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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชไร่  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร์ 
     ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  

 

หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agronomy 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (พืชไร่) 
  : ช่ือย่อ    วท.ม.  (พืชไร่) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม   Master of Science  (Agronomy) 
  : ช่ือย่อ    M.S.  (Agronomy) 
 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript   (ไม่มี)   
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 5.2 ประเภทหลักสูตร  
   วิชาการ    
   วิชาชีพ 
   ปฏิบตักิาร 
 5.3 ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ทุกวิชาส าหรับกรณีนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ   
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   

 

      5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
  

       5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 - คณะท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ....................................................................... 
 - คณะท่ีร่วมรับผิดชอบ ................................................................................ 
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น  
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     
 -  ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................................. 
  ช่ือปริญญา ..................................  สาขาวิชา ........................................ 
  ช่ือย่อภาษาไทย  : ........................................ (............................................) 
  ช่ือย่ออังกฤษ   : ........................................ (............................................) 
  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- เริ่มใช้หลักสูตรต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2527 
- มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

▪ สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 24 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 

▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันท่ี 18 เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564 

▪ สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันท่ี..........เดือน................  พ.ศ. ........................  
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
▪ นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 
▪ อาจารย์ 
▪ นักส่งเสริมการเกษตร 
▪ พนักงานหน่วยงานเอกชน 
▪ กิจการส่วนตัวทางด้านการเกษตร 

 
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย - วท.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

2. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี 
 

- ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
- วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

3. ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต 
 

- ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 
- วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานท่ีต้ัง  
  นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่ ...................................... 
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11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ  
ของ SDGs ในประเด็นใดบ้าง อย่างไร นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 - การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ  
    หลักสูตรตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถขั้นสูงส าหรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมุ่งเน้นการต่อยอด
อดีต และการปรับปัจจุบัน จนจ าไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เทคโนโลยีดังกล่าวจะท าให้ประเทศไทย
มีการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตรยังตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถขั้นสูงในการพัฒนาทางการเกษตรท่ียั่งยืนในทุกมิติ 
ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

 - เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs  
   หลักสูตรตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ SDGs ในส่วนของ เป้าหมายท่ี 2 คือ ขจัดความ
หิวโหย โดยส่งเสริมรูปแบบของการท าเกษตรอย่างยั่งยืน ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
การผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร, เป้าหมายท่ี 8 คือ การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการผลิตในระดับท่ีสูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท าให้เกิด
การจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท างานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน , 
เป้าหมายท่ี 9 คือ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
ผลงานวิจัยทางการเกษตร ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม, เป้าหมายท่ี 12 คือ แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยพัฒนางานวิจัยทาง
การเกษตรเป็นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงระบบการผลิต การบริโภคสินค้า และทรัพยากร เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, เป้าหมายท่ี 13 คือ การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต, เป้าหมายท่ี 15 คือ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก โดย
ส่งเสริมกระบวนการคิดค้นวิจัยทางการเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
อาทิ ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีกึ่งแห้งแล้ง และภูเขา และเป้าหมายท่ี 17 คือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน โดยส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับหน่วยงานอื่น ให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการต่อไป  
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 - นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
   หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์ท่ี 2 เชิงรุก คือ นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมแนวคิดสร้างต้นแบบเมืองสุขภาพและอาหารปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
เพื่อให้มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพไปสู่การใช้จริง, ยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือ ผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและส่งเสริมให้มีประสบการณ์จริง  และผลักดันให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยุทธศาสตร์ท่ี 5 คือ วิจัยและ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยท่ีมีศักยภาพเชิง
บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต่าง ๆ และสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง 
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ต่อไป . 

 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
เช่น Microsoft Office เป็นต้น ในการเรียนการสอนและค้นคว้าศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ยังมีกระบวนวิชาท่ี
ฝึกฝนให้มหาบัณฑิตกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  
 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น ของสถาบัน   

12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น    
 - ไม่มี - 
12.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ท่ีให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
 - ไม่มี - 

12.3  การบริหารจัดการ   
 - ไม่มี - 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา   
   พัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านพืชไร่จากวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสร้างมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญด้านพืชไร่ โดยเฉพาะในระบบนิเวศน์ภาคเหนือท่ีเกี่ยวข้องในระบบการผลิตพืชไร่ท่ี มี
มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความช านาญในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ในสถานท่ีท างานได้ รวมท้ังมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1.2 วัตถุประสงค ์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ี:  
1. มีความรู้ขั้นสูงทางด้านพืชไร่ และสามารถด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชไร่ได้อย่างทันสมัย 

โดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญในภาคเหนือ 
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ทาง

การเกษตรในระดับชาติ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านพืชไร่ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความน่าเช่ือถือในสังคม 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO 1    มีความรู้ทางด้านพืชไร่ขั้นสูงโดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญในภาคเหนือ และ

สามารถด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชไร่ได้ เพื่อจัดการการผลิตพืชไร่และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตพืชไร่ได้อย่างยั่งยืน 

PLO 2    ส่ือสารและเผยแพร่องค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านพืชไร่ โดยการเลือกใช้ส่ือสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมทันสมัย เพื่อรองรับการใช้เครือข่ายข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) ทางการเกษตร 

PLO 3    สามารถครองตน มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น า
หรือผู้ร่วมงานท่ีดี เพื่อสามารถท างานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง  
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2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 

ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 
1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานท่ีดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง  
2 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์ข้ันสูงท่ีเกี่ยวข้องในระบบ

การผลิตพืชไร่ และเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืชไร่ 
 
 
 

3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมภายใน 
5 ปี ในด้านความพึงพอใจ และ
ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท 
ท่ีได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 2 ปี 

▪ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท  
ท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

▪ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดปี 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   
  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 แผนการศึกษาก าหนดให้มีภาคการศึกษาพิเศษ 
  แผนการศึกษาไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

 ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

   ในเวลาราชการ 
   นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 
    ในเวลาราชการ 

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาทางด้านเกษตรหรือสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือมีศักยภาพสูงในการท างานวิจัยซึ่งอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาพืชไร่ 

3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาพืชไร่ 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3. มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผู้มีสัญชาติ

ไทยหรือสัญชาติอื่นท่ีสามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้ 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาพืชไร่ 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้   
  อื่นๆ ..................................... 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน             

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
  อื่น ๆ เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการสืบค้นและการ

วิพากษ์วิจารณ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับปรญิญาโท 

ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 5  5  5  5  5  
จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีที่ 1 5  5  5  5  5  
ชั้นปีที่ 2   5  5  5  5  
 รวม 5  10  10  10  10  
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    5  5  5  5 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 5  5  5  5  5  
จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีที่ 1 5  5  5  5  5  
ชั้นปีที่ 2   5  5  5  5  
 รวม 5  10  10  10  10  
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    5  5  5  5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   

 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 103,284,000 30,891,200 106,898,900 31,185,800 110,640,400 31,495,100 

วิจัย 23,835,300 11,689,000 24,669,500 11,848,500 25,533,000 12,015,900 

บริการวิชาการแก่สังคม - 18,860,600 - 19,103,600 - 19,358,800 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนุนวิชาการ - 1,100,700 - 1,120,700 - 1,141,700 

บริหารมหาวิทยาลัย 24,829,300 28,721,100 25,521,900 28,907,200 26,238,800 29,102,600 

รวม 151,948,600 91,662,600 157,090,300 92,565,800 162,412,200 93,514,100 

รวมท้ังสิ้น 243,611,200 249,656,100 255,926,300 

 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) และ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ปีการศึกษาละ 25,000 บาท) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ การส่ือสารด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปล่ียน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

     หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36   หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ ์    36 หน่วยกิต 

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    36  หน่วยกิต 
     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา                      

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม 
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
            1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
            2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
       353701 ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
       โดยได้รับอักษรล าดับข้ัน S 

ง. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค า

ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24    หน่วยกิต 
                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24    หน่วยกิต 
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  18    หน่วยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  3    หน่วยกิต  
       353791 สัมมนาพืชไร่ 1     1     หน่วยกิต 
       353792 สัมมนาพืชไร่ 2     1     หน่วยกิต 
       353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1     หน่วยกิต 
             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการ 
    บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
                353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช                        3 หน่วยกิต 
                353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่                        3 หน่วยกิต 
                353721 การผลิตพืชไร่ภายใต้สภาวะเครียด 3 หน่วยกิต 
          จากปัจจัยท่ีไม่มีชีวิต                         
                353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่                        3 หน่วยกิต 
                353741 การวางแผนการทดลองและ                        3 หน่วยกิต 
                  การวิเคราะห์ทางเกษตร                         
                353751 การปรับตัวของพืช                        3 หน่วยกิต 
                353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณใน    3 หน่วยกิต 
                    การปรับปรุงพันธุ์พืช    
                353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง                        3 หน่วยกิต 
                353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์                        3 หน่วยกิต 
                353762 การปรับปรุงสภาพและ  3 หน่วยกิต 
                           การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์    
                353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1    1 หน่วยกิต 
                353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2    2 หน่วยกิต 
                353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช    3 หน่วยกิต 
                353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช    3 หน่วยกิต 
                                 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่เกิน   6  หน่วยกิต                
                1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี     
               1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่เกิน   6  หน่วยกิต  
   นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบ 
   ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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                  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง       
       กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา  
      นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ตามความเห็นชอบ 
      ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

                         ข. ปริญญานิพนธ ์      
           353799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                 12   หน่วยกิต 
 

               ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไม่มี  
 

      ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ

พัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา                        

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรอื
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสาร
เผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้  ผลงานท่ีเผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นช่ือแรก 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

                         จ. การสอบประมวลความรู้      
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไปหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาสาขาวิชาพืชไร่ (353)  
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  3.1.2.1 Type 1 (Plan A Type A1) 
Degree Requirements               36    credits 

 A.  Thesis   36  credits 
  353797 Master’s Thesis   36  credits 
 B.  Academic Activities 

1. Critical reading and analysis of the relevant literature and develop a research 
proposal under the guidance of the thesis advisory committee. 

2. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis in English for 1 time in every semester for at least 3 semester and 
student have to attend seminar every semester that the course is offered. 

3. Master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published or at 
least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database or 
master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be presented in 
international conference accepted by the field of study. At least 1 publication 
of thesis work must specify student as the first author. 

4. A student has to report thesis progression to the Graduate School every 
semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 C.  Non-credit Courses 

  1.  Graduate School requirement : a foreign language 
  2.  Program requirement : a student has to enroll in a course 353701, without the 

accumulated credit of graduation. 

D.   Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by 
general advisor or major thesis advisor, a student must then complete a 
comprehensive examination. 
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  3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A2) 
 Degree Requirements               a minimum of 36   credits 
 A.  Coursework a minimum of 24 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 24 credits 
       1.1 Field of Specialization a minimum of 18 credits 
    1.1.1 Required courses  3 credits 
                  353791  Seminar in Agronomy 1 1 credit 
                  353792  Seminar in Agronomy 2 1 credit 
                  353701  Communications in Agricultural Science 1 credit 
    1.1.2 Elective courses a minimum of  15    credits 

 Student can enroll the followings courses or the others which the 
graduate education executive committee approves.                      

                  353711  Physiology of Crop Production 3 credits 
                  353713  Storage of Field Crop Products 3 credits 
                  353721  Crops Production under Stress  3 credits 
       from Abiotic Factors  
                  353723  Ecology of Agronomic Crop 3 credits 
                  353741  Experimental Design and Analysis 3 credits 
       in Agriculture 
                  353751  Crop Adaptation  3 credits 
                  353752  Quantitative Genetics in Plant Breeding 3 credits 
                  353754  Advanced Plant Breeding 3 credits 
                  353761  Seed Physiology  3 credits 
                  353762  Seed Conditioning and Storage 3 credits 
                  353769  Selected Topics in Agronomy 1 1 credit 
                  353779  Selected Topics in Agronomy 2 2 credits 
                  353781  Weed Ecology  3 credits 
                  353782  Herbicides  3 credits 
       1.2 Other courses    a minimum of  6   credits  
        1.2.1   Required courses  None     

1.2.2   Elective courses a minimum of 6 credits 
       The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of  
     the advisor 
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   2.  Advanced Undergraduate Courses    
 In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for 
education, the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under 
the recommendation of program administrative committee 

    B. Thesis    

   353799  Master’s Thesis     12 credits  

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language - 
 2.  Program requirement             None 
 
 D.  Academic Activities 

1. Critical reading and analysis of the relevant literature and develop a research 
proposal under the guidance of the thesis advisory committee. 

2. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis in English for 1 time in every semester for at least 1 semester and 
student have to attend seminar every semester that the course is offered. 

3. Master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published or at 
least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database or 
master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be presented in 
international conference accepted by the field of study. At least 1 publication 
of thesis work must specify student as the first author. 

 
 E. Comprehensive Examination 

Having submitted a request form to the Graduate School which approved by 
general advisor or major thesis advisor, a student must then complete a 
comprehensive examination. 

 
Note : Courses in the field of concentration are courses in Agronomy (353) 
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3.1.3 กระบวนวิชา  
 

(1) หมวดวิชาบังคับ                  หน่วยกิต 
353791  สัมมนาพืชไร่ 1        1(1-0-2) 

   (Seminar in Agronomy 1) 
353792  สัมมนาพืชไร่ 2        1(1-0-2) 

   (Seminar in Agronomy 2) 
353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร    1(1-0-2) 

      (Communications in Agricultural Science)  
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(3-0-6) 
 (Physiology of Crop Production)  
353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ 3(3-0-6) 
 (Storage of Field Crop Products)  
353721 การผลิตพืชไร่ภายใต้สภาวะเครียดจากปัจจัยท่ีไม่มีชีวิต 3(3-0-6) 
 (Crops Production under Stress from Abiotic Factors)  
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3(3-0-6) 
 (Ecology of Agronomic Crop)  
353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร   3(3-0-6)    
 (Experimental Design and Analysis in Agriculture)  
353751 การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 
 (Crop Adaptation)  
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(3-0-6) 
 (Quantitative Genetics in Plant Breeding)  
353754 การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Plant Breeding)  
353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6) 
 (Seed Physiology)  
353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6) 
 (Seed Conditioning and Storage)  
353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1 1(1-0-2) 
 (Selected Topics in Agronomy 1)  
353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 2(2-0-4) 
 (Selected Topics in Agronomy 2)  



19 
 

353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3(3-0-6) 
 (Weed Ecology)  
353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 3(3-0-6) 
 (Herbicides)  

        
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
          นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
(4) หมวดปริญญานิพนธ ์

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต 
 (Master’s Thesis)  
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
 (Master’s Thesis)  

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
  รหัสกระบวนวิชาท่ีใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี ้
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะและภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
  0   หมายถึง  หมวดวิชาท่ัวไป 
  1,2,3  หมายถึง  หมวดสรีรวิทยา 
  4,5  หมายถึง  หมวดปรับปรุงพันธุ ์
  6,7  หมายถึง  หมวดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 
  8  หมายถึง  หมวดวัชพืช 
  9  หมายถึง  หมวดสัมมนา ปัญหาพิเศษการวิจัย วิทยานิพนธ์และ 
      การค้นคว้าอิสระ 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

Register for university services 
- 353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

-  จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/
น าเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ ์
Present thesis proposal 

- 353701 การเผยแพร่ขา่วสารทางวิทยาศาสตร์
เกษตร 
Communications in Agricultural 
Science 

- 

 รวม -  รวม 12 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 

 จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/น าเสนอ
ผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

   จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/
น าเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

 สอบประมวลความรู ้
Comprehensive Examination 

  สอบปริญญานิพนธ์ 
Thesis defense 

 

 รวม 12  รวม 12 
 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
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3.1.4.2  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 

Elective courses 
3 353791 สัมมนาพืชไร่ 1 

Seminar in Agronomy 1 
1 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 
Elective courses 

3 353701 การเผยแพร่ขา่วสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
Communications in Agricultural 
Science 

1 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 
Elective courses 

3 xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 
Elective courses 

3 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 
Elective courses 

3 xxxxxx วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) หรือ
กระบวนวิชาเลือก 
Other courses (if any) or Elective 
courses 

6 

 สอบผ่านเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language 
examination requirement 

  เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์
Present thesis proposal 

 

 รวม 12  รวม 11 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
6 353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
6 

353792 สัมมนาพืชไร่ 2 
Seminar in Agronomy 2 

1  สอบปริญญานิพนธ์ 
Thesis defense 

 

 จัดสัมมนา/เข้ารว่มการสัมมนา/
น าเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

    

 สอบประมวลความรู ้
Comprehensive Examination 

    

 รวม 7  รวม 6 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

 
3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ 

พรมอุทัย* 
- วท.ด.(พืชไร่), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

10 6 11.1 10.96 70(43) 

2 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี* - ปร.ด.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- วท.ม.(ชีววิทยา),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ.(ชีววิทยา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

6 15 22.92 17.56 42(35) 

3 ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต* - ปร.ด.(พืชไร่),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 

- วท.ม.(เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 

6 6 26.31 9 12(8) 

4 รศ.ดร.ศันสนีย์  จ าจด - Ph.D.(Plant Breeding), The 
University of Adelaide, 
Australia, 1996 

- วท.ม.(พืชไร่),   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 

7 6 93 28.6 95(32) 

5 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  - Dr.sc.agr.(Agricultural Science), 
Georg August University of 
Goettingen, Germany, 2007 

- วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชไร่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชไร่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

 

14 6 41.32 3.38 23(4) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
6 ผศ.ดร.สงวนศักด์ิ   

ธนาพรพูนพงษ์ 
- Dr.sc.agr.(Agriculture 

Chemistry), Georg August 
University of Goettingen, 
Germany, 2004 

- วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชไร่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

-  บธ.บ.(การตลาด), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2538 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชไร่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6 6 25.57 4.2 39(12) 

7 ผศ.ดร.ณัฐศักด์ิ  กฤติกาเมษ - วท.ด.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

- วท.ม.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

19.5 - 26.62 4.5 37(3) 

8 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย - Ph.D. (Horticulture), National  
Pingtung  University  of  
Science  and Technology, 
Taiwan, 2013 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2546 

9.34 7.2 9.34 9 20(8) 

9 ผศ.ดร.สมชัย  
ลาภอนันต์นพคุณ 
 

- วท.ด. (เคมี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2544 

- วท.ม. (เคมี), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2533 

 

17.25 3.38 17.25  3.38 38(7) 
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ที่ ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
10 ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย - Ph.D.(Agricultural Economics 

and Management), National 
Pingtung University of 
Science and Technology, 
Taiwan, 2013 

- MBA (Applied Economics), 
National Chung Hsing 
University, Taiwan, 2010 

- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 

- - - - 34(20) 

11 ผศ.ดร.นริศ ย้ิมแย้ม - วท.ด.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- วท.ม.(พืชสวน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
พืชไร่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

11 0.5 11 0.5 15(3) 

12 อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย - Ph.D.(Plant Breeding and 
Plant Genetics), University of 
Wisconsin, U.S.A., 2019 

- M.S.(Plant Breeding and Plant 
Genetics) University of 
Wisconsin, U.S.A., 2018 

- B.S.(Genetics and Plant 
Sciences) University of 
California, Davis, U.S.A., 2013 

- - 16.45 4.5 3(2) 
 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับท่ี 1-11 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  3. อาจารย์ล าดับท่ี 12 คือ อาจารย์ผู้สอน 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
ที่ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขา), ประเทศ, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

1 ดร.จรรยา มณีโชติ Ph.D. (weed science), The 
University of Adelaide, 
Australia, 1995 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

2 ศ.(เกียรติคุณ) ดร.เบญจวรรณ  
ฤกษ์เกษม 

Ph.D.(Crop Nutrition), University of 
Western Australia, Australia, 1977 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 

3 รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศิลป ์ Dr.Agr.(Seed Technology), 
University of Kiel, Germany, 1986 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณ) 

4 Associate Professor 
Dr. Bernard Dell 

Ph.D.(Crop Nutrition) University of 
Western Australia, Australia, 1976 

Murdoch University 

 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

  เป็นโครงงานหรืองานวิจัยท่ีมีการวางแผนงานการทดลองท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการวาง
แผนการทดลอง และด าเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านพืชศาสตร์ท่ีทันสมัย ตามมาตรฐาน
ในระดับชาติ และมีความเป็นสากล 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  ผลงานวิจัยท่ีได้นั้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยทางด้านวิทยาการพืชไร่ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่สู่นักวิจัยอื่นและชุมชนเกษตรได้ท้ังใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ภาคการศึกษาท่ี 1  ช้ันปีท่ี 1  
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปีท่ี 1  

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวน 36  หน่วยกิต 
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวน 12  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษากรรมการบริหารหลักสูตรท าการประชุมเพื่อ
วางแผนก าหนดผู้สอน โดยอ้างอิงจาก ประสบการณ์ ความช านาญ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ี
สอน รวมถึงพิจารณาภาระงานให้มีความเหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ 3 และ 
curriculum mapping ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อ
วางแผนก าหนดอาจารย์ ผู้ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยเลือกจากอาจารย์ท่ีมีความช านาญ
สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจท่ีได้สอบถามต้ังแต่การสอบเข้าศึกษาต่อ เพื่อ
แต่งต้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อนักศึกษาผ่านการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และท่ีปรึกษาฯ 
ต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  
  สาขาวิชาพืชไร่ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณาจารย์ประจ าสาขา 
ก่อนเปิดท าการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักสูตร และพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อแนะน าให้
นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบกฎเกณฑ์ในการศึกษา การวางแผนการศึกษาให้ส าเร็จตามก าหนด 
และวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ก่อนท่ีจะเสนอหัวข้อต่อไปเนื่องจากหลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษา 2 ปี 
จึงต้องเร่งด าเนินการเนื่องจากเกี่ยวกับฤดูการเพาะปลูก และการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ท้ังด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในสังคม และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะต้องพบในการเข้ามาศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความ
เหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของ
คณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1.  มีความรู้ความสามารถในระดับสูงในการวางแผนการ

วิจัยด้านพืชศาสตร์รวมถึงความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย เพ่ือเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ มีความเป็นสากลและแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ 

1.  มีการเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ผล
การทดลองทางสถิติในระดับสูง  (วิชา 353754 และ 
353741) มีการสอนและฝึกปฏิบัติในการสืบค้น
ฐานข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการฝึกการเขียน
บทความทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ (วิชา 353701) 
รวมทั้งมีการฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการ (วิชา 
353791, 353792) 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

3. มีการปาฐกถาพิเศษทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิธีการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หรือมีความรู้ถ่องแท้ในประเด็น
การวิจัยและพัฒนาทางพืชศาสตร์เพ่ือการเกษตรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.  มีพัฒนาการต่อเน่ือง สามารถประยุกต์ความรู้สาขาวิชา
พืชไร่ บูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตพืชไร่ของเกษตรกร หรือของชุมชน
ไทยได้อย่างมีประสิทธิผล 

1.   กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ในแหล่งปลูกพืชน้ันๆ หรือในแปลงปลูกของเกษตรกร 

2.   มีการปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรจากหน่วยงานทาง
การเกษตรทั้งราชการและเอกชน หรือโดยปราชญ์
ชาวบ้าน (วิชา 353719, 353729) 

3.  กระตุ้นให้รู้ส านึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตการ
ปรับปรุงการผลิตเกษตรของสงัคมไทย (วิชา 353754) 

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เป็น
บุคคลากรทางการเกษตรที่มคีุณค่า สามารถครองตน
และครองงานอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

1.  มีการอบรม หรือบรรยายพิเศษด้านจริยธรรม คุณธรรม 
และกริยามารยาทแบบไทยโดยวิทยากรต้นแบบ 

2.  กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่
จัดโดยภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย (เช่น พิธีไหว้ครู 
งานท าบุญ วันสถาปณาคณะ หรือ งานท าบุญภาควิชา) 
ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ (เช่น งาน
แห่เทียนพรรษา งานกฐิน หรืองานบุญประเพณีอื่นๆ) 

3. กระตุ้นให้เกิดส านึกความรับผิดชอบในหน้าท่ีและ
มารยาทในการเข้าสังคม โดยการเน้นการเน้นการเข้า
เรียนที่ตรงต่อเวลา ความเคารพในครู อาจารย์ และการ
ร่วมท างานแบบกลุ่ม  

4. กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองาน
วิทยานิพนธ์ในสาขาเดียวกัน เช่น การปลูก การเก็บ
เก่ียว (วิชา 353799) 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 1. มีการเรียนและฝึกการวางแผนงานวิจัย 

การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติใน
ระดับสูง  (วิชา 353754 และ 
353741) มีการสอนและฝึกปฏิบัติใน
การสืบค้นฐานข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค 
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีการฝึกการเขียน
บทความทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเผยแพร่ 
(วิชา 353701) รวมทั้งมีการฝึกการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ (วิชา 
353791, 353792) 

2. กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชน้ันๆ 
หรือในแปลงปลูกของเกษตรกร 

3. มีการปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรจาก
หน่วยงานทางการเกษตรทั้งราชการ
และเอกชน หรือโดยปราชญ์ชาวบ้าน 
(วิชา 353719, 353729) 

4. กระตุ้นให้รู้ส านึกในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
พันธุกรรม พืชที่เป็นประโยชน์ต่อ
อนาคตการปรับปรุงการผลิตเกษตร
ของสังคมไทย (วิชา 353754) 

1.  มีการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีความช านาญทางด้าน
เคมีวิเคราะห์และเทคโนโลยีชีวภาพ และผลการ
ตอบแบบทดสอบ 

2.  มีผลการทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
3.  มีการส่งรายงานการบ้านตรงเวลา และรายงานมี

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างถูกหลักวิชา 
ทันสมัย มีการประยุกต์ความรู้กับสาขาวิชาอื่น 
และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นแนวทางการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นของตนเอง 

4.  นักศึกษามีการค้นคว้า ทบทวนความก้าวหน้าของ
ข้อมูลทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขา
วิทยาศาตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ สามารถ
วางแผนการทดลองของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ด้วยตนเอง อย่างเข้าใจในปัญหาและถูกต้องตาม
หลักวิชาทางวิทยาศาสตร์เกษตร มีการประยุกต์
การตรวจค้นโดยเทคโนโนยีใหม่ เพ่ือให้ได้ผลการ
ทดลองที่เป็นองค์ความรู้ใหม่มีความทันสมัยใน
วงการวิชาการเกษตรระดับนานาชาติ 

5.  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองของ
งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวบรวมเขียนเป็น
บทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สามารถ
น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และ/หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับของบัณฑิตวิทยาลัย 

6.  นักศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาพืชไร่อย่าง
ก้าวหน้าสามารถผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการสอบประเมินความรู้และ
วิทยานิพนธ์มีเน้ือหาที่เป็นวิชาการและทันสมัย
เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมของไทย และ
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 2 1. กระตุ้นให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ 

2. มีการปาฐกถาพิเศษทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิธีการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หรือมีความรู้
ถ่องแท้ในประเด็นการวิจัยและพัฒนา
ทางพืชศาสตร์เพ่ือการเกษตรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 

1. นักศึกษาสามารถควบคุมเครื่องมือวิเคราะห์อัน
ทันสมัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา
ได้อย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งมีการน าเสนอผล
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างทันสมัย 
สามารถประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ในการน าเสนอ 

3. นักศึกษาสามารถผ่านการประเมิน (อักษรล าดับ
ข้ัน S) ในการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชา  สัมมนา
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน 

4. นักศึกษาสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูล
อิเล็คโทรนิคและสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์
จากบางส่วนของผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ เป็น
ที่ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่บัณทิต
วิทยาลัยยอมรับ 

PLO 3 1.  มีการอบรม หรือบรรยายพิเศษด้าน
จริยธรรม คุณธรรม และกริยามารยาท
แบบไทยโดยวิทยากรต้นแบบ 

2.  กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยภาควิชา คณะ 
มหาวิทยาลัย (เช่น พิธีไหว้ครู งาน
ท าบุญ วันสถาปณาคณะ หรือ งาน
ท าบุญภาควิชา) ชุมชน หรือหน่วยงาน
อื่นในจังหวัดเชียงใหม่ (เช่น งานแห่
เทียนพรรษา งานกฐิน หรืองานบุญ
ประเพณีอื่นๆ) 

5. กระตุ้นให้เกิดส านึกความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีและมารยาทในการเข้าสังคม โดย
การเน้นการเน้นการเข้าเรียนที่ตรงต่อ
เวลา ความเคารพในครู อาจารย์ และ
การร่วมท างานแบบกลุ่ม  

6. กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลืองานวิทยานิพนธ์ในสาขา
เดียวกัน เช่น การปลูก การเก็บเกี่ยว 
(วิชา 353799) 

1.  มีการฝึกปฏิบัติในขณะจัดการอบรมหรือบรรยาย
พิเศษด้านจริยธรรม  คุณธรรม และกริยามารยาท
แบบไทย 

2.  มีการตรวจสอบความตรงต่อเวลาเรียนในแต่ละ
วิชา รวมทั้งวินัยการประพฤติตนตามแบบอย่าง
ของความเป็นนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยอาจารย์
ผู้สอน 

3.  มีการฝึกการปฏิบัติงานกลุ่มในวิชาเพ่ือฝึกการ
ท างานเป็นทีม (วิชา 353799)  และความเคารพ
ในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่นใน
วิชา 353791, 353792,   353794 , 353795 และ 
353796 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 

(Curriculum Mapping) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1    มีความรู้ทางด้านพืชไร่ขั้นสูงโดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญในภาคเหนือ และ

สามารถด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชไร่ได้ เพื่อจัดการการผลิตพืชไร่และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตพืชไร่ได้อย่างยั่งยืน 

PLO 2    ส่ือสารและเผยแพร่องค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านพืชไร่ โดยการเลือกใช้ส่ือสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมทันสมัย เพื่อรองรับการใช้เครือข่ายข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) ทางการเกษตร 

PLO 3    สามารถครองตน มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น า
หรือผู้ร่วมงานท่ีดี เพื่อสามารถท างานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง 

 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 

กระบวนวิชาบังคับ 

353791   สัมมนาพืชไร่ 1  
 (Seminar in Agronomy 1)    

353792   สัมมนาพืชไร่ 2  
 (Seminar in Agronomy 2)    

353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร  
 (Communications in Agricultural Science)    

กระบวนวิชาเลอืก 

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 
 (Physiology of Crop Production)    

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ 
 (Storage of Field Crop Products)    

353721 การผลิตพืชไร่ภายใต้สภาวะเครียดจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิต 
 (Crops Production under Stress from Abiotic Factors)    

353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 
 (Ecology of Agronomic Crop)    

353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร   
 (Experimental Design and Analysis in Agriculture)    

353751 การปรับตัวของพืช 
 (Crop Adaptation)    

31 



 

 

กระบวนวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3
353752 พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
 (Quantitative Genetics in Plant Breeding)    

353754 การปรับปรุงพันธ์ุพืชชั้นสูง 
 (Advanced Plant Breeding)    

353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธ์ุ 
 (Seed Physiology)    

353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 
 (Seed Conditioning and Storage)    

353769 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1 
 (Selected Topics in Agronomy 1)    

353779 หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 
 (Selected Topics in Agronomy 2)    

353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 
 (Weed Ecology)    

353782 สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 (Herbicides)    

ปริญญานิพนธ ์

353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   
 (Master’s Thesis)    

353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   
 (Master’s Thesis)   
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา    
คุณธรรม จริยธรรม    

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและ
ของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   ✓ 
2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสงัคม   ✓ 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ   ✓ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์   ✓ 

2. ด้านความรู้    
1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาที่ศึกษา ✓   
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ✓   
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
✓ ✓  

4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ✓   
3. ด้านทักษะทางปัญญา    

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ ✓   
2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ✓ ✓  
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ✓   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ✓ ✓ 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 ✓  

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง   ✓ 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม  ✓  
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ   แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์ ✓ ✓  
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  ✓  
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับข้ันเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับข้ันท่ีมีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับข้ันท่ีไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับข้ันท่ียังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับข้ัน     ความหมาย   ค่าล าดับข้ัน 
    A ดีเย่ียม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับข้ัน ให้ก าหนด  ดังนี ้
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   S เป็นท่ีพอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นท่ีพอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาท่ีไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมนิผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับข้ัน  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             
 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร่ นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับข้ันไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาท่ีก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับข้ัน S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา 
353701, 353791, 353792, 353797 และ 353799    
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  
        ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ. 3 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน แบบ ก1) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้   (Comprehensive Examination)   
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และ
เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ี
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ีย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ 

ผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ ผลงานท่ีเผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 
1 เรื่อง  

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 
 
  

2.  บัณฑิต 

• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

• การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จ 
หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็น
บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ 
ท่ีเปน็ท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้ ผลงานท่ีเผยแพร่นั้นจะต้องมีนักศึกษาเป็นช่ือแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง                         
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3.  นักศึกษา  

• มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

• มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย์  

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

• มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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• มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือก ากับ ติดตามในการท า
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

• มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

• มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ท้ังทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  
หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รบัค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

N/A N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 11 11 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)  7 8 9 9 9 

เกณฑป์ระเมิน: หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒฯิตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้ส่ือในทุกรายวิชา   
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ   

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1(1-0-2) 
  Communications in Agricultural Science 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 ความสลับซับซ้อนในระบบเกษตร ผู้บริโภคข่าวสารหลายระดับความรู้ หน้าท่ีนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการ จริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ 
ของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเสนอต้นฉบับต่อวารสาร
และการตอบโต้กับผู้อ่านตรวจสอบ การเตรียมและการน าเสนอโปสเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการ การ
เสนอผลงานโดยการบรรยาย การส่ือสารทางวิชาการกับเกษตรกรโดย (1) การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม  และ (2) 
เอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการแก่บุคคลท่ัวไป การตรวจสอบ
ต้นฉบับรายงานการวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ การตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย 
 Complexities in agricultural systems: different levels of audience and duty of 
agricultural scientists, ethics and legalities in crop science, different forms of 
communications, publishing in peer-reviewed scientific journals: submitting manuscript and 
responding to reviewers comments, posters preparation and presentation, writing review 
articles, oral presentation, communicating with farmers I: participatory research, 
communicating with farmers II: farmer’s bulletins and handbooks , publishing of research 
information the general public, reviewing manuscripts and research proposals 
 
353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(3-0-6) 
  Physiology of Crop Production 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก ปัจจัย
ทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีก าหนดการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช ขบวนการทาง
สรีรวิทยาท่ีส าคัญในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช การล าเลียงและการถ่ายเทสารสังเคราะห์
ของพืช ดัชนีพื้นท่ีใบและการรับแสงของทรงพุ่ม ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพืชไร่ บทบาทของธาตุ
อาหารพืชท่ีมีต่อพืชปลูก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับพืช การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาพืชไร่ในการ
จัดการปลูกพืช 
 Plant growth and development, crop growth, development and yield analysis, plant 
genotype and environmental factors controlling growth and productivity, major physiological 
processes involving in crops growth and productivity, assimilates transport and loading in 
plants, leaf area index and canopy light inception, yield and yield component of field crops,  
roles of plant nutrients on crops growth and yield, crops and water relationship, applying 
field crops physiology knowledges on crops managements 
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353713  การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่ 3(3-0-6) 
  Storage of Field Crop Products 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

หลักการในการเก็บรักษาผลผลิตทางพืชไร่ ปัจจัยท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาและสภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อการเก็บรักษา การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลผลิตขณะเก็บรักษา ศั ต รู ใ น โร ง เก็ บ ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เส่ือมสภาพของผลผลิต การเก็บรักษาแบบควบคุม/ปรับ สภาพบรรยากาศ ชนิดบรรจุภัณฑ์ และการค านวณ
ต้นทุนในการเก็บรักษา 
 Principles for storage of field crop products, factor affecting on products longevity, 
and storage condition, changes of the quality of produce during storage, storage pests that 
affect on products, control and modified atmosphere storage, preservation of the packaging 
type, and calculation of storage costs 
 
353721  การผลิตพืชไร่ภายใต้สภาวะเครียดจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิต 3(3-0-6) 
  Crops Production under Stress from Abiotic Factors 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 การประเมินระดับการตอบสนองทางสรีรวิทยาของสภาวะเครียดในพืชในการสร้างผลผลิต การ
ตอบสนองต่อภาวะเครียดของพืชและการเกิดภาวะเครียดของพืชจากอนุมูลอิสระของออกซิเจน การเพาะปลูก
พืชภายใต้ภาวะเครียดจากดินกรด การเพาะปลูกพืชภายใต้ภาวะเครียดจากดินเค็ม การเพาะปลูกพืชภายใต้
ภาวะเครียดจากอุณหภูมิและแสง การเพาะปลูกพืชภายใต้ภาวะเครียดจากการขาดธาตุอาหารและธาตุอาหาร
เป็นพิษ การเพาะปลูกพืชภายใต้ภาวะเครียดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
 Evaluation of physiological responses to crop production under environmental 
stresses, crop production under stress from radicle oxygen species, crop production under 
stress from acid soil, crop production under stress from salinity soil, crop production under 
stress from temperature and light, crop production under stress from nutrient deficiency and 
toxicity, crop production under stress from weather variation 
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353723  นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3(3-0-6) 
  Ecology of Agronomic Crop 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 ความหมายของระบบนิเวศ และระบบเกษตรนิเวศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต
ของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในประชาคมพืช เสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตพืช 
แนวความคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับระบบการผลิตพืช การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช การวิเคราะห์
สถานการณ์ของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชเพื่อวางแผนกลยุทธการ
จัดการโดยการใช้แบบจ าลองการผลิตพืช 
 Definition of ecosystem and agroecosystem, environmental factors related to plant 
growth, species interaction in crop communities, stability and sustainability of crop 
production system, system thinking concept and analysis of environmental problem related 
to crop production system, climate change and its effect to crop production system, crop 
growth model, scenario analysis of effect of climate change on crop production system for 
strategies planning using crop growth model 
 
 
353741  การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางเกษตร 3(3-0-6) 
  Experimental Design and Analysis in Agriculture 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.สถ.311 (354311) หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ทบทวนพื้นฐานสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบงานวิจัย การทดสอบสมติฐาน อธิบายพื้นฐานของการ
ออกแบบงานวิจัยและการวิเคราะห์ในงานวิจัยท่ีมีปัจจัยเดียว, งานวิจัยท่ีมีปัจจัยสองปัจจัย และงานวิจัยท่ีมีสาม
ปัจจัย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ตัวแบบคณิตศาสตร์ใน
งานวิจัย 
 Review principle of statistics related to experimental design, principles of 
experimental designs, hypothesis testing, analysis in single-factor, two-factor, and three-factor 
experiments, linear regression analysis, correlation analysis and mathematical modeling. 
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353751  การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 
  Crop Adaptation 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืช แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของพืชและปัจจัย
จ ากัดการปรับตัวของพืชในมิติของเวลา แนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวของพืชต่อส่ิงแวดล้อม การปรับตัวของ
พืชโดยขบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การเปล่ียนจากพืชป่ามาเป็นพืชปลูก และแหล่งก าเนิดของพืช แนวคิด
เกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพืช การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืช
หมุนเวียนท่ีสูง ผลของปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมต่อพืช การปรับตัวของวัชพืชในระบบการเพาะปลูก หัวข้อพิเศษ 
และเหตุการณ์ปัจจุบัน     

Concepts, definitions and mechanisms and crop adaptation, concepts of plant 

distributions and limiting factor, crop adaptation through time, basic concepts of crop 

adaptation to environments, crop adaptation through natural selection, crop domestication 

and crop origin, ecotype concept on crop production, crop adaptation in highland crop 

rotation system, effect of environment factors on crops (GxE), adaptation of weedy type in 

cropping system, plant biotechnology and crop adaptation   

 
353752  พันธุศาสตร์ทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพ์ืช 3(3-0-6) 
  Quantitative Genetics in Plant Breeding 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ก.พร.741 (353741) หรือตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และสถิติ ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและลักษณะ การจัดระบบความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมโครงสร้างของประชากรและโครงสร้างย่อย แหล่งความแปรปรวนทางพันธุกรรม การ
คัดเลือก ค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของประชากรพื้นฐาน การผสมตัวเองและการผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติ 
ยีน เครื่องหมายพันธุกรรม และแผนท่ีการหาจ านวนยีนและต าแหน่งยีนบนโคโมโซม และการประยุกต์ใช้ใน
งานปรับปรุงพันธุ์พืช 
 Genetic and statistic background, genetic and phenotypic variation, organization of 
genetic variation, population structure and substructure, sources of genetic variation, 
selection, basic generation mean and variance, selfing and sib mating designs, gene, genetic 
markers and maps, gene counting and location and applications in plant breeding 
 
 
 



48 
 

353754  การปรับปรุงพันธุ์พืชช้ันสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Plant Breeding 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
  พื้นฐานทางชีววิทยาส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช การผสมพันธุ์ข้ามระหว่างชนิด พืชแฮพพลอยด์และ
พืชดับเบิ้ลแฮพพลอยด์ การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ เครื่องมือส าหรับนักปรับปรุงพันธุพ์ืช     
 Basic biology in plant breeding; interspecific hybridization; haploid and double 
haploid; mutation breeding; biotechnology in plant breeding; molecular markers-assisted 
breeding, tools for plant breeders 
 
 
353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6) 
  Seed Physiology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์  การดูดน้ า การงอก และ
การเจริญเติบโต การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การ
เส่ือมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 Seed development, the structure of seeds and their chemical components, 
imbibition, germination and growth, seed dormancy, seed viability, seed vigor, seed 
deterioration, seed storage 
 
 
353762  การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์ 3(3-0-6) 
  Seed Conditioning and Storage 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
             ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การลดความช้ืนเมล็ดพันธุ์ กระบวนการทางเมล็ด
พันธุ์และเครื่องมือ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การจัดการศัตรูโรงเก็บ คุณ ภาพ เม ล็ดพั น ธุ์ และการประ เมิ น
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ระบบการจัดการคุณภาพ 
  Environment factor effect to seed quality, seed drying, seed processing and handling, 
seed the storage, storage pest management, seed quality and seed quality assessment, 
quality management system 
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353769  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1 1(1-0-2) 
  Selected Topics in Agronomy 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

พื้นฐานงานวิจัยด้านพืชไร่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

Basic research in agronomy in relation to the current situation, crop production, 
crop physiology, plant breeding and seed technology 
 
353779  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2 2(2-0-4) 
  Selected Topics in Agronomy 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

งานวิจัยด้านพืชไร่เฉพาะทางท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

The research in agronomy in relation to the current situation, crop production, crop 
physiology, plant breeding and seed technology 
 
353781  นิเวศวิทยาของวัชพืช 3(3-0-6) 
  Weed Ecology 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ชีววิทยาของวัชพืช ระบบนิเวศวิทยาของวัชพืช วิวัฒนาการของวัชพืชในระบบนิเวศ การศึกษา
ประชากรของวัชพืช การแพร่กระจายตัวและการพักตัวของวัชพืช กลยุทธ์การอยู่รอดและกระบวนการ
เจริญเติบโต ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชและบทบาทศัตรูพืช การเปล่ียนแปลง
ประชากรวัชพืช และวัชพืชร้ายแรงในประเทศไทย 

Weed biology, weed ecosystem, evolution of weeds in ecosystem, demography of 
weeds, dispersal and dormancy of weeds, survival strategies and vegetation processes, 
associated growth of crop and weeds and role of pests, population dynamics, noxious 
weeds in Thailand     
 
353782  สารป้องกันก าจัดวัชพืช 3(3-0-6) 
  Herbicides 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 แนะน าเกี่ยวกับสารป้องกันก าจัดวัชพืช การน าเข้าและการเคล่ือนย้ายของสารป้องกันก าจัดวัชพืช 
กลไกของสารป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของดิน กลไกของสารป้องกันก าจัดวัชพืชในระบบของพืช กลไกการ
ท าลายของสารป้องกันก าจัดวัชพืช กลุ่มสารท่ียับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโน กลุ่มสารสัมผัสท าลายเยื่อหุ้ม
เซลล์ กลุ่มสารท่ีมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช กลุ่มสารท่ียับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน  กลุ่มสารท่ียับยั้ง
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กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กลุ่มสารท่ียับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ กลุ่มสารท่ียับยั้งการแบ่งเซลล์
บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช และการต้านทานสารป้องกันก าจัดวัชพืชในพืช 

Introduction to herbicide, herbicide uptake and movement, mechanism of herbicide 
in soil system, mechanism of herbicide in plant system, herbicide mode of action, amino 
acid synthesis inhibitors, contacts-membrane disrupters, hormonelike herbicides, lipid 
synthesis inhibitors, photosynthesis inhibitors, carotenoid synthesis inhibitors, meristem 
mitotic inhibitors and herbicide resistance in plants   
 
353791  สัมมนาพืชไร่ 1 1(1-0-2) 
  Seminar in Agronomy 1 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ ปัญหาใหม่ ๆ ทางการเกษตรช้ันสูง ในเชิงสัมพันธ์กับ/ปัญหาและข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีได้รับจากหัวข้อประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ 
  Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to their interested 
topics  
 
353792  สัมมนาพืชไร่ 2 1(1-0-2) 
  Seminar in Agronomy 2 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์  ปัญหาใหม่ ๆ ทางการเกษตรช้ันสูง ในเชิงสัมพันธ์กับปัญหาและข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีได้รับจากงานวิจัยของนักศึกษา 

Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to their own 
research results and problems 
 
353797  วิทยานิพนธป์ริญญาโท 36 หน่วยกิต 
  Master’s Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
353799  วิทยานิพนธป์ริญญาโท 12 หน่วยกิต 
  Master’s Thesis 
เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 



51 
 

2.   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
 

 

1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทยั (H-Index 16) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Ayut Kongpun, Phattan Jaisiria, Benjavan Rerkasem and Chanakan Prom-u-thai. 2020. Impact of 

soil salinity on grain yield and aromatic compound in Thai Hom Mali rice cv. Khao Dawk 
Mali 105. Agr. Nat. Resour. 54 : 74–78. (งานวิจัย) 

2. Farhan Mohiuddin Bhat, Sarana Rose Sommano, Charanjit Singh Riar, Phisit Seesuriyachan , 
Thanongsak Chaiyaso and Chanakan Prom-u-Thai. 2020. Status of Bioactive Compounds 
from Bran of Pigmented Traditional Rice Varieties and Their Scope in Production of 
Medicinal Food with Nutraceutical Importance. Agronomy (10): 1817; 
doi:10.3390/agronomy10111817, www.mdpi.com/journal/agronomy (งานวิจัย) 

3. Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain, Chanakan Prom-u-thai  and Hatem Rouached. 2020. Interplay 
Between Silicon and Iron Signaling Pathways to Regulate Silicon Transporter Lsi1 Expression 
in Rice. Frontiers in Plant Science, www.frontiersin.org.  1 July 2020 Volume 11. (งานวิจัย) 

4. Piyawan Phuphong, Ismail Cakmak, Atilla Yazici, Benjavan Rerkasem and Chanakan Prom-u-Thai. 
2020. Shoot and root growth of rice seedlings as affected by soil and foliar zinc 
applications. Journal of plant nutrition, VOL. 43, NO. 9, 1259–1267. (งานวิจัย) 

5. Chanakan Prom-u-thai, Abdul Rashid, Hari Ram, Chunqin Zou, Luiz Roberto Guimaraes 
Guilherme, Ana Paula Branco Corguinha, Shiwei Guo, Charanjeet Kaur, Asif Naeem, 
Supapohn Yamuangmorn, Muhammad Yasin Ashraf, Virinder Singh Sohu, Yueqiang Zhang, 
Fábio Aurélio Dias Martins,Suchada Jumrus, Yusuf Tutus, Mustafa Atilla Yazici and Ismail 
Cakmak . 2020. Simultaneous Biofortification of Rice With Zinc, Iodine, Iron and Selenium 
Through Foliar Treatment of a Micronutrient Cocktail in Five Countries. Frontiers in Plant 
Science, www.frontiersin.org, 1 November 2020, Volume 11, Article 589835. doi: 
10.3389/fpls.2020.589835 (งานวิจัย) 

6. Chanakan Prom-u-thai and Benjavan Rerkasem. 2020. Rice quality improvement. A review. 
Agron. Sustain. Dev.40: 28. https://doi.org/10.1007/s13593-020-00633-4 (งานวิจัย) 

7. Thitinan Sreethong, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell and Sansanee 
Jamjod.2020. Identifying rice grains with premium nutritional quality among on-farm 
germplasm in the highlands of Northern Thailand. Quality Assurance and Safety of Crops 
and Foods. 12(3):12-23. (งานวิจัย) 

http://www.mdpi.com/journal/agronomy
http://www.frontiersin.org/
https://doi.org/10.1007/s13593-020-00633-4
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8. Supapohn Yamuangmorn, Bernard Dell, and Chanakan Prom-u-thai. 2020. Anthocyanin and 
Phenolic Acid Profiles in Purple, Red and Non-Pigmented Rice during Germination. CMU J. 
Nat. Sci. (2020) Vol. 19 (4) 865-878. (งานวิจัย) 

9. Supapohn Yamuangmorn, Rarinthorn Rinsinjoy, Sithisavet Lordkaew, Bernard Dell, Chanakan 
Prom-u-thai. 2020.  Responses of Grain Yield and Nutrient Content to Combined Zinc and 
Nitrogen Fertilizer in Upland and Wetland Rice Varieties Grown 
in Waterlogged and Well-Drained Condition. Journal of Soil Science and Plant Nutrition: 
20:2112–2122. https://doi.org/10.1007/s42729-020-00279-x (งานวิจัย) 

10. Benjamaporn Wangkaew, Chanakan Thebault Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem 
and Tonapha Pusadee. 2019. Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport 
Genes in Two Thai Rice Varieties. CMU.J.Nat.Sci. 18(3):358-371. (งานวิจัย) 

11. Chananchida Janpen, Naruemon Kanthawang, Sarana Rose Sommano, Chanakan Prom-u-thai. 
2019. Visualisation of reactive oxygen species during stress of spearmint (Mentha spicata 
L.). Medicinal Plants 11(1):110-115. (งานวิจัย) 

12. Kankunlanach Khampuang, Ponlayuth Sooksamiti, Somchai Lapanantnoppakhum, Yutdanai 
Yodthongdee, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u-thai. 2019. Effects of Soil Cadmium 
Contamination on Grain Yield and Cadmium Accumulation in Different Plant Parts of Three 
Rice Genotypes. International Journal of Agriculture and Biology. 21(6):1205-1211. (งานวิจัย) 

13.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Xin Du, Yonglin Ren and Chanakan Prom-u-thai. 2019. 
Simultaneous quantification of anthocyanins and phenolic acids in pigmented rice (Qryza 
sativa L.) using UPLC-PDA/ESI-Q-TOF. International Journal of Agriculture and Biology. 
21(3):590-596. (งานวิจัย) 

14.  Chanakan Prom-u-thai. 2018  ; Applying nitrogen fertilizer increased anthocyanin in vegetative 
shoots but not in grain of purple rice genotypes. J. Sci. Food Agric. 9 8  : 4 5 2 7  – 4 5 3 2 
(งานวิจัย) 

15. Natdanai Juntakad, Sittichai Lordkaew, Sansanee Jamjod, Chanakan Prom-u-thai. 2018. 
Responses of grain yield and nutrient accumulation to water and foliar fertilizer 
management in upland and wetland rice varieties. Online Journal of Biological Sciences. 18 
(3): 254-262 (งานวิจัย) 

16.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard dell, Chanakan Prom-u-thai. 2018. Effects of Cooking on 
Anthocyanin Concentration and Bioactive Antioxidant Capacity in Glutinous and Non-
Glutinous Purple Rice. Rice Science. 25 (5): 270-278. (งานวิจัย) 

17.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Benjavan Rerkasemc and Chanakan Prom-u-thai . 2018. 
Applying nitrogen fertilizer increased anthocyanin in vegetative shoots but not in grain of 
purple rice genotypes. J Sci Food Agric 2018; 98: 4527–4532. (งานวิจัย) 

https://doi.org/10.1007/s42729-020-00279-x
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18.  Thitinan Sreethong, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell and Sansanee 
Jamjod. 2018. Variation of milling and grain physical quality of dry season Pathum Thani 1 
in Thailand. CMU. J. Nat. Sci. 17 (3): 191-200. (งานวิจัย) 

19.  Piyawan Phuphong, Ismail Cakmak, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-thai. 2018. Effects of foliar 
zinc fertilizer application on grain yield and zinc concentration in three rice farmers’ fields. 
CMU J. Nat. Sci. 17 (3): 181-190. (งานวิจัย) 

20.  Ronnachit Jindalouang, Chanya Maneechote, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem and 
Sansanee Jamjod. 2018. Growth and Nutrients Competition between Weedy Rice and Crop 
Rice in a Replacement Series Study. International Journal of Agriculture and Biology. 20 (4): 
784-790. (งานวิจัย) 

21.  Suwannee Laenoi, Benjavan Rerkasem, Sittichai Lordkaew, Chanakan Prom-u-thai. 2018. 
Seasonal variation in grain yield and quality in different rice varieties. Field Crops Research. 
221: 350-357. (งานวิจัย) 

22.  Nantana Chaiwong, Chanakan Prom-u-thai, Nadia Bouain, Benoit Lacombe, Hatem Rouached. 
2018. Individual vs. combinatorial effect of Silicon, Phosphate, and Iron deficiency on 
Growth of Lowland and Upland Rice Varieties. International Journal of Molecular Sciences. 
18 (9): 899-911. (งานวิจัย) 

23.  Nanthana Chaiwong, Sittichai Lordkaew, Narit Yimyam, Benjavan Rerkasem and Chanakan Prom-
u-thai.  2018.  Silicon nutrition and distribution in plants of different Thai rice varieties. 
International Journal of Agriculture and Biology. 20 (3): 669-675. (งานวิจัย) 

24. Pennapa Jaksomsak, Patcharin Tuiwong, Benjavan Rerkasem, Georgia Guild, Lachlan Palmer, 
James Stangoulis, Chanakan T Prom-u-thai. 2018. The impact of foliar applied zinc fertilizer 
on zinc and phytate accumulation in dorsal and ventral grain sections of four Thai rice 
varieties with different grain zinc. Journal of Cereal Science. 79: 6-12. (งานวิจัย) 

25.  Vua Xiongsiyee, Benjavan Rerkasem, Jeeraporn Veeradittakit, Chorpet Saenchai, Sittichai 
Lordkaew, Chanakan Thebault Prom-u-thai. 2018. Variation in Grain Quality of Upland Rice 
from Luang Prabang Province, Lao PDR. Rice Science. 25 (2): 94-102. (งานวิจัย) 

26.  Ismail Cakmak, Chanakan Prom-u-thai, Luiz R G Guilherme, Abdul Rashid, Katcha H Hora, Atilla 
Yazici, Erdinc Savasli, M. Kalayci, Yusuf Tutus, Piyawan Phuphong & M. Rizwan & F. A. D. 
Martins & G. S. Dinali & Levent Ozturk. 2017. Iodine biofortification of wheat, rice and maize 
through fertilizer strategy. Plant and Soil. 418 (1-2): (319-335). (งานวิจัย) 

27.  Jenjira Mongon, Arom Jantasorn, Prateep Oupkaew, Chanakan Prom-u-thai, Hatem Rouached. 
2017 . The time of flooding occurrence is critical for yield production in rice and vary in a 
genotype-dependent manner.  Journal of Biological Sciences.  17(2), 58-65. 
https://doi.org/10.3844/ojbsci.2017.58.65. (งานวิจัย) 
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28.  Jenjira  Mongon, Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain, Chanakan Prom-u-thai, David Secco, Hatem 
Rouached . 2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth in 
an oxygen dependent manner: insight from upland and lowland rice. International Journal 
of Molecular Sciences. 18 (3): 607-614 (งานวิจัย) 

29.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u-thai. 2017. 
Stability of Anthocyanin Content and Antioxidant Capacity Among Local Thai Purple Rice 
Genotypes in Different Storage Conditions. Chiang Mai J. Sci. 44: 1-10. (งานวิจัย) 

30.  Kunkunlanach Khampuang, Pennapa Jaksomsak, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Association 
between iron, zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions of rice 
grain. International Food Research Journal. 24 (5): 1919-1924 (งานวิจัย) 

31.  Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sitthichai Loardkaew, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan 
Rerkasem.  2017.  Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’ s 
Center of Diversity. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 85-98. (งานวิจัย) 

32.  Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee, 
Chanakan Prom-u-thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of Parboiled 
Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 99-112. 
(งานวิจัย) 

33.  Pennapa Jaksomsak, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Responses of grain zinc 
and nitrogen concentration to nitrogen fertilizer application in rice varieties withhigh-
yielding low grain zinc and low-yielding high grain zinc concentration. Plant and Soil.411: 
101-109. (งานวิจัย) 

34.  Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai, Narit Yimyam, Sansanee Jamjod and Benjavan 
Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic Diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) 
Britt.) from Northern Thailand. Economic Botany. 71(2) pp.175-187 (งานวิจัย) 

ระดับชาติ 
35. อภิรัตน์ โตลาดับ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การคัดเลือกสายพันธุ์

บริสุทธิ์ข้าวเหนียวด าท่ีมีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของ
ประเทศไทย. แก่นเกษตร 48: (5): 1042-1055. doi:10.14456/kaj.2020.94 (งานวิจัย) 

36. เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ าหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับท่ี 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

37. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด 2562 การจ าแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ าพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150 (งานวิจัย) 
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พรมอุทัย. 2562. ผลของฤดูกาลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดดาวอินคา. วารสารเกษตร 35(2):205-213.  
(งานวิจัย) 

40. อภิรัฐ บัณฑิต และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ผลทางอัลลีโลพาทีของบาหยา (Asystasia gangetica) 
ต่อการเติบโตของผักกาดหอม. วารสารแก่นเกษตร 1 : 479 - 486. (งานวิจัย) 

41. ฐิตินันท์ ศรีทอง, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จ าจด และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 
2560. ผลของการประหยัดน้ าต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าว. วารสารแก่นเกษตร 3 
: 451 - 460. (งานวิจัย) 

42. พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมช่ัวท่ี 2 ระหว่างข้าวเหนียวด าจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ท่ีปลูกที่ลุ่มและท่ีสูง.วารสารเกษตร. 33(3): 323-332. (งานวิจัย) 
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2. ผศ.ดร.ตอ่นภา ผุสดี (H-Index 5) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

1. Nanthana Chaiwong, Benjavan Rerkasem, Tonapha Pusadee, and Chanakan Prom-u-thai. 2021. 
Silicon application improves caryopsis development and yield in rice. Journal of the 
Science of Food and Agriculture. 101(1): 220-228. 
https://doi.org/10.1002/jsfa.10634 (งานวิจัย) 

2. Rerkasem, Benjavan, Sansanee Jamjod, and Tonapha Pusadee. 2020. Productivity limiting 
impacts of boron deficiency, a review. Plant and Soil. 455(1): 23-40  
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3. Phukjira Chan-in, Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Benjavan Rerkasem and Tonapha Pusadee. 
2020. Grain Quality and Allelic Variation of the Badh2 Gene in Thai Fragrant Rice Landraces. 
Agronomy. 10(6): 779. doi:10.3390/agronomy10060779 (งานวิจัย) 

4. Marshall Wedger, Tonapha Pusadee, Anupong Wongtamee, and Kenneth M. Olsen. 
2019. Discordant patterns of introgression suggest historical gene flow into Thai weedy rice 
from domesticated and wild relatives. Journal of Heredity. 110(5): 601–609. (งานวิจัย) 

5. Benjamaporn Wangkaew, Chanakan Thebault Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem 
and Tonapha Pusadee.  2019.  Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport 
Genes in Two Thai Rice Varieties.  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
. 18(3):358-372. (งานวิจัย)  

6. Tonapha Pusadee, Anupong Wongtamee, Benjavan Rerkasem, Kenneth M. Olsen, and Sansanee 
Jamjod.  2019.  Farmers drive genetic diversity of Thai purple rice ( Oryza sativa 
L.) landraces. Economic Botany. 73 (1):76–85. DOI 10.1007/s12231-018-9436-0 (งานวิจัย) 

7. Saran Khumto , Tonapha Pusadee , Kenneth M. Olsen and Sansanee Jamjod . 2018 Genetic 
relationships between anther and stigma traits revealed by QTL analysis in two rice 
advanced-generation backcross populations. Euphytica (2018) 214:5. 
https://doi.org/10.1007/s10681-017-2091-1 (งานวิจัย) 

8. Saran Khumto  Thitinan Sreethong , Tonapha  Pusadee , Benjavan Rerkasem and Sansanee  
Jamjod . 2018. Variation of floral traits in Thai rice germplasm (Oryza sativa).  Genet Resour 
Crop Evol 65: 1128-1132. https://doi.org/10.1007/s10722-017-0600-7 (งานวิจัย) 

9.  Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai, Narit Yimyam, Sansanee Jamjod and Benjavan 
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https://doi.org/10.1007/s10722-017-0600-7


58 
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12. เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ าหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับท่ี 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

13. ชฎาพร พรหมเผ่า, ภาณพันธุ์ ประภาติกุล, สุรพล เศรษฐบุตร และต่อนภา ผุสดี. 2563. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สุขภาวะของเกษตรกรในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: 415-420. (งานวิจัย) 

14. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด 2562 การจ าแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ าพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150. (งานวิจัย) 

15. สิรินทร์ กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จ าจด และต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ท่ีสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 47(5): 901-916. (งานวิจัย) 

16. ปฐมาภรณ์  มาสุด, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของ
ยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ าลึก วารสารเกษตร 35(3): 401-411. (งานวิจัย) 

17. ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จ าจด และต่อนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้
สภาพน้ าท่วม วารสารแก่นเกษตร 47(3): 495-508. (งานวิจัย) 

18. ภัคจิรา จันทร์อินทร์, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายอัลลีลของ
ยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองท่ีสูง วารสารเกษตร 35(1):23-35.  
(งานวิจัย) 

19. ปวีณา เตจาค า, ศรันย์ ข าโท้, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และ
ความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองท่ีสูงพันธุ์บือเนอมู วารสารแก่นเกษตร 47(2):317-326. (งานวิจัย) 

20.  ธัญญา วิริยา, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงในจังหวัดเชียงราย วารสารเกษตร 35(2):1-13. (งานวิจัย) 

21.  กานต์พิชชา สายค าฟู, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติ
เคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงของประเทศไทย . วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 45 ฉบับท่ี 6 46 (6) : 
1135-1146 (งานวิจัย) 

22.  พิทวัส สมบูรณ์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมช่ัวท่ี 2 ระหว่างข้าวเหนียวด าจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ท่ีปลูกท่ีลุ่มและท่ีสูง.วารสารเกษตร ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนกันยายน -ธันวาคม 
2560 (งานวิจัย) 



59 
 

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  

23. Tonapha Pusadee, Phukjira Chan-In, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod.  2 0 1 8 .  Allelic 
variation of BADH2  gene in Thai fragrant rice landrace germplasm.  Presented at German 
Plant Breeding Conference 2018 at Harzer Kurzer-&Kongress Hotel, Wernigerode, Germany 
February 28 – March 2 : P.35, 2018. (งานวิจัย)  

24. Saran Khumto, Tonapha Pusadee, and Sansanee Jamjod. 2018. Development and evaluation of 
advanced lines derived from cultivated rice (Oryza sativa L. )  and common wild rice (O. 
rufipogon Griff. )  for outcross promoting traits.  Presented at German Plant Breeding 
Conference 2018 at Harzer Kurzer-&Kongress Hotel, Wernigerode, Germany February 28  – 
March 2 : P.46, 2018. (งานวิจัย) 

25. Lin-Feng Li, Tonapha Pusadee, Beng-Kah Song, Ya-Ling Li, Ming-Rui Li, Benjavan Rerkasem, 
Sansanee Jamjod, and Kenneth Olsen.  2017.  Genome-wide view of the origin and 
adaptative evolution of weedy rice. Paper presented at Plant Genome Evolution: Current 
Opinion Conference 2017 at the Melia Sitges Hotel, Sitges, Spain October 1 – 3 : P.27, 2017.  
(งานวิจัย) 

26. Tonapha Pusadee, Lin-Feng Li, Prapat Suriyapol, Harald Grove, Kwanrutai Chin-inmanu, Benjavan 
Rerkasem, Sansanee Jamjod, and Kenneth M Olsen. Evolutionary dynamics of Thai weedy 
rice (Oryza sativa f.  spontanea)  genomic.  Paper presented at Plant Genome Evolution: 
Current Opinion Conference 2017 at the Melia Sitges Hotel, Sitges, Spain October 1 – 3 : 
P.48, 2017. (งานวิจัย) 

ระดับชาติ 
27. กานต์พิชชา สายค าฟู, ศันสนีย์ จ าจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมิน

คุณภาพเมล็ดในข้าวเหนียวพื้นเมืองท่ีสูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5      ณ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 53. (งานวิจัย) 

28. ปวีณา เตจาค า, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 61. (งานวิจัย) 

29. ธัญญา วิริยา, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายของลักษณะข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงจาก
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 57. (งานวิจัย) 

30. เบญจมาภรณ์  วังแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จ าจด, และ ต่อนภา  ผุสดี. 2561. การประเมิน
ปริมาณความเข้มข้นซิลิคอนของข้าวไทย 2 สายพันธุ์. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 60. (งานวิจัย) 
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31. ปฐมาภรณ์ มาสุด, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความสามารถในการยืดปล้องของข้าวป่าสามัญ
ภายใต้สภาพน้ าลึก. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 55. (งานวิจัย) 

32. ภัคจิรา จันทร์อินทร์, นริศ ยิ้มแย้ม, ศันสนีย์ จ าจด, และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมินลักษณะทางคุณภาพ
ของเมล็ดข้าวหอมพื้นเมืองท่ีสูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5    ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 54. (งานวิจัย) 

33. สิรินทร์ กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานและพืชไร่
ของข้าวพื้นเมืองท่ีสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 
5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 56. 
(งานวิจัย) 

34. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบล์ พรมอุทัย, และศันสนีย์ จ าจด. 2561.การประเมินลักษณะ
ประชากรข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีด าในภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าว
แห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 23 -24 พฤษภาคม 2561 : 
หน้า 30. (งานวิจัย) 

35. ศรันย์ ข าโท้, ต่อนภา ผุสดี, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2561. การหาต าแหน่งบนโครโมโซมท่ีควบคุมขนาดเกสรตัวผู้และ
เกสรตัวเมียในข้าว. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 27. (งานวิจัย) 
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3. ผศ.ดร.อภริัฐ บณัฑติ (H-Index 1) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Apirat Bundit, Michael Ostlie, Chanakan Prom-U-Thai. 2021. Sunn hemp (Crotalaria juncea) weed 

suppression and allelopathy at different timings. Biocontrol Science and Technology, DOI: 
10.1080/09583157.2021.1881446. (งานวิจัย) 

2. Apirat Bundit, Kosumi Yamada, Hideyuki Shigemori, Wanpen Laosripaiboon, Avishek Datta, 
Tosapon Pornprom. 2019. Potential of trans-p-coumaric acid released from Rottboellia 
cochinchinensis for weed control in vegetable fields. Allelopathy Journal 46(2):185-194.   
(งานวิจัย)  

ระดับชาติ 
3. อภิรัฐ บัณฑิต. 2562. การประเมินประสิทธิภาพสารก าจัดวัชพืชแบบก่อนงอกส าหรับการควบคุมวัชพืชในแปลง

ปลูกอ้อย. วารสารเกษตร 35 (3) 413–423. (งานวิจัย) 
4. อภิรัฐ บัณฑิต , กัญญาณี  นามบุญเรือง , จ าเนียร ชมภู และ ทศพล พรพรหม. 2562. ผลของการใช้สาร 

pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ าจากหญ้าโขย่งส าหรับการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน.      แก่น
เกษตร 47 (4) 627-640. (งานวิจัย) 

5. อภิรัฐ บัณฑิต และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ผลทางอัลลีโลพาทีของบาหยา (Asystasia gangetica) 
ต่อการเติบโตของผักกาดหอม. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) 479–486. (งานวิจัย) 

6. จ าเนียร ชมภู, อมรศรี ขุนอินทร์, อภิรัฐ บัณฑิต, และ ทศพล พรพรหม. 2561. ผลของอัลลีโลพาทีในวัชพืชท่ีปลูก
ร่วมกับมะเขือเทศต่อการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.). วารสารเกษตร 34 (1) 
55–65. (งานวิจัย) 

7. จ าเนียร ชมภู, อภิรัฐ บัณฑิต, และ ทศพล พรพรหม. 2560. กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอส
และซินนาเมท 4-ไฮดรอกซีเลสท่ีเกี่ยวข้องกับผลทางอัลลีโลพาธีของข้าวต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก.  
แก่นเกษตร 45 (4) 675–684. (งานวิจัย) 

8. อภิรัฐ บัณฑิต และ ทศพล พรพรหม. 2560. การประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธีจากหญ้าโขย่งต่อการยับยั้ง
การเติบโตของวัชพืชในสภาพแปลง. วารสารเกษตร 33 (2) 193-202. (งานวิจัย) 
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4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จ าจด (H-Index 15) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod and Tonapha Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts 

of boron deficiency. Plant Soil:455:23–40. https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0 
(งานวิจัย) 

2. Phukjira Chan-in, Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Benjavan Rerkasem and Tonapha Pusadee. 
2020. Grain Quality and Allelic Variation of the Badh2 Gene in Thai Fragrant Rice Landraces. 
Agronomy. 10(6): 779. doi:10.3390/agronomy10060779 (งานวิจัย) 

3. Thitinan Sreethong, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell and Sansanee 
Jamjod.2020. Identifying rice grains with premium nutritional quality among on-farm 
germplasm in the highlands of Northern Thailand. Quality Assurance and Safety of Crops 
and Foods. 12(3):12-23. (งานวิจัย) 

4. Sittichai Lordkaew, Narit Yimyam, Anupong Wongtamee, Sansanee Jamjod and Benjavan 
Rerkasem. 2019. Evaluating a heat-tolerant wheat germplasm in a heat stress environment. 
Plant Genetic Resources; 1–7.  doi:10.1017/S1479262119000054 (งานวิจัย) 

5. Benjamaporn Wangkaew, Chanakan Thebault Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem 
and Tonapha Pusadee.  2019.  Silicon Concentration and Expression of Silicon Transport 
Genes in Two Thai Rice Varieties.  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
. 18(3):358-372 (งานวิจัย) 

6. Benjavan Rerkasem, Sittichai Lordkaew, Narit Yimyam, Sananee Jamjod. 2019. Evaluationg boron 
efficiency in heat tolerant wheat germplasm. International Journal of Agriculture and 
Biology. 21(2): 385-390. (งานวิจัย) 

7. Tonapha Pusadee, Anupong Wongtamee, Benjavan Rerkasem, Kenneth M. Olsen, Sansanee 
Jamjod. 2019. Farmers Drive Genetic Diversity of Thai Purple Rice (Oryza sativa L.) 
Landraces. Economic Botany, 73(1), 2019, pp. 76–85. (งานวิจัย) 

8. Natdanai Juntakad, Sittichai Lordkaew, Sansanee Jamjod, Chanakan Prom-u-thai. 2018. 
Responses of grain yield and nutrient accumulation to water and foliar fertilizer 
management in upland and wetland rice varieties. Online Journal of Biological Sciences. 18 
(3): 254-262. (งานวิจัย) 

9. Thitinan Sreethong, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell and Sansanee 
Jamjod. 2018. Variation of milling and grain physical quality of dry season Pathum Thani 1 
in Thailand. CMU. J. Nat. Sci. 17 (3): 191-200. (งานวิจัย) 

https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0
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10. Ronnachit Jindalouang, Chanya Maneechote, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem and 
Sansanee Jamjod. 2018. Growth and Nutrients Competition between Weedy Rice and Crop 
Rice in a Replacement Series Study. International Journal of Agriculture and Biology. 20 (4): 
784-790. (งานวิจัย) 

11. Adirek Punyalue, Jedsada Jongjaidee ,  Sansanee Jamjod  and Benjavan Rerkasem . 2018.  
Legume intercropping to reduce erosion, increase soil fertility and grain yield, and stop 
burning in highland maize production in northern Thailand. CMU J.  Nat.  Sci. 17: 265-275. 
(งานวิจัย) 

12. Saran Khumto , Tonapha Pusadee , Kenneth M. Olsen and Sansanee Jamjod . 2018 Genetic 
relationships between anther and stigma traits revealed by QTL analysis in two rice 
advanced-generation backcross populations. Euphytica (2018) 214:5. 
https://doi.org/10.1007/s10681-017-2091-1 (งานวิจัย) 

13. Saran Khumto  Thitinan Sreethong , Tonapha  Pusadee , Benjavan Rerkasem and Sansanee  
Jamjod . 2018. Variation of floral traits in Thai rice germplasm (Oryza sativa).  Genet Resour 
Crop Evol 65: 1128-1132. https://doi.org/10.1007/s10722-017-0600-7 (งานวิจัย) 

14. Adirek Punyalue , Sansanee Jamjod  and Benjavan Rerkasem . 2018. Intercropping maize with 
legumes for sustainable highland maize production. Mountain Research and Development 
38(1): 35-44.  https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00048.1 (งานวิจัย) 

15. Thitinan Sreethong, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell and Sansanee 
Jamjod. 2018. Variation of milling and grain physical quality of dry season Pathum Thani 1 
in Thailand. CMU. J. Nat. Sci. 17 (3): 191-200. (งานวิจัย) 

16.  Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai, Narit Yimyam, Sansanee Jamjod and Benjavan 
Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic Diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) 
Britt.) from Northern Thailand. Economic Botany. 71(2) pp.175-187 (งานวิจัย) 

17. Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sittichai Lordkaew, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem. 
2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’ s Center of 
Diversity. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 85-98. (งานวิจัย) 

18. Supansa Sukkeo, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2017. Heat tolerance in Thai rice 
varieties. ScienceAsia 43(2017):61-69. (งานวิจัย) 

19. Supansa Sukkeo, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2017. Inheritance of Tolerance to High 
Temperature at Anthesis in Rice. Sabrao Journal of Breeding and Genetics 49(2)135-143. 
(งานวิจัย) 

 
 
 

https://doi.org/10.1007/s10681-017-2091-1
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00048.1
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ระดับชาติ 
20. อภิรัตน์ โตลาดับ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การคัดเลือกสายพันธุ์

บริสุทธิ์ข้าวเหนียวด าท่ีมีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพื้นเมืองภาคเหนือของ
ประเทศไทย. แก่นเกษตร 48 ฉบับท่ี 5: 1042-1055./doi:10.14456/kaj.2020.94 (งานวิจัย) 

21. เทวา ขอดเรือนแก้ว , ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ าหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับท่ี 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

22. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด 2562 การจ าแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ าพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150. (งานวิจัย) 

23. สิรินทร์ กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จ าจด และต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ท่ีสูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 47(5): 901-916. (งานวิจัย) 

24. ปฐมาภรณ์  มาสุด, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของ
ยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ าลึก.วารสารเกษตร 35(3): 401-411. (งานวิจัย) 

25. ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จ าจด และต่อนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้
สภาพน้ าท่วม วารสารแก่นเกษตร 47(3): 495-508. (งานวิจัย) 

26. ภัคจิรา จันทร์อินทร์, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายอัลลีลของ
ยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองท่ีสูง  วารสารเกษตร 35(1):23-35. 
(งานวิจัย) 

27. ปวีณา เตจาค า, ศรันย์ ข าโท้, ศันสนีย์ จ าจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และ
ความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองท่ีสูงพันธุ์บือเนอมู วารสารแก่นเกษตร 47(2):317-326. (งานวิจัย) 

28. ธัญญา วิริยา, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงในจังหวัดเชียงราย วารสารเกษตร 35(2):1-13.  (งานวิจัย) 

29. กานต์พิชชา สายค าฟู, ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติ
เคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองท่ีสูงของประเทศไทย . วารสารแก่นเกษตร 46 (6) : 1135-1146. 
(งานวิจัย) 

30. อดิเรก ปัญญาลือ, เจษฎา จงใจดี, ศันสนีย์ จ าจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2561. ผลของการปลูกข้าวโพดแซม
ถ่ัวต่อการชะล้างพังทะลายหน้าดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน.วารสารแก่นเกษตร. 46(3):449-
458. (งานวิจัย) 

31. ฐิตินันท์ ศรีทอง, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จ าจด และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย . 
2560. ผลของการประหยัดน้ าต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าว. แก่นเกษตร 3 : 451 - 
460. (งานวิจัย) 

32.  พิทวัส สมบูรณ์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมช่ัวท่ี 2 ระหว่างข้าวเหนียวด าจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ท่ีปลูกท่ีลุ่มและท่ีสูง.วารสารเกษตร ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 3 ประจ าเดือนกันยายน-ธันวาคม 
2560 (งานวิจัย) 
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5. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (H-Index 2) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. กฤษฎา ค าจันทร์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แสงทิวา สุริยงค์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2562. ทัศนคติของเกษตรกร

ต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปีในอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร 47 : 1053 - 1058. 
(งานวิจัย) 

2. ปิยะวรรณ ฝักฝ่าย, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, แสงทิวา สุริยงค์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2562. ความคิดเห็นของ
เกษตรกรท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตร
พร้าว จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 47 : 173 - 178. (งานวิจัย) 

3. ปวีณรัตน์ สิงสิน, รุจ ศิริสัญลักษณ์, บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และแสงทิวา สุริยงค์. 2562. การปรับตัวของผู้ปลูกข้าว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารเกษตร คณะ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35 : 125 – 136. (งานวิจัย) 

4. ปณชล  ทายะมหา, อดิเรก ปัญญาลือ, ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์ และปาริชาติ  เทียนจุมพล. 2560. 
ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ ามันของเมล็ดงาข้ีม้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48 : 291 - 
294. (งานวิจัย) 
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6. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (H-Index 4) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Manfred Hauner, Karl Eichhorn, Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong and 

Viboon Changrue. 2020. Use and Applications of Solar Heat in the Malting and Brewing 
Industry. A Review. BrewingScience, 73: 6-17. (งานวิจัย) 

2. Manfred Hauner, Karl Eichhorn, Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong and 
Viboon Changrue. 2019. Model calculation of a solar assisted system for a malt kiln. 
BrewingScience, 72: 18-30. (งานวิจัย) 

3. NarinSontigun, Kabkaew Sukontason, Chutharat Samerjai, Jens Amendt, Sangob Sanit, Tunwadee 
Klongklaew, Sanguansak Thanapornpoonpong, Kom Sukontason, Pradya Somboon. 2018 ; 
Bionomics of the oriental latrine fly Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: 
Calliphoridae): temporal fluctuation and reproductive potential. Parasites and Vectors 11 : 
1 – 12. (งานวิจัย) 

4. Tunwadee Klong-klaew, Kabkaew Sukontason, Chutharat Samerjai, Hiromu Kurahashi, Kom 
Sukontason, Narin Sontigun, Philip G. Koehler, Suttida Suwannayod, Theeraphap 
Chareonviriyaphap, Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Kom Sukontason. 2018. Field 
evaluation of a semi-automatic funnel trap targeted the medically important non-biting 
flies. ACTA TROPICA 176 : 68 – 77. (งานวิจัย) 

5. Nuchchara Somrat, Chommanad Sawadeemit, Suchada Vearasilp, Sa-nguansak 
Thanapornpoonpong,  Shela Gorinstein. 2017. Effects of different binder types and 
concentrations on physical and antioxidant properties of pelleted sweet corn seeds.  
European Food Research and Technology 244 : 547 – 554. (งานวิจัย) 

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
6. Sa-nguansak Thanapornpoonpong.  Concept and procedure of plasma seed treatment. 1 2 th 

Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering (AEPSE2 0 1 9 ) 
Maison Glad Jeju Hotel, Jeju, Korea. Semtember 1, 2019  หน้า 1-10. (งานวิจัย) 

7. On-Uma Ruangwong, Dheerawan Boonyawan, Choncharoen Sawangrat and Sa-nguansak 
Thanapornpoonpong. 2017. Cold Plasma Seed Treatment on Bacterial Wilt Disease of 
Pepper. The 3rd international workshop on advanced plasma technology and applications 
- Agriculture and Bio Technology by Plasma. January 11-15, 2017. Nong Lam University, Ho 
Chi Minh City, Vietnam. (งานวิจัย) 
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8. Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Aungkhana Sobbong, On-Uma Ruangwong, Thapanee 
Sarakonsri, Choncharoen Sawangrat, Dheerawan Boonyawan and Jeon Geon Han. 2017. 
Effects of Plasma on Pepper Seed quality and Eliminated of Colletotrichum sp. 
Contamination. The 11th Anniversary Asian-European International Conference on Plasma 
Surface Engineering (AEPSE 2017). September 11-15, 2017. Jeju, Republic of Korea. 
(งานวิจัย) 

9. Sa-nguansak Thanapornpoonpong. 2017. Plasma technique for seed treatment. Seminar on 
Updated Seed Technology. July 3, 2017. Kantary Hills Chiangmai Hotel. Chiangmai, 
Thailand. (งานวิจัย) 

ระดับชาติ 
10.  สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์. 2562. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อก าจัดเช้ือโรคและยกระดับความงอก

เมล็ดพันธุ์. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งท่ี 16, 18 - 21 มิถุนายน  2562, หน้า 1-6. (งานวิจัย) 
11.  สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์, ชวลิต อินทรพงษ์, รัชรังสี รัชนิพนธ์, ศรีสกุล ท าดี. 2562. ผลของการให้ความร้อน

ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ สันป่าตอง 1 ระหว่างการเก็บรักษา. การ
ประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งท่ี 16, 18 - 21 มิถุนายน  2562, หน้า 140-147. (งานวิจัย) 

12.  ธัญญลักษณ์ ศรีรักษา, หทัยภัทร เจษฎารมย์, รัชดาวรรณ ชีวังกรู และสงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์. 2561. 
ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือรากับอาการเมล็ดด่างของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช 
ครั้งท่ี 15, 19 - 21 มิถุนายน  2561, หน้า 204-210. (งานวิจัย) 
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7. ผศ.ดร.ณฐัศกัดิ์ กฤติกาเมษ (H-Index 1) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว ,ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ ,เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ,วิบูลย์ ช่างเรือ และ ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี. 

2561. อิทธิพลของความช้ืนก าลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างวัสดุกับแผ่นอิเลคโทรดในการให้ความร้อน
ข้าวเปลือกด้วยคลื่นวิทยุแบบต่อเน่ือง.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49:363–366. (งานวิจัย)  

2. วิบูลย์ ช่างเรือ, ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว, ณัฐวุฒิ เนียมสอน, ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี , ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ และเยาว
ลักษณ์ จันทร์บาง. 2561. การศึกษาพารามิเตอร์ของการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุส าหรับกระบวนการ
ต่อเน่ือง. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งท่ี 19 วันท่ี 26 -27 
เมษายน 2561 หน้า 212-215. (งานวิจัย) 

3. ปณชล ทายะมหา, อดิเรก ปัญญาลือ, ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์ และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2560.  
ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ ามันของเมล็ดงาข้ีม้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48 : 291 - 
294. (งานวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

8. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มช้ย (H-Index -) 
1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดบัชาต ิ
1. อัจจิมา ณ จินดา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2563. การศึกษาความดีเด่นของลักษณะทางพืชสวนและผลผลติของพริก

พันธุ์ลูกผสม. วารสารเกษตร 36(2): 169-176.  
2. เยาวเรศ เชาวนพูนผล ภวิษฐ์พร วงศ์ศักด์ิ จุฑามาส คุ้มชัย สุกิจ กันจินะ. 2562. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 47: 1089-1098.  
3. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จุฑามาส คุ้มชัย กมล ทิพโชติ พิมพ์ใจ สีหะนาม นพพล 

จันทร์หอม บัญประชา ทองโชติ แพรวระวี แสงมณี. 2562. "ดี อร่อย" ผักสดโครงการหลวง: แนวทางลด
การสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24: 6-11.  

4. ประพัฒน์ นิโยนรัมย์ และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2560. การประเมินพันธุ์คะน้าลูกผสม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
49(พิเศษ): 102-105.  

5. ธิติมา ยะใจ กรกนก วงศ์ก่ า และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2560. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์ผักข้ีหูดในจังหวัดเชียงใหม่. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(พิเศษ): 33-36.  

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดบัชาต ิ
6. ธีรวัฒน์ สีทอง และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การประเมินพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ีหน่ึงของผักกาดเขียวปลี. รายงานการ

ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 2561 หน้า 58-63.  
7. ธีรวัฒน์ สีทอง และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การเปรียบเทียบพันธ์ลูกผสมช่ัวท่ีหน่ึงของผักกาดเขียวปลี. รายงาน

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 2561 หน้า 349-
354.  

8. อัจจิมา ณ จินดา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2561. การเปรียบเทียบพันธุ์พริกหนุ่มลูกผสมช่ัวท่ี 1 และพันธุ์การค้าของ
พริก. รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งท่ี 17 สู่ก้าวใหม่พืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 
2561 หน้า 70-74.  
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9. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนนัต์นพคณุ (H-Index 14) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Lapanantnoppakhun, S., Tengjaroensakul, U., Mungkornasawakul, P., Puangpila, C., Kittiwachana, 

S., Saengtempiam, J., Hartwell, S.K. 2020.  Green Analytical Chemistry Experiment: 
Quantitative Analysis of Iron in Supplement Tablets with Vis spectrophotometry Using 
Tea Extract as a Chromogenic Agent, Journal of Chemical Education. 97:207-214. 
(งานวิจัย) 

2. Themsirimongkon, S., Sarakonsri, T., Lapanantnoppakhun, S., Jakmunee, J., Saipanya, S. 2019. 
Carbon nanotube-supported Pt-Alloyed metal anode catalysts for methanol and ethanol 
oxidation, International Journal of Hydrogen Energy. 44:30719-30731. (งานวิจัย) 

3. Khongpet W., Pencharee S., Puangpila C., Kradtap S., Lapanantnoppakhun S., Jakmunee J. 2019.      
A compact hydrodynamic sequential injection system for consecutive on-line 
determination of phosphate and ammonium, Microchemical Journal. 147: 403-410. 
(งานวิจัย) 

4. Boonpeng, P., Sooksamiti, P., Lapanantnoppakhun, S., Jakmunee, J. 2019.  Determination of 
inorganic arsenic by anodic stripping voltammetry with gold nanoparticles modified 
screen-printed carbon electrode and anion exchange column preconcentration, Chiang 
Mai Journal of Science. 46:106-107. (งานวิจัย) 

5. Lapanantnoppakhun S., Grudpan K. 2018. Sequential Injection Ion Chromatography with Flow 
Injection Post Column Derivatization Capable of Using the Unstable Reagent Murexide to 
Determine Calcium and Magnesium in a Mixture, Chromatographai.  81:1269-1276. 
(งานวิจัย) 

6. Khongpet, W., Pencharee, S., Puangpila C., Lapanantnoppakhun S., Jakmunee, J. 2018. 
Exploiting an automated microfluidic hydrodynamic sequential injection system for 
determination of phosphate.  Talanta. 177:77-85. (งานวิจัย) 

7. Thaithet, S., Hartwell, S.K., Lapanantnoppakhun, S. 2017.  Sequential injection chromatography 
with an ultra-short monolithic column for the low-pressure separation of -tocopherol 
and -oryzanol in vegetable oils and nutrition supplements, Analytical Sciences.  33 (3): 
313-319. (งานวิจัย) 
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10. ผศ.ดร.อนพุงศ์ วงศ์ไชย (H-Index 4) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. S. Jongdoen, A. Wongchai, Ke Chung Peng. 2020. Factors Affecting the Decision of Using 

Machinery for Harvesting Products of Rice Farmers in Chiang Rai Province. American 
Journal of Biomedical Science & Research 1 : 65 - 72. (งานวิจัย) 

2. S. Atawongsa, A. Wongchai and K. Teichatrairat. 2020. Management Efficiency of Organic Rice 
Production in Northern Thailand. Journal of Critical Reviews 14 : 2885 - 2891. (งานวิจัย) 

3. S. Jongdoen, Ke Chung Peng and A. Wongchai. 2020 . Comparing The Ability To Compete In The 
Export Of Oil Palm Products In The World’s Major Producers. Journal of Critical Review 7 : 
2532 – 2543. (งานวิจัย) 

4. A. Wongchai. 2020. Technical Efficiency of Khao Dawk Mali 105 Rice Variety in Chiang Mai 
Province. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(9s): 4498-4507.  
(งานวิจัย) 

5. P. Malawal, A. Wongchai, and Y. C. Lin. 2020. Cost Efficiency of Rubber Farmers in the Upper 
Northern Provinces of Thailand. International Journal of Advanced Science and 
Technology, 29(9s): 4411-4418. (งานวิจัย) 

6. P. Khamchoo, P. Malawal, and A. Wongchai. 2020. Technical Efficiency of Maize Production in 
Wiang Sa District, Nan Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 48(Supplement 1): 735-742.  
(งานวิจัย) 

7. S. Jongdoen, A. Wongchai, and K. C. Peng. 2020. Measurement of Technical Efficiency of Wet 
Season Rice Production in Northern Thailand: An Application of DEA Malmquist Index. 
American Journal of Biomedical Science and Research, 11-15. (งานวิจัย) 

8. A. Wongchai, Y. H. Chang, and Y. C. Lin. 2019. Environmental Efficiency of Offshore Wind Power 
Site in Taiwan: An Application of Super Efficiency and Tobit Methods. Basic and Clinical 
Pharmacology and Toxicology, 125(Supplement 6): 11-12. (งานวิจัย) 

9. W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas, and A. Wongchai. 2019.  
Livestock Occupational Extension of Farmers for Problems Solving Burning in Agricultural 
Zone: The Case Study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai 
Province, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 347. (งานวิจัย) 

10.  A. Wongchai. 2019. An Analysis of Payment for Environmental Services' Programs in Taiwan. 
Indian Journal of Ecology, 46(Special Issue 7): 45-50. (งานวิจัย) 

11.  A. Wongchai. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, and N. Pinthukas. 2019. Potential 
and Opportunity for Beef Cattle Production of the Prototype Farmers: The Case Study of 
Mae Chaem District, Chiang Mai Province. Ponte, 75(5/1), 56-65. (งานวิจัย) 

12.  S. Jongdoen, A. Wongchai, and K.C. Peng. 2019. Technical Efficiency of Oil Palm Seed Production 
for Private Sectors in Surat Thani Province. Thailand. Ponte, 75(3): 33-42. (งานวิจัย) 
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13.  D. Panupong, P. Kramol, and A. Wongchai. 2019. Comparison of Technical Efficiency in Rice 
Production Between Thailand and Vietnam. Khon Kaen Agriculture Journal, 47(Supplement 
1): 241-246. (งานวิจัย) 

14.  Y. C. Lin, D. Yotimart, A. Wongchai, and C. Jatuporn. 2018. An Analysis of Smart Farmers’ 
Perceptions and Awareness Towards the ASEAN Economic Community, WIT Transactions 
on Ecology and the Environment, 217: 293-301. (งานวิจัย) 

15.  D. Panupong, A. Wongchai, P. Kramol, and C. Japuporn. 2018. Efficiency Differences on Rice 
Production Between Thailand and Vietnam Using Meta-frontier. International Journal of 
Management and Business Research, 8(1): 22-33. (งานวิจัย) 

16.  P. Rapee, K. C. Peng, and A. Wongchai. 2018. The Performance Measurement and Productivity 
Change of Agro and Food Industry in Stock Exchange of Thailand, Agricultural Economics-
Zemedelska Ekonomika. 64(2): 89-99. (งานวิจัย) 

17.  A. Churachangkean, U. Chaiwong, and A. Wongchai. 2018. Costs and Returns of Fresh Sweet 
Corn Grown by Contracted Farmers Towards the National Corn and Sorghum Research 
Center. Khon Kaen Agriculture Journal. 46(Supplement 1): 683-689. (งานวิจัย) 

18.  W. C. Chang, C. N. Lin, and A. Wongchai. 2017. Environmental Analysis and Monitoring for 
Recreational Farms in Taiwan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 
94(1), 1-6. (งานวิจัย) 

19.  A. Wongchai. 2017. The Operational Efficiency Analysis of Insurance Companies in Thailand, 
Advanced Science Letter. 23: 10632–10635. (งานวิจัย) 

20.  A. Wongchai. 2017. Technical Efficiency Measurement on Tea Plantation in Chiang Rai Province, 
Khon Kaen Agriculture Journal. 45(Supplement 1) 567-572. (งานวิจัย) 
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11. ผศ.นรศิ ยิ้มแย้ม (H-Index 7) 
1. งานวิจัย 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Lordkaew, S., N. Yimyam, A. Wongtamee, S. Jamjod and B. Rerkasem. 2019. Evaluating a 

heat-tolerant wheat germplasm in a heat stress environment. Plant Genetic Resources 
17(4): 339-345, doi: 10.1017/S1479262119000054. (งานวิจัย) 

2. Chaiwong, N., S. Lordkaew, N. Yimyam, B. Rerkasem and C. Prom-u-thai. 2018. Silicon 
nutrition and distribution in plants of different Thai rice varieties. Int. J. Agric. Biol. 20: 
669-675. (งานวิจัย) 

3. Jamjod, S., N. Yimyam, S. Lordkaew, C. Prom-u-thai and B. Rerkasem. 2017. 
Characterization of on-farm rice germplasm in an area of the Crop’s Center of 
Diversity. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 16(2): 85-98. (งานวิจัย) 
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12. อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย (H-Index 2) 
1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Ruanjaichon V., Khammona K., Thunnom B., Suriharn K., Kerdsri C., Aesomnuk W., Yongsuwan A., 

Chaomueang N.,Thammapichai P., Arikit S., Wanchana S., Toojinda T. 2021. Identification 
of gene associated with sweetness in corn (Zea mays l.) by genome-wide association 
study (gwas) and development of a functional snp marker for predicting sweet corn. 
Plants Volume 10, Issue 6June 2021 Article number 1239 : 1-11. (งานวิจัย) 

2. Siraphat Taesuwan, Paradee Thammapichai, Ariel B. Ganz, Wachira Jirarattanarangsri, Julaluk 
Khemacheewakul, Noppol Leksawasdi. 2021. Associations of choline intake with 
hypertension and blood pressure among older adults in cross-sectional 2011 – 2014 
NHANES differ by body mass index and comorbidity status. British Journal of Nutrition. 
Published online by Cambridge University Press:  12 August 2021 : 1-9. (งานวิจัย) 

 
 



 

4.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               36     หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ ์  36      หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36      หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ 
1.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน

การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษา  

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตประจ าคณะและรวบรวมส่ง
บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

 
 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   36      หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
ข. กิจกรรมทางวิชาการ 

1.  การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

2.  นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา                       

3.  ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4.  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม 
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 
 
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Outcome 
Based Education (OBE) 
2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้
และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ CLOs 
 
 
 
เพ่ือให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น
และพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ 
รวมถึงสามารถเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ตลอดจนการน าไปใช้
ประโยชน์จรงิได้ในอนาคต 
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เหมือนเดิม 



 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย            ภาษาต่างประเทศ  
    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา  
       ก.พร.701 (353701) ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม โดยได้รับอักษรล าดับข้ัน S 
 
ง.  การสอบประมวลความรู้     
     ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดย
นักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 
 
 

 
      เหมือนเดิม 
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แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า      36    หน่วยกิต 
ก.กระบวนวิชาเรียน                                ไม่น้อยกว่า    24     หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา              ไม่น้อยกว่า     24     หน่วยกิต 
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า     18     หน่วยกิต 
         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                3     หน่วยกิต 

 
 
        เหมือนเดิม 
 

 

 353791  สัมมนาพืชไร่ 1                                1     หน่วยกิต  353791  สัมมนาพืชไร่ 1         1 หน่วยกิต 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353792  สัมมนาพืชไร่ 2                                1     หน่วยกิต  353792  สัมมนาพืชไร่ 2        1 หน่วยกิต 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353701  การเผยแพร่ข่าวสารทาง                     1     หน่วยกิต 
                             วิทยาศาสตร์เกษตร 

 353701  การเผยแพร่ข่าวสารทาง       1 หน่วยกิต                               
          วิทยาศาสตร์เกษตร 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

         1.1.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า       15   หน่วยกิต 
                 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่าน้ี หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการด้านอื่น ๆ ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนวิชาเรียนหลัก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
 353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช                        3    หน่วยกิต  353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช         3 หน่วยกิต 1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา

กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผลการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับ CLOs 
 353713  การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่                   3    หน่วยกิต  353713  การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร่   3 หน่วยกิต 1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา

กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผลการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับ CLOs 
 353721  การผลิตพืชในภาวะเครียด                   3    หน่วยกิต 
 

 353721  การผลิตพืชไร่ภายใต้     3 หน่วยกิต                               
          สภาวะเครียดจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิต 

1. ปรับชื่อกระบวนวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหา 
2.-3. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา

กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

5. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผลการเรียนรู้

ให้สอดคล้องกับ CLOs 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
 353723  นิเวศวิทยาของพืชไร่                        3    หน่วยกิต  353723  นิเวศวิทยาของพืชไร่         3 หน่วยกิต 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 
2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 
 353741  การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์       3    หน่วยกิต 
                            ทางเกษตร 

 353741  การวางแผนการทดลอง       3 หน่วยกิต 
                    และวิเคราะห์ทางเกษตร    

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353751  การปรับตัวของพืช                             3    หน่วยกิต 
 

 353751  การปรับตัวของพืช             3 หน่วยกิต                               
           

1. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
กระบวนวิชา 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

3. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353752  พันธ์ศาสตร์ทางปริมาณ                       3    หน่วยกิต 
                             ในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
 

 353752  พันธ์ศาสตร์ทางปริมาณ       3 หน่วยกิต                               
             ในการปรับปรุงพันธ์ุพืช         

1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา
กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
 353754  การปรับปรุงพันธ์ุพืชชั้นสูง            3    หน่วยกิต  353754  การปรับปรุงพันธ์ุพืชชั้นสูง    3 หน่วยกิต 1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา

กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธ์ุ                       3    หน่วยกิต 
 

 353761  สรีรวิทยาของเมล็ดพันธ์ุ      3 หน่วยกิต 
 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353762  การปรับปรุงสภาพและ                        3    หน่วยกิต 
                             การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 
 

 353762  การปรับปรุงสภาพและ        3 หน่วยกิต                               
          การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ 

1. ปรับค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาให้เหมาะสมต่อ
การปรับปรงุสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุใน
ปัจจุบัน 

2. ยกเลิกปฏิบัติการเพ่ิมเน้ือหาภาคบรรยาย เน่ืองจาก
เครื่องมือในปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติ แต่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน จึงเห็นควรเพ่ิมเติมเน้ือหาภาค
บรรยายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
 353769  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1            1    หน่วยกิต  353769  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 1   1 หน่วยกิต 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 
2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 
 353779  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2                   2    หน่วยกิต 
 

 353779  หัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 2   2 หน่วยกิต 
 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353781  นิเวศวิทยาของวัชพืช                          3    หน่วยกิต 
 

 353781  นิเวศวิทยาของวัชพืช          3 หน่วยกิต                               
   

1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา
กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

 353782  สารเคมีก าจัดวัชพืช                            3    หน่วยกิต 
 

 353782  สารเคมีก าจัดวัชพืช            3 หน่วยกิต                               
   

1.-2. เพ่ือให้ค าอธิบายกระบวนวิชาและเน้ือหา
กระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

4. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวิธีประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                   ไม่เกิน    6    หน่วยกิต     
      ทั้งน้ีถ้ากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไม่ถึง 6 หน่วยกิตให้เลือก  
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะได้โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                           ไม่มี 
      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                                  ไม่เกิน    6   หน่วยกิต 

 
 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง                                ไม่ม ี
 
 
 
 
 
ข. ปริญญานิพนธ ์                                   12  หน่วยกิต 
      353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                12  หน่วยกิต 
 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                   ไม่เกิน    6    หน่วยกิต     
      1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                           ไม่มี 
      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                              ไม่เกิน    6   หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง                                ไม่ม ี
กรณีท่ีนักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

ข. ปริญญานิพนธ ์                                12 หน่วยกิต 
      353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                             12 หน่วยกิต 
    

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ทางวิชาการด้านอื่น ๆ ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนวิชาเรียนหลัก 
 
 
 
เพ่ือให้นักศึกษาปรับพ้ืน
ฐานความรู้ทางวิชาการได้
อย่างเหมาะสม ส าหรับ
การศึกษาต่อยอดต่อไป 
 
 
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ 
Outcome Based 
Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการ
จัดการเรียนรู้และวิธี
ประเมินผลการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับ CLOs 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
      1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 
      2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             ไม่มี 
 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ให้
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ.  การสอบประมวลความรู้ 
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษาย่ืน
ค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

 
        เหมือนเดิม 
 
 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการ

สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
ทั้งน้ี ผลงานที่เผยแพร่น้ันจะต้องมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
        เหมือนเดิม 

 
 

 
 
 

 

เพ่ือให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นและพัฒนา
ตนเองในเชิงวิชาการ 
รวมถึงสามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจนการน าไปใช้
ประโยชน์จรงิได้ใน
อนาคต 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรบัปรุงใหม ่

 
ชั้นปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
   
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
   
 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ - 
   
  รวม                                                          - 
 

 
ชั้นปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย - 
 Register for university services 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
 Pass foreign language examination requirement 
 เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ - 
 Present thesis proposal 
  รวม                                                          - 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2   หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
  
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
   
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร - 
   
  รวม 12 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2   หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 Master’s Thesis 
 จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 
 Organize seminar/Attend seminar/present paper 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร - 
 Communications in Agricultural Science 
  รวม 12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรบัปรุงใหม ่

 
ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
  
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
    
 สอบประมวลความรู้ 
   

 รวม  12 
 

 
ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 Master’s Thesis 
 จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 
 Organize seminar/Attend seminar/present paper 
 สอบประมวลความรู้ 
 Comprehensive Examination 

 รวม  12 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
  
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
   
  รวม 12 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
353797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 Master’s Thesis 
 จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 
 Organize seminar/Attend seminar/present paper 
 สอบปริญญานิพนธ์ 
 Thesis defense 
  รวม 12 
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แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรบัปรุงใหม ่
 

ชั้นปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        3 
 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
 
  รวม                                                                         12 

 
ชั้นปีท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3 
 Elective courses  
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3 
 Elective courses  
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3 
 Elective courses  
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3 
 Elective courses  
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
            Foreign language conditions for graduate students  
  รวม                                                                        12 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 
 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) 6 
 หรือวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  
353791  วิชาสัมมนาพืชไร่ 1  1 
353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1 
 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 
  รวม 11 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2   หน่วยกิต 
353791 สัมมนาพืชไร่ 1  1 
 Seminar in Agronomy 1 
353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1 
 Communications in Agricultural Science  
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3 
 Elective courses  
xxxxxx วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) หรือกระบวนวิชาเลือก 6 
 Other courses (if any) or Elective courses  
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 Present thesis proposal  
  รวม 11 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรบัปรุงใหม ่
 

ชั้นปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
353799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
 
353792  วิชาสัมมนาพืชไร่ 2  1 
 
 
 
 สอบประมวลความรู้ 
 

 รวม   7 
 

 
ชั้นปีท่ี 2 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
 Master’s Thesis  
353792 สัมมนาพืชไร่ 2  1 
 Seminar in Agronomy 2  
  จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการสัมมนา - 
 Organize seminar/Attend seminar/present paper 
 สอบประมวลความรู้ 
 Comprehensive Examination  

 รวม                                                                   7 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
353799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
 
 สอบวิทยานิพนธ์  
  
  รวม 6 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
353799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
 Master’s Thesis  
 สอบปริญญานิพนธ์ 
 Thesis defense  
  รวม 6 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชือ่ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8.  ประกาศบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง แนวปฏบิัตกิารเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา  
การรบัโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศกึษาบัณฑติศึกษา 
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