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Miss Ayano Hata ดุษฎีบัณฑิต Joint Degree Program
คนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ Nagoya University
ประเทศญี่ปุ่น”
Miss Ayano Hata เปิดเผยถึงความรู้สึกเมื่อ
ส�ำเร็จการศึกษา Joint Degree Program ว่า
“In March 2021, I completed the Doctoral
program and obtain a Ph.D. degree as a first-year
student in the joint degree program between
Nagoya University and Kasetsart University.
I participated in this program and learned a lot
from KU professors and friends. As a student
involved in life science, I think that the environment
and experience that allows us to step into new
PRKU News ขอแสดงความยินดีกบั Miss Ayano research fields, continue to absorb a lot of
Hata ที่ส�ำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตเป็นคนแรก จาก knowledge, come into contact with various
โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint ideas and pursue research is the harvest of this
Degree Program) ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร โดย joint degree program. I hope that the students
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ who will participate in this program will carry
คณะเกษตร ก�ำแพงแสน กับ Nagoya University out original researches in collaboration with
ประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง เป็ น โครงการหลั ก สู ต รนานาชาติ Nagoya University and Kasetsart University.
ที่เน้นการท�ำวิจัย มีการเรียนการสอน การท�ำวิจัย และ Finally, we would like to express my sincere
gratitude to my advisors, staff and all the
ดุษฎีนิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
Miss Ayano Hata ได้ทำ� ดุษฎีนพ
ิ นธ์หวั ข้อ : Genetic people of both schools for their involvement
Characterization of Japanese and Thai Native in this program.”    
ที่มาของโครงการ Joint Degree Program
Chickens Comparing with Red Junglefowl for
Their Breeding and Conservation โดยมีอาจารย์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร ก�ำแพงแสน
ทีป่ รึกษาหลักคือ รศ.ดร. ศกร คุณวุฒฤิ ทธิรณ ภาควิชา กับ Nagoya University ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ยกระดับ
สัตวบาล คณะเกษตร มก. อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม ได้แก่   ศั ก ยภาพทางวิ ช าการ สร้ า งมาตรฐานระดั บ สากล
ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี รศ.ดร.ครศร ศรีกลุ นาถ จั ด การเรี ย นการสอนสู ่ ร ะดั บ โลก อี ก ทั้ ง ยกระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางทาง
และ Assoc. Prof. Dr. Takayuki Suzuki
รศ.ดร. ศกร คุณวุฒฤิ ทธิรณ กล่าวชืน่ ชมบัณฑิตว่า วิชาการสาขาเกษตรในอาเซียน3+ ท่ามกลางสภาพ
“Miss Ayano Hata เป็นนิสิตที่มีความรับผิดชอบสูง แวดล้อมโลกาภิวัตน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และการ
ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ ได้อย่าง แข่งขันที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงวิชาการและอื่น ๆ เนื่องจาก
รวดเร็ว ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจ ในการดูแลและให้ Nagoya University เป็นมหาวิทยาลัยระดับทอป
ค�ำปรึกษา แก่ Miss Ayano Hata นิสิตปริญญาเอก 100 มหาวิ ท ยาลั ย แรกของโลกจากการจั ด อั น ดั บ
ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint ของ QS และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ทางด้าน
Degree Program)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเกษตรในเอเชีย
โดยโครงการ Joint Degree Program นี้ หาก
และ Nagoya University ร่วมกับ ผศ. ดร. ธนาทิพย์
ผู
้
ร
่
ว
มโครงการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์ ดร. ครศร ศรีกลุ นาถ,
จะลงทะเบี
ยนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด คือ
Assoc. Prof. Dr. Takayuki Suzuki และ Prof. Dr.  
เรี
ย
นที
่
ม
หาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ส่วนปีที่ 2
Yoichi Matsuda จนส�ำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไข
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร จะเดินทางไปศึกษาต่อพร้อมท�ำวิจัยที่มหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำระดับนานาชาติ และสามารถเข้าท�ำงานในบริษทั ยา คู่สัญญา คือ Nagoya University ซึ่ง ทาง Nagoya
(Medical company) ทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ใน Osaka University จะสนับสนุนทุนการศึกษาประมาณเดือนละ

80,000 JPY เพื่อเป็นค่าที่พักและค่าครองชีพ พร้อม
ประสานงานส�ำรองหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้แก่
นิสิต จากนั้นจะกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในปีที่ 3
ในทางกลับกัน ส�ำหรับนิสติ จาก Nagoya University
จะต้ อ งเดิ น ทางมาศึ ก ษาและท� ำ วิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
คูส่ ญ
ั ญา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา
1 ปี  (2 ภาคการศึกษา)
ทัง้ นี้ ก�ำหนดการเดินทางเข้าศึกษาวิจยั ณ มหาวิทยาลัย
คู่สัญญา อาจปรับเปลี่ยนได้ตามข้อตกลงร่วมกันของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาทัง้ 2 สถาบัน แต่ตอ้ งอยูใ่ นก�ำหนด ณ
มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา เป็นเวลา 1 ปี (2 ภาคการศึกษา)
ในเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตช�ำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
เท่านั้น และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยมีข้อก�ำหนดผลงาน
ตี พิ ม พ์ ส� ำ หรั บ จบการศึ ก ษา คื อ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับนานาชาติ จ�ำนวน 2 บทความ
ผูส้ นใจศึกษาในโครงการ Joint Degree Program
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ นางสาว
กนกกร จี ร วรางกู ร นั ก วิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โทร.              
0-2942-8445 ต่อ 226 หรือ
https://www.grad.ku.ac.th/en อีเมล fgrakkc@
ku.ac.th, kanokkorn.c@ku.th

