Thampiban-udom, P., C. Charoenrak, W. Intanoo and C. Chamswarng. 2018. Efficacy of 
Bacillus siamensis strain in managing sheath blight, enhancing grain yields and 
decomposting rice stubbles and straw. J. ISSAAS 24(2): 116-128. (AGRIS) 
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Charoenrak, C. and C. Chamswarng. 2016. Efficacies of wettable pellet and fresh culture 
of Trichoderma asperellum biocontrol products in growth promoting and reducing 
dirty panicles of rice. Agr. Nat. Resour. 50(4) 243-249. (Scopus)  

Charoenrak, C. and C. Chamswarng. 2015. Application of Trichoderma asperellum fresh 
culture bioproduct as potential biological control agent of fungal diseases to increase 
yield of rice (Oryza sativa L.). J. ISSAAS 21(2): 67-85. (AGRIS) 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
Charoenrak, P., C. Chamswarng, W. Intanoo and N. Keawprasert. 2018. Effect of planting   

substrates supplemented with vermicompost and vermicompost fortified with 
Trichoderma asperellum CB-Pin-01 on growth and Pythium root rot of lettuce. Pp. 
186-191 In Proceedings 4th International Conference on Science, Engineering and 
Environment (SEE), 12-14 November 2018, Nagoya, Japan. (Scopus) 

ระดับชาต ิ

พราวมาส เจริญรักษ์ สุวรรณกาญจน์ สุพมาตรา นรกมล ขำวารี ลือชา นวลปาน และ ธีรยุทธ  คล้ำชื่น . 
2562. ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต และลดการเกิด
โรคของผักกาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในวัสดุปลูกใช้แล้ว น. 371-379 ใน Proceedings การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 “บูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต       
จ.ปทุมธานี 

พเยาว์ เสียงสมใจ เบญจรัตน์ ท้าวแก้ว อรวรรยา นุ่มดี นรกมล ขำวารี และ พราวมาส เจริญรักษ์. 2562. 
ผลของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งไมโคร กรีน 
น. 278-285 ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 7 “บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” 7 มิถุนายน 2562               
ณ อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี  

สุริยา สามลปาน Seyha Khin นรกมล ขำวารี และ พราวมาส เจริญรักษ์. 2562. อิทธิพลของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ต่อผลผลิตของเห็ดฟางที ่เพาะในตะกร้าพลาสติก . น.  363-370 ใน 
Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่  7 
“บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” 7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพิฆเนศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี 

ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ กนกพล เวชสุนทร พิสิทธิ์ เตือนวีระเดช และ พราวมาส เจริญรักษ์. 2562. ชีว
ภัณฑ์แบคทีเรียบาซิลลัสชนิดเกล็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกจินดา. น. 146 ใน 
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บทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั ้งที่ 18 “พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั ่งคั่ง” 5 -7 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี.    
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-สกุล  นายกุลชาติ  จุลเพ็ญ 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  39 หมู่ 1  ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2553 D.Eng.  Mechanical Engineering Nippon Institute of 

Technology, Japan 

2546 วศ.ม.  เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าธนบุรี 

2542 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

2543-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ประสบการณ์สอน 

- เขียนแบบวิศวกรรม 

- การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มข้ึนรูปโลหะ 

- กระบวนการผลิต 

          - วิศวกรรมการเชื่อม 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 

บัณฑิต กิติวงค์ กฤติธรณ์  นามสง่า และกุลชาติ จุลเพ็ญ. 2561. พฤติกรรมการดีดกลับของชิ้นงานหลัง
การพับขึ้นรูป ในกระบวนการพับแบบไวปิ้งดายด้วยแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง. การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561, 30-31 พฤษภาคม 2561,                 
โรงแรมดิเอ็มเพส จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 308-313. 
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กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การพัฒนาเครื่องยอยกอนน้ำตาล                
มะพราวแบบจานมีดหมุน. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
ประจำป ี  2560, 30-31 พฤษภาคม 2561, โ รงแรมด ีวาน ่ า  พลาซ ่ า  จ ั งหว ัดกระบี่ ,                        
หน้า 490-495. 

กุลชาติ จุลเพ็ญ ประจักษ์ อ่างบุญตา และไพศาล ทองสงค์. 2561. การออกแบบและสรางเครื่องบด
และรอนน้ำตาลมะพราวชนิดผง. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการ ประจำปี 2560, 30-31 พฤษภาคม 2561, โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่,                            
หน้า 496-501. 

กุลชาติ จุลเพ็ญ และชลิตต์ มธุรสมนตรี. 2559. การพัฒนาเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบท่อร่วม.  การ
ประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  ประจำปี 2559, 28-29 
กรกฎาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,               
หน้า 185-190. 

กุลชาติ จุลเพ็ญ และชลิตต์ มธุรสมนตรี. 2559. เครื่องตีป่นก้อนน้ำตาลมะพร้าว.  การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2559, 28-29 กรกฎาคม 2559, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 191-196. 

ประจักษ์ อ่างบุญตา และกุลชาติ จุลเพ็ญ. 2559. เครื่องล้างข่าด้วยแปรงลูกกลิ้งและแรงดันน้ำ .                   
การประชุมว ิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2559 ,                          
2 8 - 2 9  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 9 , ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ร า ช ม ง ค ล ส ุ ว ร ร ณ ภ ู มิ                                      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 179-184. 

       รางวัลทางวิชาการที่ได้รับ 
บทความวิชาการดีเด่น เรื่อง “เครื่องตีป่นก้อนน้ำตาลมะพร้าว” การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2559, 28-29 กรกฎาคม 2559, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 191-196. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นายเจริญ เจริญชัย 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน      เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2539 Ph.D.  Food Science 

and Technology 

University of New South Wales 

2537 M.Sc. Food Engineering University of New South Wales 

2528 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
จุลชีวิทยาในอาหาร 

เทคโนโลยีการหมักดอง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  
      - บทความวิจัย 
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับชาต ิ

ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และเจริญ เจริญชัย. 2561. การผลิตน้ำส้มผสมแครอทและสับปะรดเสริม โปรไบโอ
ติก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(พิเศษ), 49(2): 593-596. (TCI กลุ่ม 2) 

      เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
Tanganurat, P. and Chareonchai, C. 2017. Production of pickled mustard by freeze-dried    

starter isolated from fermented vegetables and fruit and evaluation of its quality. 
Proceeding of the 29th annual meeting of the Thai society for biotechnology and 
international conference. (November 23rd – 25th ,2017): FA-23-FA-32. 
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ระดับชาต ิ

ธนิษฐา เที่ยงแท้ เจริญ เจริญชัย สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และ กุลวดี ปาลิดา                  
ตั้งอนุรักษ์. 2559. คุณสมบัติด้านโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่แยกจากข้าวหมาก. การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559                                  
น. 1613-1620. 

     อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ โสภิตา วิศาลศักดิ์กุล อุจิจชญา จิตรวิมล และเจริญ เจริญชัย. 2559. การพัฒนา

และการทดสอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์ผักแผ่นแคลเซียมสูง. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย

วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”. 2559.                       

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 น. 885-892. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล    นายสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซ.2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ มหาวิทยาลัย 

2549 วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2537 วท.ม. สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2529 วท.บ. สัตวศาสตร์(โคนม) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   
 

6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

ปี 2529 อาจารย์อัตราจ้าง สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  เชียงใหม่ 

ปี 2531 อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส /สอนวิชาการปรบัปรุงพันธุ์สัตว์ปีก 

ปี 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช /สอนวิชาการผลิตโคนม พืชอาหารสัตว์ สัมมนาทางสัตวศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทาง

สัตวศาสตร์ การผสมเทียม 

ปี 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

     จังหวัดปทุมธานี/สอนวิชาการผลิตโคนม  การผลิตโคนม สัมมนาทางสัตวศาสตร์ ทักษะพ้ืนฐานทาง

สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ และวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์ - ถึงปัจจุบัน 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่- 
7.1  งานวิจัย 
      -  บทความวิจัย 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  
Somjit Thanomwongwatana. 2018. Effect of Supplementing Tamarind Seed Husk in 

Ration on Production Performance of Fattening Dairy Steer. The  1st International 
Conference on Food and Agriculture. October 20th -21st, 2018. Bali, Indonesia. : 228-
233.  
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Somjit Thanomwongwatana. 2017. Equation for Predicting Live-weigh of Lactating Cows.                
The 5th Academics Science and Technology Conferences. 25 May 2017 : 426-430. 

Sasinidtha Thanomwongwatana, Teanuthai Siriprasert, and Somjit Thanomwongwatana. 
2017. Effect of Substitution of Brewer’s Grain in Concentrate on Production 
Performance of Growing-Male Dairy Cattle. The 5th Academics Science and 
Technology Conferences. 25 May 2017 : 422-425.  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล นายวรินธร พูลศรี 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  111/108  หมู่บ้านธัญญาภิรมย์ ซอย 16 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวชิา มหาวิทยาลัย 

2557 Ph.D. Agriculture System and 

Engineering 

Asian Institute of  Technology (AIT) 

2545 วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
    2546 – 2547 หัวหน้าฝ่ายคัดบรรจุมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ 

    2547 – 2552 อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

    2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำเนินการ

สอนวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร วิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร วิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้ วิชาระเบียบวิธีวิจัย 

วิชาโลจิสติกส์ วิชาแปรรูปอาหารขั้นสูง วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย 

- บทความวิจัย 
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2561. การพัฒนาเครื่องปอกสับปะรด. วารสารวิทยาศาสตร์

เกษตร 49(4): 323-326. (TCI กลุ่ม 2) 
วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2561. ความเป็นไปได้ของการตรวจสอบเชื้อราในขิงด้วยเนียร์

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(4): 183-186. (TCI กลุ่ม 2) 
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วรินธร พูลศรี. 2561. การศึกษาการอบแห้ง และกรรมวิธีการทำชาจากใบบัวหลวง. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 49(2): 425-428. (TCI กลุ่ม 2) 

วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2560. การศึกษาการอบแห้งในการทำชาจากดอกกุหลาบ. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 16(1-2): 1-9.                 
(TCI กลุ่ม 2) 

วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2560. การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพดัดแปลง

บรรยากาศในบรรจุภัณฑ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48(3): 315-318. (TCI กลุ่ม 2) 

วรินธร พูลศรี และ กรรณพต แก้วสอน. 2559. การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพควบคุม
บรรยากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(3): 305-308. (TCI กลุ่ม 2) 

กรรณพต แก้วสอน และ วรินธร พูลศรี. 2559. ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลสภาพ
บรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 47(3): 
225-228. (TCI กลุ่ม 2) 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

Warinthon  Poonsri. 2018. Effect of active and passive modified atmosphere packaging 
on quality of cut orchid. The 1st International conference on applied science, 
engineering and interdisciplinary studied. Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. Pathumthani. 5 July 2018 : 32-36.  

ระดับชาติ 
วรินธร พูลศรี. 2561. การออกแบบและสร้างเครื่องปอกสับปะรด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหาร

แห่งชาติครั้งท่ี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปทุมธานี. 3 เมษายน 2561 : 241-245  
วรินธร พูลศรี. 2561. การผลิตสาโทจากกล้วยหอม. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ปทุมธานี. 3 เมษายน 2561 : 246-249. 

เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

วรินธร พูลศรี. 2562. การพัฒนาเครื ่องปอกสับปะรด. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.  70 หน้า. 

วรินธร พูลศรี. 2562. การผลิตกระดาษดูดซับเอทธิลีนจากเปลือกสับปะรด. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เชิงพาณิชย์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 70 หน้า. 

วรินธร พูลศรี. 2561. ระบบการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในสภาพควบคุมบรรยากาศสำหรับร้านค้า ปลีก. 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี, ปทุมธานี. 90 หน้า. 
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วรินธร พูลศรี. 2560. การออกแบบและพัฒนาเครื่องกดแบนกล้วยตาก. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิง 

พาณิชย์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 76 หน้า. 

7.2 ตำรา/หนังสือ 
7.2.1  หนังสือ 
วรินธร พูลศร ี . 2559. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี ่ยวผักและผลไม้. สำนักพิมพ์ทริปเพิ ้ลกรุ ๊ป ,  

กรุงเทพมหานคร. 146 น. 
7.3 ผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคม 

2560 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา และวิทยาการบรรยายพิเศษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขาด
ย่อมสสว.) 

2559 – ปัจจุบัน  วิทยากรพิเศษ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
7.3.1 สิทธิบัตร  (patent) 

[1]  วรินธร พูลศรี. (2561). กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค  
               Patent No. 1903000252 
[2]  วรินธร พูลศรี. (2561). กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรดสำหรับใช้ดูดซับเอทธิลีน  
               Patent No. 1801006477 
[3]  วรินธร พูลศรี. (2561). กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม Craft Soda จากใบกาแฟพันธุ์อราบิกา  
               Patent No. 1901000450  
[4]  วรินธร พูลศรี. (2561) กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเปลือกเมล็ดกาแฟสด   
                Patent No. 1901000452  
[5]  วรินธร พูลศรี. (2561). การผลิตพลาสติกชีวภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากเปลือกสับปะรด   
               Patent No. 1901000451  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นางสาวอินทิรา ลิจันทร์พร 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขท่ี 26/675  หมู่ที่ 6   ซอย/ตรอก 69/2 ถนนเอกชัย ตำบล/แขวงบางบอน 

อำเภอ/เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10150 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2552 ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2542 วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2538 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร   มหาวิทยาลัยสยาม 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

วัน / เดือน / ปี 
ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน/บริษัท 

จาก ถึง 

 มิ.ย. 2553 ส.ค. 2552 ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   
20 ส.ค. 2552 ปัจจุบัน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
31 ต.ค. 2559 ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
12 มี.ค. 2562 ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ

และวิจัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 
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เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ

     Lichanporn I. 2018. Effect of ethylene and temperature on physiological and biochemical  
changes during fruit drop of longkong postharvest, Acta Hortic. 1213, 411-415. (Scopus 
database) 

 
     ระดับชาติ 

Lichanporn I, Nantachai N, Tunganurat P and Akkarakultron P. 2019, The studies of 
phenolic compound and antioxidant of the native varieties of rice in Pathum Thani 
province, Khon Kaen Agr. J. 47 (Suppl. 1): 637-642. (TCI กลุ่ม 2)       

Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2018. Effect of Mango Powder 
Peel on the Physical-chemical and Sensory Quality of Cakes, Agricultural Sci. J. 49: 2 
(Suppl.): 585-588. (TCI กลุ่ม 2) 

      Pakpot W., Nantachai, N and Lichanporn, I. 2018. Influence of Fruit Maturity Stages on  
Physicochemical Qualities of ‘Nam Dokmai’ Mango Peel after Harvest. Agricultural Sci. 
J. 49: 4 (Suppl.): 19-21. (TCI กลุ่ม 2) 

Kebngorn, C., Siriwattananon, L and Lichanporn, I. 2018. Effects of Rice Types and 
Packaging on the Changes of Biological Active Ingredients, Physical and Chemical 
Qualites of Riceberry. Agricultural Sci. J. 49: 4 (Suppl.): 119-122. (TCI กลุ่ม 2) 

Cham, P., Nantachai, N and Lichanporn, I. 2018. Effects of Ripening Stages on 
Physicochemical Quality and Tannin Content in ‘Namwa” Banana Peel Fruit. 
Agricultural Sci. J. 49: 4 (Suppl.): 42-45. (TCI กลุ่ม 2) 

Lichanporn, I., Nantachai, N., Tunganurat, P and Singkum, U. 2018. Effect of CaCO3- 
Nanoparticles-Longkong Peel Extracts Coating on Quality and Browning of Longkong 
after Harvesting. Agricultural Sci. J. 49: 4 (Suppl.): 66-69. (TCI กลุ่ม 2) 

     Lichanporn I. and Wongs-Aree C. 2017. Effect of Silver Nanoparticles-Longkong Peel Extract 
Coating on Browning of Longkong Fruit. Agricultural Sci. J. 48: 3 (Suppl.): 225-228. 

     Lichanporn I. 2017. Effect of Kojic Acid on Browning of Longkong after Harvest.  Agricultural 
Sci. J. 48: 3 (Suppl.): 229-232. (TCI กลุ่ม 2) 

Lichanporn, I., Nanthachai, N., Tangnurat, P., Singkhum, A. and Techavuthiporn, C. 2016. 
Use of oxalic acid to inhibit browning on longkong fruit after harvesting, Huachiew 
Chalermprakiet Science and Technology Journal, Vol 2 (1):36-44. (TCI กลุ่ม 2) 
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Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2016. Effect of calcium 
ascorbate  on browning of longkong fruit peel after harvest, agricultural Sci. J. 47: 3 
(Suppl.): 123-126. (TCI กลุ่ม 2) 

     Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2016. Effect of cut types on 
the  quality of minimally processed rambutan cv. Rong-Rien, Agricultural Sci. J. 47: 2 

(Suppl.): 565-568. (TCI กลุ่ม 2) 
เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Lichanporn I, Nantachai N, Tunganurat P, Singkhum U, Lapsongphon, N, Sawatthum, A. 

Tonwitowat, R., Mosom, T and Akkarakultron P. 2019, Phenolic compound and 
antioxidant activity of the native varieties of rice in Pathum Thani province, ASEIS 2018 
Proceeding Book (The 1st International Conference on Applied Science, Engineering 
and Interdisciplinary Studies, 5 July 2018: 37-39. 

 
ระดับชาต ิ
Lichanporn I, Nantachai N, Tunganurat P and Akkarakultron P. 2019, The studies of 

phenolic compound and antioxidant of the native varieties of rice in Pathum Thani 
province, Khon Kaen Agr. J. 47 (Suppl. 1): 637-642. 

Lichanporn I, Nantachai N, Tunganurat P, Singkhum U, Lapsongphon, N, Sawatthum, A. 
Tonwitowat, R., Mosom, T and Akkarakultron P. 2019, Phenolic compound and 
antioxidant activity of the native varieties of rice in Pathum Thani province, ASEIS 
2018 Proceeding Book (The 1st International Conference on Applied Science, 
Engineering and Interdisciplinary Studies, 5 July 2018: 37-39. 

Lichanporn, I., Chansorn, J., Narasing, C., Nonma, T. and Kumnongphai, P. 2019. Physico-
chemical and sensory characteristics of deep dried shrimp cakes product containing 
jackfruit rind. ASTC2019: The 7th Academic Science and Technology Conference 2019, 
7 June 2019, 119-124. 

Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2018. Effect of dragon fruit 
extract on physic-chemical and sensory characteristics of ready-to-drink beverage. 
ASTC2018: The 6th Academic Science and Technology Conference 2018, 6 June 2018, 
AS393-399. 
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Lichanporn, I., Nantachai, N., Tunganurat, P and Singkum, U. 2018. Effect of CaCO3-
Nanoparticles-Longkong Peel Extracts Coating on Quality and Browning of Longkong 
after Harvesting. Agricultural Sci. J. 49: 4 (Suppl.): 66-69. (TCI กลุ่ม 2) 

Lichanporn I., 2018. Effect of ethylene and temperature on physiological and biochemical 
changes during fruit drop of longkong postharvest, Acta Hortic. 1213, 411-415. (Scopus 
database) 

Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2017. Development of 
gummy candies from dragon fruit peel. ASTC2017: The 5th Academic Science and 
Technology Conference 2017, 31 May 2017, 403-408. 

Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., Singkhum U. and Akkarakultron P.,   2017. The 
physical-chemical qualities of lotus leaf by chitosan coating and acetic acid, 
Proceeding of the 8th RSPG Researchers Club Conference “Thai Resources: Enormous 
Potential to be Seen”, 29th November – 1st December 2016, Chulalongkorn University, 
Saraburi, 559-564. 

Lichanporn I., Nanthachai N., Tangnurat P., and Singkhum U. 2016. Effect of temperature 
on quality of minimally processed rambutan cv. Rong-Rien. ASTC2016: The 4th 

Academic Science and Technology Conference 2016, 31 May 2016, 140-144. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล    นางสาวนันท์ชนก นันทะไชย 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

4. ที่อยู่ปัจจุบัน           เลขท่ี 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี                                 

จังหวัดปทุมธานี 12130 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 
2550 ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2546 วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2541 วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

ตำแหน่ง สถานที ่ ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตร 2542 – 2543 

อาจารย์พิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 

2552 – ปัจจุบัน  

 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
นันท์ชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทร์พร ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และเรวดี มีสัตย์. 2561. ผลของสารเคลือบ

ผิวไคโตซานและไขผึ้งร่วมกับสารสกัดจากเปลือกส้มโอต่อการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสใน
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ผลมะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 
หน้า 243-246. (TCI กลุ่ม 2) 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ

นันท์ชนก นันทะไชย เกศราภรณ์ ค้าโพธิ์  และรัฐญา ข้องม่วง 2561 ผลของโซเดียมคาร์บอเนตต่อ
คุณภาพเยื่อกระดาษจากใบบัว. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 6, 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561. หน้า AS411-415.  

นันท์ชนก นันทะไชย อินทิรา ลิจันทร์พร และปาลิดา ตั้งอนุรัตน์. 2560. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของแป้งมะม่วงที่สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ . การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560. หน้า 436-440. 

นันท์ชนก นันทะไชย  ปวีณา เถื่อนคำ  ปวีณา แสนบุญศิริ และชุติมณฑน์ แสงสุริย์. 2559. ผลของ ปัจจัย
การผลิตต่อคุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของชาสมุนไพร . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2559. หน้า 206-210. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล     นางสาวกิตติมา  วานิชกูล 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน        เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี                                 

                        จังหวัดปทุมธานี 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2553 ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2545 วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543 วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

 ประสบการณ์ทำงาน  
- อาจารย์สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2553 ถึง

ปัจจุบัน 
- กรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง 2553,  หลักสูตร

ปรับปรุง 2558 และ หลักสูตรปรับปรุง 2562 (ฉบับปัจจุบัน) 
- ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง 2562 (ฉบับปัจจุบัน) 

 การสอน  
- สอนในรายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ, วชิาโภชนศาสตร์สัตวน์้ำ, วิชาคุณภาพน้ำทางการประมง, วิชา

โรคปลา, วิชาจุลชีววิทยาทางประมง, วิชาการจัดการประมง และทักษะพ้ืนฐานทางประมง 
 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
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ระดับนานาชาต ิ
Thongdonphum, B., Vanichkul, K. and Siriwattananon, L. 2016. Effect of Dietary Protein 

Ingradients from Non-toxic Agricultural Field Sources on Meat Quality of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus). International Journal of Geomate 11(28). 2901-2905. 
(Scopus) 

ระดับชาต ิ
สมิง จำปาศริ, กิตติมา วานิชกูล, จิราพร กุลคำ, ชวลิต เหนือสุข, และมณฑิรา มีศิลป์. 2561. พิษ

เฉียบพลันของสารสกัดสะเดาต่อปลาตะเพียนขาว. วิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2): 493-496. (TCI กลุ่ม 
2)   

สมิง จำปาศริ, จิราพร กุลคำ, กิตติมา วานิชกูล, ปนัตตา สุขสมัย, และพนิดา วินัยปรีชา. 2561. ผลของ
การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาข้างเหลืองในการเลี้ยงปลากะพงขาว. แก่นเกษตร. 46(1): 1054-1058. 
(TCI กลุ่ม 2) 

จิราพร กุลคำ, สมิง จำปาศรี และ กิตติมา วานิชกูล. 2560. ผลของน้ำมันกานพลูในการสลบและลำเลียง
ปลาตะเพียนขาว. แก่นเกษตร 45 (ฉบับพิเศษ 1): 879-883. (TCI กลุ่ม 2) 

บุณฑริกา ทองดอนพุ ่ม , กิตติมา วานิชกูล, อิสราวดี เชยมาน และ จิตรคนึง ตังจรินทร์. 2560.  
สถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชัง: กรณีศึกษา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 
13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(2) : 92-102. (TCI กลุ่ม 1) 

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, กิตติมา วานิชกูล และ ลลิตา ศิริวัฒนานนท์. 2559. การประเมินคุณค่าทางทาง
โภชนะในอาหารที ่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 11 (3) : 11-19. (TCI กลุม่ 1) 

เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
กิตติมา วานิชกูล, บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, จิราพร กุลคำ, เนตรชนก วัฒนวิมลภิญโญ  และ สุภัทรา 

ประหยัดซื่อ. 2562 . ผลของความเค็มที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส  . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 (3rd National and International 
Research Conference 2019 : NIRC III 2019). วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์. น 2116-2053. 

กิตติมา วานิชกูล, บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, จิราพร กุลคำ, ภรินทร์ธร จารุพัฒน์วรกุล และ วรอร เกตุ
แก้ว. 2561. ผลของความเค็มที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดในการเลี้ยงเพรียง
ทราย . ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั ้งที ่ 6. วันที่ 6 
มิถุนายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ. น 504-508. 
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กิตติมา วานิชกูล, บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, จิราพร กุลคำ, พรเทพ ทรัพย์ทิพย์ และ บุญญาฤทธิ์ ใจด้วง. 
2560. การเลี้ยงสไปกี้มอสบนวัสดุสำหรับปลูกที่แตกต่างกัน . ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั ้งที ่ 5. 25 พฤษภาคม 2560. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , 
กรุงเทพฯ. น 409-412.   

กิตติมา วานิชกูล, นนทวิทย์ อารีย์ชน และ บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม. 2559. ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวม 
และคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 13. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4. 31 พฤษภาคม 2559. ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์คอนเวนชั่น 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, กรุงเทพฯ. น 190-193. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล    นางสาวปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี                              

จังหวัด ปทุมธานี 12130 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2553 ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (คปก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
    สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                          
ตั้งแต่  พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน  

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารหมักดองโดยแบคทีเรียกรดแลคติค การคัดแยกและจัดจำแนกแบคทีเรีย
กรดแลคติคในอาหารหมักดองรวมทั้งการประยุกต์ใช้กล้าเชื้อ การศึกษาสารพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแบคทีเรียกรดแลคติค และผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 
เผยแพรใ่นรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อินทิรา  ลิจันทร์พร และนันท์ชนก นันทะไชย. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวแผ่น

ทอดกรอบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), 49(2): 657-660. (TCI กลุ่ม 2) 
ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ และเจริญ เจริญชัย. 2561. การผลิตน้ำส้มผสมแครอทและสับปะรดเสริมโปรไบโอ

ติก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(พิเศษ), 49(2): 593-596. (TCI กลุ่ม 2) 
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ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ ญาณาทิป เงาภู่ทอง และภัทรา มาตรง. 2559. สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดพรีไบ
โอติกส์จากเปลือกด้านในของทุเรียน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(พิเศษ), 47(2): 49-52. (TCI กลุ่ม 
2) 

 
เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Tanganurat, P. and Chareonchai, C. 2017. Production of pickled mustard by freeze-dried 

starter isolated from fermented vegetables and fruit and evaluation of its quality. 
Proceeding of the 29th annual meeting of the Thai society for biotechnology and 
international conference. (November 23rd – 25th, 2017): FA-23-FA-32. 

Tanganurat, P., La-oong, P. and Pakdeesan, N. 2016. Development of tofu from various 
beans. The 18th Food innovation asia conference. (June 16th – 18th, 2016): 548-555. 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นางสาวบุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.  สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน      106/7 หมู่ 8 หมู่บ้านชวนชื่นบรู๊คไซด์ ต.บางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2554 ปร.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2547 วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2544 วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
 เริ ่มปฏิบัติราชการ ในวันที ่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Thongdonphum, B., and Meksumpun, S. 2020. Assessment of Pollution Carrying Capacity 

in the Lower Part of Mae Klong River, THAILAND. International Journal of Geomate 
19(71). 84-89. (Scopus) 

Thongdonphum, B., Pivsa-Art, W., Pivsa-Art, S., Pavasupree, S., Thonglek, V. and 
Yoshikawa K. 2019. Effects of Oxygen-free Water on Preservation of Threadfin Bream 
(Nemipterus hexodon) & Kuruma Prawn (Penaeus japonicas). International Journal of 
Plasma Environmental Science & Technology, 12(2). 93-96. (Scopus) 
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Thongdonphum, B., Vanichkul K., Champasri S. and Kulkham J. 2018. Assessment of 
Nutrient Loads and Self-Remediation: A case study of the South Rang Sit canal in 
Thailand’s Pathum Thani Province. International Journal of Geomate 14(43). 19-23. 
(Scopus) 

Thongdonphum, B., Vanichkul, K. and Siriwattananon, L. 2016. Effect of Dietary Protein 
Ingradients from Non-toxic Agricultural Field Sources on Meat Quality of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus). International Journal of Geomate 11(28). 2901-2905. (Scopus) 

 
ระดับชาติ 
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, กิตติมา วานิชกูล, อิสราวดี เชยมาน และ จิตรคนึง ตังจรินทร์. 2560.  

สถานการณ์คุณภาพน้ำบริเวณพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชัง: กรณีศึกษา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 
13 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เดือน
พฤษภาคม-เดือนสิงหาคม 2560) : 92-102. (TCI กลุ่ม 2) 

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, กิตติมา วานิชกูล และ ลลิตา ศิริวัฒนานนท์. 2559. การประเมินคุณค่าทางทาง
โภชนะใน อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที ่ 11 ฉบับที ่ 3 (เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 2559) : 11-19.                 
(TCI กลุ่ม 1) 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นายธีรยุทธ  คล้ำชื่น 

2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตพืช มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน      เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี     

                          12130 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2560 ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2556 วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

จัดการทางดิน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2554 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาการผลิตพืช 

สอนวิชา :  
           - ปฐพีวิทยาเพ่ือการผลิตพืช 
 - ปฐพีวิทยาและอุทกวิทยาเพ่ืองานภูมิทัศน์ 
 - การผลิตพืช 
 - การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 
 - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

- พืชไร่เศรษฐกิจ 

 
 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  

- บทความวิจัย 

      เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ 

ระดับชาต ิ
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วัชรพันธ์ พิทักษ์ภาการ, กนกกร สินมา, ศุภชัย อำคา, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ชาลินี คงสุด, ธีรยุทธ คล้ำชื่น,             
ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ธนศมณฑ์ กุลการัณย์เลิศ, อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ และศิริสุดา บุตรเพชร. 
2559. ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการย่อยสลายของซากใบอ้อยในสภาพไร่และสภาพน้ำขังในชุดดิน
กำแพงแสน, วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 3 (2), เมษายน-มิถุนายน 2559 ,28-38. (TCI กลุ่ม 
2) 

ธีรยุทธ คล้ำชื่น, ชัยสิทธ์ ทองจู, ทศพล พรพรม, และธวัช อินทร์บุญช่วย. 2560. ผลของวัสดุอินทรีย์ผสม
จากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และข้ีเถ้าลอยต่อผลผลิตของมันสำปะหลังและสมบัติของ
ดิน, วารสารแก่นเกษตร, 45 (4) ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ,711-720. (TCI กลุ่ม 2) 

อนุรักษ์ ภู่ระหงษ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, กนกกร สินมา, สิรินภา ช่วงโอภาส, เกวลิน                
ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, จีรนันท์ นิติเศรษฐ์, ศิริสุดา บุตรเพชร, ชาลินี คงสุด
, ธรรมธวัช แสงงาม และธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. การใช้ประโยชน์กากตะกอนจากศูนย์ปรับปรุง
คุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อผลผลิตมวลชีวภาพของกระถินเทพาที่ปลูกใน
ชุดดินกำแพงแสน และสมบัติของดิน. วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์ 
2(1): 1-13.  (TCI กลุ่ม 2) 

เนติธร กรุณา, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, กนกกร สินมา, สิรินภา ช่วงโอภาส, เกวลิน                 
ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, ศิริสุดา บุตรเพชร, ภูวดล แท่นทอง, ชาลินี คงสุด, 
ธรรมธวัช แสงงาม และ ธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุง
คุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสและสมบัติของดิน
บางประการ. วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์ 2(1) : 14-27. (TCI กลุ่ม 
2) 

วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว, กนกกร สินมา, สิรินภา       
ช่วงโอภาส เกวลิน ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, ศิริสุดา บุตรเพชร, ชาลินี คงสุด, 
ธรรมธวัช แสงงาม และ ธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์และสมบัติของดินบางประการ. วารสารวิชาการ
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์ 2(1): 28-41. (TCI กลุ่ม 2) 

รุจิกร ศรีแม้นม่วง, ชัยสิทธิ ์ ทองจู, ศุภชัย อำคา, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, กนกกร สินมา, สิรินภา                   
ช่วงโอภาส,   เกวลิน ศรีจันทร์, อัญธิชา พรมเมืองคุก, สุชาดา กรุณา, ศิริสุดา บุตรเพชร, ทิวา พา
โคกทม, จิราพร เชื้อกูล ชาลินี คงสุด, ธรรมธวัช แสงงาม และ ธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. ผลของวัสดุ
อินทรีย์ผสมจากโรงงานผลิตเอทานอลต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
และสมบัติของดินบางประการ. วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศาสตร์ 2(1) : 
42-56. (TCI กลุ่ม 2) 
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เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับชาต ิ
จีรนันท์ นิติเศรษฐ์, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชาลินี คงสุด, ธรรมธวัช แสง

งาม และธีรยุทธ  คล้ำชื่น. 2562. ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเพิ่มมวลชีวภาพของกระถินเทพา และสมบัติของดินบางประการ , 
ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั ้งที ่ 6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื ่อสุขภาพและ
สิ ่งแวดล้อม” วันที ่ 3-5 กรกฎคม 2562 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน, นครปฐม. น. 14-25. 

ณัฐภัทร ถาวรกิจการ, ยศพันธ์ สดคมขำ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ทศพล พรพรหม, ชาลินี 
คงสุด, ธรรมธวัช แสงงาม และธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. การจัดการปุ๋ยร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั ้งที ่ 6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื ่อสุขภาพและสิ ่งแวดล้อม” วันที ่ 3-5 กรกฎคม 2562                    
ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. น. 26-40. 

ภูวดล แท่นทอง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, วนิดา สืบสายพรหม, ชาลินี คงสุด, ธรรมธวัช 
แสงงาม และธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ต่อการเพ่ิมมวลชีวภาพของยูคาลิปตัส และสมบัติของดินบางประการ. ใน
การประชุมวิชาการดินและปุ ๋ยแห่งชาติครั ้งที ่  6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื ่อส ุขภาพและ
สิ ่งแวดล้อม” วันที ่ 3-5 กรกฎคม 2562 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน, นครปฐม. น. 41-53. 

ยศวดี เม่งเอียด, ภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว,  ชาลินี 
คงสุด, ธรรมธวัช แสงงาม และธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. การจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” วันที่ 3-5 กรกฎคม 2562 ณ อาคาร
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. น. 54-68. 

วรัญญา เอมถมยา, นัฐพร กลิ่นหอม, ชัยสิทธิ์ ทองจู, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, จุฑามาศ ร่มแก้ว, ชาลินี              
คงสุด, ธรรมธวัช แสงงาม และธีรยุทธ คล้ำชื่น. 2562. การจัดการปุ๋ยร่วมกับสังกะสีต่อผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน, ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 “ดิน: กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” วันที่ 3-5 กรกฎคม 2562 ณ อาคาร
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. น. 69-82. 

 
 
 
 



100 
 

อาจารย์ประจำ 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นายพัฒนพงษ์ ทัดทา  

2. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร … 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 ซ. 2                                    

ถ. พหลโยธิน 87 ต. ประชาธปิัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130                                                                 

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2551 Ph.D. Agricultural Science Saga University, Japan 

2548 M.Sc. Agricultural Science Saga University, Japan 

2542 วท.บ. สัตวศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

การผลิตสัตว์ปีก 

ทักษะวิชาชีพทางสัตวศาสตร์  

พันธุศาสตร์การเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์ 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
7.1 งานวิจัย  
เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
P. Thadtha, D. Boonmak, S. Phukhae, S. Karuhadej, and T. Chormai. 2019. Polymorphism 

in promoter of prolactin gene in Luenghangkhaokabin chickens. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd International Conference on Native Chicken 2019 
( ICONC 2 0 1 9 ) , Volume 2 , 9 - 1 2  July 2 0 1 9 , Surasammanakhan Hotel, Nakhon 
Ratchasima, Thailand. p. 69-72.  
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ระดับชาติ 
พัฒนพงษ์ ทัดทา และ สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ. 2562. การพัฒนาตัวพายีนสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 – 24 พฤษภาคม 
2562, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. หน้า 135 – 141.  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-สกุล   นางสาวเยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว                

2. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. สังกัดหน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 2  พหลโยธิน  87  ซอย 2  ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี   

                 จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์  02-5921955#2066  โทรสาร :  02-5921961   

5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย 

2545 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2541 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
6. ประสบการณ์ทำงาน/การสอน 
    ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาการผลิตพืช     ปีพ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน 

    สถานที่ทำงาน  : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    สอนวิชา : 

- การผลิตพืช 

- สรีรวิทยาของพืชปลูก 

- ไม้ผลเศรษฐกิจ 

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

- พฤกษศาสตร์เกษตร 

- ปัญหาพิเศษทางการผลิตพืช 

- ทักษะพ้ืนฐานทางการผลิตพืช 

- ทักษะวิชาชีพทางการผลิตพืช 

7. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

งานวิจัย  

- บทความวิจัย 
เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
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Wongsrisakulkaew Y., B. Boonprakob, R. Sethpakdee, and N. Juntawong. 2017. Effect of 
paclobutrazole concentrations and time of foliar application on flowering of 
‘Namdokmai-Sitong’ mango. International Journal of GEOMATE. Vol. 12(30), pp. 23–
27. (Scopus) 

 Wongsrisakulkaew Y. 2017. Effect of Bio-extracts on growth and quality of lettuces. 
International Journal of GEOMATE. Vol. 13(40), pp. 155-159. (Scopus) 

Pimsuwan, S., Y. Wongsrisakulkaew,  N. Jumradjit, P. Thumsuk and S. Mulmanee. 2017. 
The effects of watering frequencies and slow-released-fertilizer on the growth of 
platycerium coronarium in young sporophyte phase. International Journal of 
GEOMATE. Vol. 13(40), pp. 24-28. (Scopus) 

 
ระดับชาติ 
เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และนิยม บัวบาน. 2562. ผลของปุ๋ยเคมีและน้ำหมัก

ชีวภาพต่อคุณภาพของผลเมล่อน. วารสารแก่นเกษตร 47:1 (พิเศษ): 1687-1690. (TCI กลุ่ม 2) 
เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว นิรมล ไผ่สม ภาวิณี มักสิก และหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์. 2559. ผลของ

ปุ๋ยเคมีและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊คและพันธุ์เรดคอ
เรล. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 (พิเศษ):M4/46-53. (TCI กลุ่ม 2) 

หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คาพอง ภูบุรมย์ และเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว. 2559. ความหลากหลายของ
ผักพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3 (พิเศษ):M10/7-12. (TCI กลุ่ม 
2) 

เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว ณัฐชัย พุทหอม ฐิติมา ทองคำ และพวงผกา อุทธา. 2561. ผลของปุ๋ยเคมีและ
น้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและสีของผักสลัดพันธุ์เรดคอสและพันธุ์เรดปัตตาเวีย. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร 49 : 1 (พิเศษ) : 42 – 46. (TCI กลุ่ม 2) 

 
เผยแพร่ในรูปแบบนำเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
Wongsrisakulkaew Y., C. Chaimongkol, N. Buaban and S. Pimsuwan.  2016. Effect of Bio-

extracts on growth and quality of lettuces. The Second International Conference on 
Science, Engineering & Environment, Nov. 21-23, 2016 Osaka City, Japan. pp. 155-159 

ระดับชาติ 
วัลลภ พรหมทอง  เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว  และนิยม บัวบาน. 2559. การพัฒนากระบวนการผลิต

และการ    ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ



104 
 

เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและ
คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์    แจ้งวัฒนะ, กรุงเทพฯ หน้า 26-32. 

เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว นิรมล ไผ่สม ภาวิณี มักสิก และหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ . 2559. ผลของ 
ปุ๋ยเคมีและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊คและพันธุ์เรดคอ
เรล. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 “พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่าง
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา. หน้า 
M04/46-M04/53. 

หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ คาพอง ภูบุรมย์ และเยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว. 2559. ความหลากหลายของ
ผักพื ้นบ้านในจังหวัดสกลนคร . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั ้งที่  15 “พืชสวนไทย 
ปลอดภัย   มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า 
อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา.หน้า M10/7-M10/12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



126 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 

 



130 
 

 

 



131 
 

 

 

 
  



132 
 

 
  

ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัย 
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 



133 
 

 
 
 



134 
 

 
 
 



135 
 

 
 

  



136 
 

 
 
 



137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 

 
 
 
 
 
 



141 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 



143 
 

  
 

 

 

 



144 
 

 
 
 
 

 
 

 


	ปก
	คำนำ-สารบัญ
	เล่ม มคอ.2หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร2563

