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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชไร่ 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะคณะเกษตรศาสตร์  
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Agronomy 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่) 
  : ชื่อย่อ  ปร.ด. (พืชไร่) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Agronomy) 
  : ชื่อย่อ  Ph.D. (Agronomy) 
 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript  (ไม่มี) 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตร  แบบ 1.1  

เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอกหลักสูตร 3 ปีและใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
 หลักสูตร แบบ 1.2  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 5.2 ประเภทหลักสูตร  

   วิชาการ    
   วิชาชีพ 
   ปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5.4  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
   นักศึกษาต่างชาติ  
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   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
  ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
  รูปแบบของการร่วม 
    ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 
   - คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ....................................................................... 
  - คณะที่ร่วมรับผิดชอบ ................................................................................  
 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น  
  หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
  หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     

 -  ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................................. 
 ชื่อปริญญา  ................................ สาขาวิชา........................................ 
 ชื่อย่อภาษาไทย : ........................................ (............................................)  
 ชื่อย่ออังกฤษ    : ........................................ (............................................)   

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 
- มีผลบังคับใช้ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564  

▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564 

▪ สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่.....เดือน.........ปี..........  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
▪ นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 
▪ อาจารย์ 
▪ นักส่งเสริมการเกษตร 
▪ พนักงานหน่วยงานเอกชน 
▪ ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร 
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9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุตำแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีที่สำเร็จการศึกษา 
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  
  ในสถานที่ตั้ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ 
ของ SDGs ในประเด็นใดบ้าง อย่างไร นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 - การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ  
    หลักสูตรตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ใหม่สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมุ่งเน้นการต่อยอดอดีต และการปรับ
ปัจจุบัน จนจำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยมีการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตรยังตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดุษฎี
บัณฑิตที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ 
 

 - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs  
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   หลักสูตรตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs ในส่วนของ เป้าหมายที่ 2 คือ ขจัดความ
หิวโหย โดยส่งเสริมรูปแบบของการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับ
การผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร, เป้าหมายที่ 8 คือ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้เกิด
การจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน, 
เป้าหมายที่ 9 คือ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
ผลงานวิจัยทางการเกษตร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม, เป้าหมายที่ 12 คือ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนางานวิจัยทาง
การเกษตรเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การบริโภคสินค้า และทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, เป้าหมายที่ 13 คือ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต, เป้าหมายที่ 15 คือ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก โดย
ส่งเสริมกระบวนการคิดค้นวิจัยทางการเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
อาทิ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา และเป้าหมายที่ 17 คือ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับหน่วยงานอื่น ให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการต่อไป  
 
 

 - นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
   หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก คือ นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมแนวคิดสร้างต้นแบบเมืองสุขภาพและอาหารปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
เพ่ือให้มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพไปสู่การใช้จริง , ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและส่งเสริมให้มีประสบการณ์จริง และผลักดันให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพเชิง
บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยต่าง ๆ และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
สามารถพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ต่อไป 

 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   หลักสูตรเน้นงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ทำให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้
พ้ืนฐานและความเข้าใจในเชิงประยุกต์มากขึ้น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ และความทันสมัยในองคค์วามรู้ทางวิชาการไปสู่การทำงานในอนาคต 
 
 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอ่ืน ของสถาบัน   
12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน         

   - ไม่มี - 
12.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
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  - ไม่มี - 
12.3 การบริหารจัดการ  
  - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพืชไร่เชิงอุตสาหกรรม และสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกและ

ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ โดยคำนึงถึงระบบการผลิตพืชไร่ที่มีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากลด้วย
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตพืชไร่ของประเทศไทยที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศทั่วโลก 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี:   
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยทางด้านพืชไร่เชิงอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น 

โดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญในภาคเหนือ 
2. มีความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ตลอดจนสามารถสร้างผลงานทางวิชาการที่

ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมและมีมาตราฐานสากล 
3. สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่

ในปัจจุบันอย่างแตกฉาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือทำให้เข้าถึงองค์ความรู้
ใหม่ได้รวดเร็วและท่ัวถึง 

4. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
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 PLO 1 สร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการผลิต พืช ไร่  และมีการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพืชไร่อย่างยั่งยืน  

 PLO 2 สื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพืชไร่ในระบบนิเวศน์ภาคเหนือ ด้วย
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างทันสมัยและเหมาะสม 

 PLO 3 ความคิดความอ่านกว้างขวาง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวเข้ า
กับสังคมการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
 หลักสูตรแบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อืน่ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี ปรับตัว

เข้ากับสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์ใหม่ที่เก่ียวข้องใน

ระบบการผลิตพชืไร่ รวมทั้งการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
3 สื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรูใ้หม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืชไร่ 

ตลอดจนบทความทางวชิาการ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารได้อย่างเหมาะสม 

 หลักสูตรแบบ 1.2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อืน่ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี ปรับตัว

เข้ากับสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2 1) มีคณุธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ำและผู้ร่วมงานที่ดี ปรับตัว

เข้ากับสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์ใหม่ที่เก่ียวข้อง
ในระบบการผลิตพชืไร่ รวมทั้งการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 

3 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ำและผู้ร่วมงานที่ดี ปรับตัว
เข้ากับสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์ใหม่ที่เก่ียวข้อง
ในระบบการผลิตพชืไร่ รวมทั้งการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 

4 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ำและผู้ร่วมงานที่ดี ปรับตัว
เข้ากับสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตร์ใหม่ที่เก่ียวข้อง
ในระบบการผลิตพชืไร่ รวมทั้งการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
3) สื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพชืไร่ 
ตลอดจนบทความทางวชิาการ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารได้อย่างเหมาะสม 

5 สื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรูใ้หม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืชไร่ 
ตลอดจนบทความทางวชิาการ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารได้อย่างเหมาะสม 

 
3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมทุก และด้านความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

▪ ระดับคะแนนผลงานตีพิมพ์ของ
นักศึกษา  

▪ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

▪ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 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) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  ไม่มี 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดป ี(เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 

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

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

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

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 1.1  
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทางด้านเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี 

ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพืชไร่ 
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3. ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ

สาขาวิชาพืชไร่ 
 

 หลักสูตร แบบ 1.2 
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี 

ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพืชไร่ 

3. ผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด 
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำ

สาขาวิชาพืชไร่ 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ ...............................................................................................     

  
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 
 ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 

ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย  
  อ่ืนๆ การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
แบบ 1.1 (ภาคปกติ)           
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 4  4  4  4  4  
จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1 4  4  4  4  4  
ชั้นปีท่ี 2   4  4  4  4  
ชั้นปีท่ี 3     4  4  4  
 รวม 4  8  12  12  12  
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      4  4  4 
แบบ 1.2 (ภาคปกติ)           
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 1  1  1  1  1  
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จำนวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1 1  1  1  1  1  
ชั้นปีท่ี 2   1  1  1  1  
ชั้นปีท่ี 3     1  1  1  
ชั้นปีท่ี 4       1  1  
ชั้นปีท่ี 5         1  
 รวม 1  2  3  4  5  
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา          1 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ป ีโดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

การเรียนการสอน 103,284,000 30,891,200 106,898,900 103,284,000 30,891,200 106,898,900 
วิจัย 23,835,300 11,689,000 24,669,500 23,835,300 11,689,000 24,669,500 
บริการวิชาการแก่สังคม - 18,860,600 - - 18,860,600 - 
การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - - 400,000 - 

สนับสนุนวิชาการ - 1,100,700 - - 1,100,700 - 
บริหารมหาวิทยาลัย 24,829,300 28,721,100 25,521,900 24,829,300 28,721,100 25,521,900 
รวม 151,948,600 91,662,600 157,090,300 151,948,600 91,662,600 157,090,300 
รวมทั้งสิ้น 243,611,200 249,656,100 255,926,300 

 2.  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต แบบ 1.1  จำนวน  108,240 บาท (ปีการศึกษาละ 36,080 บาท) 
      แบบ 1.2  จำนวน  143,840 บาท (ปีการศึกษาละ 28,768 บาท) 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ การสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิต   

           หลักสูตรแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
         หลักสูตรแบบ 1.2    จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 
 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
    หลักสูตร แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 

 ก. ปริญญานิพนธ์       
 353898   ดุษฎีนิพนธ์ 48    หน่วยกิต 

        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอในหัวข้องานวิจัยที่ทันสมัย 
ทางด้านพืชไร่ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่
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ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  ISI, Scopus, IEEE, PubMed ห รื อ  Web of Science โด ยมี ชื่ อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

4. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701  

แบบ Visiting (V) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 
 

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  

  จ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 
  หลักสูตร แบบ 1.2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  72 หน่วยกิต 

 ก. ปริญญานิพนธ์       
      353897   ดุษฎีนิพนธ์                        72 หน่วยกิต 

 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์พิจารณาเอกสารทางวิชาการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การ

ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้องกับ 

ดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                      
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3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

4. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติทีเ่ป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และ
รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

 

      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา นักศึกษาต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา 353701 

แบบ Visiting (V) โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม    

          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ 

เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การ

สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารห ลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

  จ. การสอบประมวลความรู้  
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์หลักท้ังนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 

หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาพืชไร่ (353)  
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 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
 Degree Requirements    48 credits 

     A.  Dissertation   
  353898  Dissertation 48 credits 

      B.   Academic Activities 
1. Critical reading and analysis of the relevant literature and develop a 

research proposal under the guidance of the dissertation advisory 
committee. 

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

3. Dissertation work or a part of dissertation work must be published or at 
least accepted to publish in an international journal at least                   
2 papers which 1 of them must be listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or 
Web of Science database with the student as the first author.  

4. At least 1 dissertation work or part of dissertation work must be 
presented in an international conference accepted by the field of study.  

5. A student has to report dissertation 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 as 

a Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation.  

 D.  Qualifying Examination 
1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 

ability before presenting a dissertation proposal. 
2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 

regular  semester. 
3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

 E.  Comprehensive Examination  
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee. A 
student may take a reexamination only once. 

Type 1.2  :  Student with Bachelor’s Degree     
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 Degree Requirements    72 credits 
     A.  Dissertation   
  353897  Dissertation 72 credits 
      B.   Academic Activities 

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

2. A student has to organize seminar and present paper in English on the 
topic related to his/her dissertation for 1 time in every semester for at 
least 4 semesters and student have to attend seminar every semester 
that the course is offered. 

3. At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal 
listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database with the 
student as the first author.  

4. At least 1 dissertation work or part of dissertation work must be 
presented in an international conference accepted by the field of study.  

5. A student has to report dissertation 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 as 

a Visiting (V), do not count as the accumulated credit for graduation.   
 D.  Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her 
ability before presenting a dissertation proposal. 

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following 
regular semester. 

3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  
 with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

 E.  Comprehensive Examination  
 A student must submit a request to take a comprehensive after three 
semesters and take the examination as set by the advisory committee. A 
student may take a reexamination only once. 

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

  (1) หมวดวิชาบังคับ  
   - ไม่มี –  

  (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
  - ไม่มี – 
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 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
  - ไม่มี – 

 (4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
 353897 ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
 353898 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 

(5)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 หน่วยกิต 
 353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1(1-0-2) 
  (Communication in Agricultural Science) 
 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหสักระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กำหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวชิานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
             0   หมายถึง  หมวดวิชาทั่วไป 
  1,2,3   หมายถึง  หมวดสรีรวิทยา 
  4,5  หมายถึง  หมวดปรับปรุงพันธุ ์
  6,7  หมายถึง  หมวดเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุและหัวข้อเลือกสรรทางพืชไร่ 
  8  หมายถึง  หมวดวัชพืช 
  9  หมายถึง  หมวดสมัมนา ปัญหาพิเศษการวิจยั, ดุษฎีนิพนธ ์
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
 
 
 
 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 353898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

9 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

-  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
Present dissertation proposal 

 

 สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-    

 รวม -  รวม 9 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

9 353898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

9 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

   353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์
เกษตร (ไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม) 
Communication in Agricultural 
Science (Do not count as the 
accumulated credit for 
graduation) 

- 

 รวม 9  รวม 9 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

9 353898 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

12 

 สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

-  สอบดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

 รวม 9  รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
 

 
 
 3.1.4.2 แบบ 1.2  

ปีที่  1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

 - 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language 
examination requirement 

-  เสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
Present thesis proposal 

- 

 สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-    

 รวม -  รวม 8 
 

ปีที่  2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353897 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 
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    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

   353701 การเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์เกษตร (ไม่นับเป็น
หน่วยกิตสะสม) 
Communication in Agricultural 
Science (Do not count as the 
accumulated credit for 
graduation) 

- 

 รวม 8  รวม 8 
 

ปีที่  3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353897 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

 รวม 8  รวม 8 
ปีที่  4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

 รวม 8  รวม 8 
 

ปีที่  5 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนว่ยกิต 
353897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 353897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

 สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

-  สอบดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสัมมนา/
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/Attend 
seminar/present paper 

 

 รวม 8  รวม 8 
 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ 
พรมอุทัย* 

- วท.ด.(พืชไร่), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

10 6 11.1 10.96 70(43) 

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

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

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

6 15 22.92 17.56 42(35) 

3 ผศ.ดร.อภิรัฐ บณัฑิต* - ปร.ด.(พืชไร่),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2559 

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

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

6 6 26.31 9 12(8) 

4 รศ.ดร.ศันสนยี์  จำจด - Ph.D.(Plant Breeding), The 
University of Adelaide, 
Australia, 1996 

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

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

7 6 93 28.6 95(32) 

5 ผศ.ดร.แสงทิวา สรุิยงค์  - Dr.sc.agr.(Agricultural 14 6 41.32 3.38 23(4) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่สำเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จำนวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 
ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

Science), Georg August 
University of Goettingen, 
Germany, 2007 

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

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

 
6 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์   

ธนาพรพูนพงษ ์
- Dr.sc.agr.(Agriculture 

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

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

   2538 
-  บธ.บ.(การตลาด), 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2538 

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

   2534 

6 6 25.57 4.2 39(12) 

7 ผศ.ดร.สมชัย  
ลาภอนันต์นพคณุ 

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

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

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

17.25 3.38 17.25  3.38 38(7) 

 
หมายเหตุ   1.  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 2.  อาจารย์ลำดับที่ 1- 7 คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา  
(สาขา), ประเทศ, 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 

สังกัด 

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

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

2 ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เบญจวรรณ  
ฤกษ์เกษม 

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

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (เกษียณ) 

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

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (เกษียณ) 

4 Associate Professor 
Dr. Bernard Dell 

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

Murdoch University 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
- ไม่มี - 

4.2 ช่วงเวลา  
- ไม่มี - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
- ไม่มี – 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
เป็นโครงงานหรืองานวิจัยขั้นสูงที่มีสมมุติฐาน การวางแผนงาน และดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชา เพ่ือสร้างปรัชญาด้านพืชศาสตร์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีความ
เป็นสากล 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเป็นปรัชญาใหม่ที่ทันสมัยทางด้านวิทยาการพืชไร่ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเชิง
ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เกษตรได้ และสามารถเผยแพร่ปรัชญานั้นสู่นักวิจัยอ่ืนและชุมชนเกษตรได้
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญา ไม่ล่วงละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน มีความเสียสละ มีจิตสำนึกต่อ
สังคมและประโยชน์ส่วนรวม มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 
เป็นนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เกษตรสาขาพืชไร่ โดยเน้นที่ความรู้
ความสามารถในระดับนานาชาติ มีความทันสมัยก้าวทันวิทยาการต่างๆในระดับสากล เป็นนักศึกษา
ทีม่ีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยระดับสากล สามารถวางแผนการทดลอง และกำหนดปัจจัยใน
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถนำแผนการทดลองไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงทั้งในภาคสนามและ
ในห้องปฏิบัติการ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลการทดลองท่ีได้มาโดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูง 
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5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 1.1  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 2 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 3 
 แบบ 1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 2 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 3 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 4 
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีที่ 5 

5.4 จำนวนหน่วยกิต  
 แบบ 1.1  จำนวน   48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  จำนวน 72  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
นักศึกษาควรประเมินศักยภาพ ความรู้ และความสนใจของตนเองในปัญหาต่าง ๆ ด้านการผลิต    
พืชไร่ สำหรับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะงานด้านสรีรวิทยาผลิตพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
สนใจรวมทั้งปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ถึงการวางแผนการทดลองเพ่ือให้สามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างครบถ้วน ขั้นตอนการดำเนินการ การวิเคราะห์ผลวิจัย เพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ และนำเสนอหัวข้อ/โครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
ดุษฎีนิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
และกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ   เมื่อดำเนินการทำวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามหัวข้อ/
โครงร่างแล้วก็จะทำการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
ดุษฎีนิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะนำเสนอต่อกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร์ต่อไป 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1.  เป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญา 
ไม่ล่วงละเมิดผลงานทางวิชาการ
ของผู้อื่น มีความเสยีสละ มี
จิตสำนึกต่อสังคมและประโยชน์

1.  มีการสอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างกระบวนการเรยีนการ
สอนของแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนวิชาบังคับ 353701 ท่ีมี
เนื้อหาการเรียนการสอนเป็นเรื่องใหญ่ในหัวข้อคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ
ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกล่าว 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาไดแ้สดงความเห็นร่วมกัน วิพากษ์วิจารณ์ผลงานการ
วิจัยของผู้อื่น เช่น ในการประชุมรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยของ
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ส่วนรวม มภีาวะการเป็นผู้นำท่ีดี
และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเสมอ 

นักศึกษาภายในสาขา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไดฝ้ึกแสดงผลงานของตนเอง และ
วิพากษ์วิจารณผ์ลงานของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาฝึกการเป็นผู้นำ และการ
ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นในขณะเดียวกัน 

3.  กระตุ้นให้นักศึกษามีความรักและสามัคคีกันจากการจดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
เช่น การระดมสมองและแรงงานในการช่วยงานวิจัยผู้อื่น ในกรณีที่มีความ
ต้องการแรงงานจำนวนมาก เช่น กิจกรรมปลูกข้าว/ข้าวโพด/ถั่วเหลือง เพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่นความคดิเห็นขณะทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทัง้กิจกรรม
ส่วนรวมอื่นๆ อาทิ พิธีไหว้ครู รับน้องขึ้นดอย และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ 

2.  เป็นนักศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในศาสตร์ของ
วิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชไร่ 
โดยเน้นท่ีความรู้ความสามารถใน
ระดับนานาชาติ มีความทันสมัย 
ก้าวทันวิทยาการต่างๆ ในระดับ
สากล 

1. เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของแตล่ะ
กระบวนวิชาในสาขาพืชไรค่รบทุกหมวดหมู่อยา่งถ่องแท้ 

2. ในกระบวนวิชาดุษฎีนิพนธ์ (353897, 353898, 353899) ได้มีการเรียนการ
สอนที่เน้นเรื่องกระบวนการในการทำงานวิจัยโดยการรายงานที่เป็นสากล
สามารถตรวจสอบได ้

3. มีกระบวนวิชาเรียน 353701 ท่ีมีการสอนเรื่องการเขียนบทความวิชาการและ
ฝึกปฏิบัตจิริง รวมทั้งการใช้สื่อและฐานข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจบุันและ
ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระดับมาตรฐานของการเขยีนผลงานวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ได้จรงิในการ
เขียนผลงานวิชาการเพื่อการสำเรจ็การศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป 

3.  เป็นนักศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการทำงานวิจัยระดับสากล 
สามารถวางแผนการทดลอง และ
กำหนดปัจจัยในการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถนำแผนการ
ทดลองไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง
ทั้งในภาคสนามและใน
ห้องปฏิบัติการ มีความเช่ียวชาญ
ในการวิเคราะห์ผลการทดลองที่
ได้มาโดยใช้สถติิที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูง 

1.  ในวิชาดุษฎีนิพนธ์ (353897, 353898, 353899) มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่
มีหลักการในการทำงานวิจัยตั้งแตก่ารวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิจัย การ
วางแผนการทดลองที่จะสามารถตอบโจทย์วิจัยและนำมาซึ่งผลการทดลองที่
จะสามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้จริง 

2. มีกระบวนวิชา 353741 ในหลักสูตรที่จะส่งเสรมิให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือสถิติในการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ไดม้าจากการทำวิจัยได้
อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์จริงท้ังในภาคสนามและ
ห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญใน
ทุกแขนงที่จะทำให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวใช้ได้ในอนาคต 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 1 1.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนและฝึกการวาง
แผนการวิจัย ศึกษาค้นคว้าทางด้านพืช
ศาสตร์ การวิเคราะหผ์ลการทดลองทางสถิติ
ในระดับสูง (กระบวนวิชา 353741) ซึ่ง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรยีนรู้ การ
ประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดความรูห้รอื
สร้างสรรคค์วามรูส้มัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์
เกษตร 

1.2 จัดให้นักศึกษามีการฝึกเขียนบทความทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อ
เผยแพร่ (กระบวนวิชา 353701) โดยเน้น
ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

1.1 นักศึกษาควรมีความพร้อมที่จะเสนอขอ
สอบความพร้อมของการศึกษา (Qualifying 
Examination) ภายในภาคเรียนท่ี 2 ของ
การศึกษา 

1.2 นักศึกษาควรนำเสนอแบบรา่งงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบัณฑิตประจำ
สาขาวิชาไดภ้ายในภาคเรยีนที่ 4 ของ
การศึกษา 

1.3 มีการส่งรายงานการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาหลักอย่างสม่ำเสมอ 

1.4 นักศึกษามีการค้นคว้า ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของข้อมูลทางวิชาการ
เกษตรศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สามารถดำเนินการ



24 
 

 

1.3 เพื่อความสมบูรณ์ของปริญญาต้องนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือตีพมิพ์ผลงานใน
วารสารทางวิชาการในระดับชาติ หรือ
นานาชาติที่สาขาวิชายอมรับ 

1.4 กระตุ้นให้มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพื่อ
ดุษฎีนิพนธ์ในแหล่งปลูกพืชนั้นๆ หรือใน
แปลงปลูกของเกษตรกร 

1.5 สนับสนุนให้นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการทีม่ี
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ใช้
ห้องสมุดและห้องสารสนเทศท่ีมีความพร้อม
สูง มีประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย 

 

ทดลองของงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ด้วยตนเอง 
อย่างเข้าใจในปัญหาและถูกต้องตามหลักวิชา
ทางวิทยาศาสตรเ์กษตร มีการประยุกต์การ
ตรวจค้นโดยเทคโนโนยีใหม่ เพื่อให้ไดผ้ลการ
ทดลองที่เป็นองค์ความรู้ใหมม่ีความทันสมัยใน
วงการวิชาการเกษตรสากล  

1.5 นักศึกษาสามารถวิเคราะหผ์ลการทดลอง
ของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวบรวมเขียน
เป็นบทความทางวิชาการที่เป็นท่ียอมรับ 
สามารถนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ 
และ/หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่เป็นท่ียอมรบัของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.6 นักศึกษามีความรอบรู้ในสาขาวิชาพืชไร่
อย่างก้าวหน้าสามารถผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการสอบประเมินความรู้ 
(Comprehensive examination) และ
วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาท่ีเป็นปรัชญาใหม่ทาง
วิชาการเกษตรและทันสมัยในระดบัสากล 
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม
ของไทย และผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 2 2.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรยีนกระบวนวิชา 

353701 การเขียนบทความสื่อสารทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียน
บทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของ
ตนเอง ซึ่งจะสอดแทรกเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเขียนบทความให้
มีความทันสมัย น่าสนใจ และได้รบัการ
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

2.2 จัดการฝึกอบรมพิเศษการใช้สื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การ
สืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น End-
note, E-data base และ Program 
Statistics Analysis เป็นต้น 

2.3 สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการห้อง
สารสนเทศท่ีมีเครื่องมือ เช่น เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพอเพียงกับ
จำนวนนักศึกษา 

2.4 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม และ/หรือ 
นำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมทางวิชาการ
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 

2.1 นักศึกษาสามารถเขียนบทความทาง
วิทยาศาสตร์จากบางส่วนของผลงานวิจัย
เพื่อดุษฎีนิพนธ์ เป็นที่ยอมรับใหต้พีิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่บัณทติวิทยาลัยยอมรับ 

2.2 และ/หรือ สามารถสร้างและเรียบเรยีง
ผลงานวิจัยเป็นสำนวนแผ่นภาพ (Power 
point) นำเสนอต่อที่ประชุมทางวชิาการใน
ระดับชาติ หรือนานาชาตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

2.3 มีเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์เป็นปรัชญาทาง
วิทยาศาสตร์เกษตรที่ทันสมยัเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเกษตรกรรมพืชไร่ในระดับ
สากล และผา่นการประเมิน (ระดบัเกรด S) 
จากคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ ์

 

PLO 3 3.1 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รบั
ความรู้เพิ่มเติมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ เป็นบุคลาการ
ทางการเกษตรที่มีคณุค่า มีความรบัผิดชอบ 
โดยเชิญวิทยากรต้นแบบมาฝึกอบรมหรือ

3.1 มีการประเมินผลการจัดอบรมหรือบรรยาย
พิเศษด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร 

3.2 มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกจิกรรมทาง
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บรรยายพิเศษ 
3.2 กระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร การ
เคารพสิทธิทางปัญหาของผู้อื่น โดยเปิด
โอกาสให้ร่วมกจิกรรมทางวิชาการหรือลง
เรียนในกระบวนวิชาสัมมนาขั้นสูงของ
สาขาวิชาพืชไร่ ให้โอกาสไดร้ับรูเ้หตุการณ์/ 
สถานการณ์/ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพทางเกษตร ให้โอกาสใน
การไตร่ตรอง คิดพิจารณา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อร่วมแสวงหา
ทางออกท่ีดีในการแก้ไขปัญหา 

3.3 กระตุ้นให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงาน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาที่
นอกเหนือจากทางด้านวิชาการ ซึง่จัดโดย
ภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย เช่น พิธี
ไหว้ครู งานทำบุญ วันสถาปนาคณะ งานรับ
น้องขึ้นดอย ฯลฯ เป็นต้น 

วิชาการ หรือจากการลงเรยีนในกระบวน
วิชาสัมมนาขั้นสูงของสาขาวิชาพืชไร ่

3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มในการ
สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ โดยมีการแบ่ง
หน้าท่ี เช่น หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า 
เลขานุการกลุ่ม และอื่นๆ เพื่อฝึกการปฏิบัติ
ตนในสภาวะความเป็นผู้นำ และความ
เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

3.4 มกีารประเมินผลการฝึกบรรยายในเชิง
วิทยาศาสตร์โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถ
เข้าร่วมควบคมุภาคปฏิบัติการของวิชาเรียน
ในระดับปรญิญาตร ี

3.5 มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การเกษตรกับชุมชนตามโครงการวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือตามคำแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1   สร้ างองค์ ค วามรู้ ให ม่ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบการผลิ ต พื ช ไร่  และมี ก ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพืชไร่อย่างยั่งยืน 
PLO 2    สื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านพืชไร่ในระบบนิเวศน์ภาคเหนือ ด้วย

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างทันสมัยและเหมาะสม 
PLO 3    มีความคิดความอ่านกว้างขวาง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวเข้า

กับสังคมการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 

 
 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

กระบวนวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 
กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

353701 การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร  
 (Communications in Agricultural Science) 

   

ปริญญานิพนธ ์
 
353897 ดุษฎีนิพนธ์   
 Dissertation 

   

353898 ดุษฎีนิพนธ์   
 Dissertation 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา    

คุณธรรม จริยธรรม    
(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร 

และเคารพในสิทธิทางปัญญา 
(1.2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมมี

จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคม ต่อสาธารณประโยชน์และต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามท่ีดีได้ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และ

สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและบรรเทาสถานการณ์ รวมถึงสามารถแก้ไขไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได้ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญที่ได้ศึกษา  

หรือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(2.2) มีความเป็นเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ งประยุกต์ความรู้ทักษะ และ

การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา สามารถต่อยอดความรู้ หรือสร้างสรรค์ความรู้สมัยใหม่
อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเกษตรไทย 

(2.3) เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ศึกษาค้นคว้าทางพืชศาสตร์ที่ทันสมัย เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น สามารถจัดการแก้ไขปัญหาหรือสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบมีสติสัมปชัญญะ สัมมาทิฎฐิ และสัมมาสมาธิ มี

วิจารณญาณในการไตร่ตรอง 
(3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาง

การเกษตรทางพืชศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีทักษะในการครองงานและครองตน

อย่างมีสัมมาปฏิบัติ และเป็นสัมมาชีพดำรงตนในทางท่ีเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในวิชาการเกษตรขั้นสูง มีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพ่ือแก้ไขปัญหา

ทางการเกษตรกับนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ  
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างแตกฉาน 
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(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารทั้ง
ปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 1) ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรมจรยิธรรมเสียสละและซื่อสตัยส์ุจรติมจีรรยาบรรณทางวิชาชีพเกษตร และเคารพในสิทธิทางปัญญา   ✓ 
 2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมมีจติสำนึกท่ีดีต่อสังคม ต่อ
สาธารณประโยชน์และต่อประเทศชาติเป็นสำคญั 

  ✓ 

 3) มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถปรับตัวเป็นผู้ตามที่ดีได้ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
และบรรเทาสถานการณ์ รวมถึงสามารถแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ 

  ✓ 

 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์   ✓ 
2. ด้านความรู้    
 1) มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในระดับสูงเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญทีไ่ด้ศึกษา  หรือเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

✓   

 2) มีความเป็นเลิศในการวางแผนการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา สามารถต่อยอดความรู้ หรือสรา้งสรรค์ความรู้สมัยใหม่อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการเกษตรไทย 

✓   

 3) เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ทีม่ีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ศึกษา
ค้นคว้าทางพืชศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกดิขึ้น สามารถจัดการแกไ้ขปัญหาหรือสร้างแนวทางปฏิบัตทิี่ดีเพื่อ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

✓   

 4) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ✓   
3. ด้านทักษะทางปัญญา    
 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบมสีตสิัมปชัญญะ สมัมาทฎิฐิ และสัมมาสมาธิ มีวจิารณญาณในการไตรต่รอง ✓   
 2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวเิคราะห์และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางการเกษตรทางพืชศาสตรไ์ด้อย่าง
สร้างสรรค ์

✓ ✓  

 3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม มีทักษะในการครองงานและครองตนอย่างมีสัมมาปฏิบตัิ และเป็น
สัมมาชีพดำรงตนในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย 

✓ ✓ ✓ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 1) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ✓ ✓ 
 2) สามารถใช้ความรู้ในวิชาการเกษตรขั้นสูง มีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยน ถกเถียงเพือ่แก้ไขปญัหาทางการเกษตรกับนักวิชาการใน ✓ ✓  
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ประเทศและตา่งประเทศ 
 3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพเกษตรขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ✓ ✓  
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจำเปน็ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างแตกฉาน  ✓  
 2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิตอิันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

 ✓  

 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีความแตกฉานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ✓  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรลำดับขั้นและค่าลำดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการกำหนดอักษรลำดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรลำดับขั้นที่มีค่าลำดับขั้น  อักษรลำดับขั้นที่ไม่มีค่า
ลำดับขั้น  และอักษรลำดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
 1.1 อักษรลำดับขั้น ให้กำหนด ดังนี้ 
   อักษรลำดับขั้น     ความหมาย   ค่าลำดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent)      4.00 
    B+ ดีมาก  (very good)      3.50 
    B ดี  (good)       3.00 
    C+ ดีพอใช้  (fairly good)      2.50 
    C พอใช้  (fair)       2.00 
    D+ อ่อน  (poor)       1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)      1.00 
    F ตก  (failed)       0.00 
 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าลำดับขั้น ให้กำหนด  ดังนี้ 
  อักษรลำดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้กำหนด ดังนี้ 
  อักษรลำดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ                 

 
 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร่ นักศึกษาจะต้องได้ค่าลำดับขั้นไม่ต่ำกว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำอีก 
 กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลำดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา 
353897 ดุษฎีนิพนธ์ และ 353898 ดุษฎีนิพนธ์   
 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  
         -  ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
                       -  ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
▪ ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ สำรวจข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตท่ีจบ 
▪ ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
▪ อ่ืนๆ  

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แบบ 1 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอ

ผลการทำปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
6. การเผยแพร่ปริญญานิพนธ์ 

หลักสูตรแบบ 1.1 
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

หลักสูตรแบบ 1.2 
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีนักศึกษา 
เป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกยีรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความร่วมมือในเชิงวิชาการกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 



33 
 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ  มา
ประกอบการพิจารณา 

 
 

2.  บัณฑิต 
• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

• การเผยแพรผ่ลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 1.1   

- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ
ให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  

- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ  
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

หลักสูตร แบบ 1.2  
- ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ

ให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, 
IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 1 เรื่อง  
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- เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 
3.  นักศึกษา  

• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

• มีการสำรวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ดำเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย ์ 

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการสำรวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
• มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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• มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำ
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

• มีการประเมินผู้เรียน กำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
• มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    แบบ 1.1  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  
หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื                           
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับคำแนะนำ                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

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

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 10 11 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  7 8 9 9 9 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
    แบบ 1.2  

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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

x x x x x x 

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

x x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน  
หลังวันปิดภาคการศึกษา  

x x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื                            x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับคำแนะนำ                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

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

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 9 9 10 11 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  7 8 8 8 8 9 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
ให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
   วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 

ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
 และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ภาคผนวก 
 
1. คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 1(1-0-2) 
  Communications in Agricultural Science 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 ความสลับซับซ้อนในระบบเกษตร ผู้บริโภคข่าวสารหลายระดับความรู้ หน้าที่นักวิทยาศาสตร์เกษตร
ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการ จริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ 
ของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเสนอต้นฉบับต่อวารสาร
และการตอบโต้กับผู้อ่านตรวจสอบ การเตรียมและการนำเสนอโปสเตอร์ การเขียนบทความทางวิชาการ การ
เสนอผลงานโดยการบรรยาย การสื่อสารทางวิชาการกับเกษตรกรโดย (1) การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม  และ (2) 
เอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่แก่เกษตรกร การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลวิชาการแก่บุคคลทั่วไป 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 
 
 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
  Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (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) 

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) 

http://www.mdpi.com/journal/agronomy
http://www.frontiersin.org/
https://doi.org/10.1007/s13593-020-00633-4
https://doi.org/10.1007/s42729-020-00279-x
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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) 

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) 
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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) 

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-
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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 จำจด. 2563.การคัดเลือกสายพันธุ์

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

36. เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับที่ 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

37. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย ์จำจด 2562 การจำแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150 (งานวิจัย) 

38. รรินธร รินสินจ้อย, สิทธิชัย ลอดแก้ว และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562.การสะสมธาตุสังกะสีในข้าวไร่
และข้าวนาสวนภายใต้การปลูกแบบไม่ขังน้ำและน้ำขัง. วารสารเกษตร 35(3): 425-434. (งานวิจัย) 

39. กนกวรรณ ลออออง, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, สุชาดา จำรัส, จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ และ ชนากานต์ เทโบลต์ 
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 จำจด และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 
2560. ผลของการประหยัดน้ำต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดข้าว. วารสารแก่นเกษตร 3 
: 451 - 460. (งานวิจัย) 

42. พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จำจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง.วารสารเกษตร. 33(3): 323-332. (งานวิจัย) 

 
2. ตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการ  

บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ 
43.  David Secco, Nadia Bouain, Aida Rouached, Chanakan Prom-U-Thai, MoezHanin, A.K.  Pandey, 

HatemRouached.  2017.  Phosphate, phytate and phytases in plants:  from fundamental 
knowledge gained in Arabidopsis to potential biotechnological application in wheat. Critical 
Reviews in Biotechnology. 12:1-13. (งานวิจัย) 
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2. ผศ.ดร.ต่อนภา 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  
https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0 (งานวิจัย) 

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) 

https://doi.org/10.1002/jsfa.10634
https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0
https://doi.org/10.1007/s10681-017-2091-1
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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 
Rerkasem. 2017. Phenotypic and Genetic Diversity of Local Perilla (Perilla frutescens (L.) 
Britt.) from Northern Thailand. Economic Botany. 71(2) pp.175-187 (งานวิจัย) 

10. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee and 
Chanakan Prom-u-thai. 2017.  A Comparison of Physicochemical Properties between 
Parboiled Rice Collected from Different Countries and Thai Parboiled Rice.  Chiang Mai 
University Journal of Natural Sciences 2 : 99 - 112. (งานวิจัย) 
 

ระดับชาติ 
11. อภิรัตน์ โตลาดับ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563.การคัดเลือกสายพันธุ์

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

12. เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับที่ 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

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

14. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จำจด 2562 การจำแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150. (งานวิจัย) 

15. สิรินทร ์กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ที่สูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 47(5): 901-916. (งานวิจัย) 

16. ปฐมาภรณ์  มาสุด, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของ
ยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก วารสารเกษตร 35(3): 401-411. (งานวิจัย) 

17. ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้
สภาพน้ำท่วม วารสารแก่นเกษตร 47(3): 495-508. (งานวิจัย) 

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

19. ปวีณา เตจาคำ, ศรันย์ ขำโท้, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และ
ความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุ์บือเนอมู วารสารแก่นเกษตร 47(2):317-326. (งานวิจัย) 

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

21.  กานต์พิชชา สายคำฟู, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติ
เคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 6 46 (6) : 
1135-1146 (งานวิจัย) 

22.  พิทวัส สมบูรณ์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จำจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง.วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน -ธันวาคม 
2560 (งานวิจัย) 

https://doi.org/10.1007/s10722-017-0600-7


48 
 

 

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
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 สายคำฟู , ศันสนีย์ จำจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมิน

คุณภาพเมล็ดในข้าวเหนียวพื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5      ณ 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 53. (งานวิจัย) 

28. ปวีณา เตจาคำ, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 61. (งานวิจัย) 

29. ธัญญา วิริยา, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายของลักษณะข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจาก
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 57. (งานวิจัย) 

30. เบญจมาภรณ์  วังแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, และ ต่อนภา  ผุสดี. 2561. การประเมิน
ปริมาณความเข้มข้นซิลิคอนของข้าวไทย 2 สายพันธุ์. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 60. (งานวิจัย) 

31. ปฐมาภรณ์ มาสุด, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความสามารถในการยืดปล้องของข้าวป่าสามัญ
ภายใต้สภาพน้ำลึก. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 55. (งานวิจัย) 

32. ภัคจิรา จันทร์อินทร์, นริศ ยิ้มแย้ม, ศันสนีย์ จำจด, และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. การประเมินลักษณะทางคุณภาพ
ของเมล็ดข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5    ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 54. (งานวิจัย) 



49 
 

 

33. สิรินทร์ กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานและพืชไร่
ของข้าวพื้นเมืองที่สูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่  
5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่  23 -24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 56. 
(งานวิจัย) 

34. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบล์ พรมอุทัย, และศันสนีย์ จำจด. 2561.การประเมินลักษณะ
ประชากรข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำในภาคเหนือของประเทศไทย. การประชุมวิชาการข้าว
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2561 : 
หน้า 30. (งานวิจัย) 

35. ศรันย์ ขำโท้, ต่อนภา ผุสดี, และ ศันสนีย์ จำจด. 2561. การหาตำแหน่งบนโครโมโซมที่ควบคุมขนาดเกสรตัวผู้และ
เกสรตัวเมียในข้าว. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 : หน้า 27. (งานวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต (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)  



50 
 

 

ระดับชาติ 
3. อภิรัฐ บัณฑิต. 2562. การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลง

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

pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน.      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. จำเนียร ชมภู, อมรศรี ขุนอินทร์, อภิรัฐ บัณฑิต, และ ทศพล พรพรหม. 2561. ผลของอัลลีโลพาทีในวัชพืชที่ปลูก
ร่วมกับมะเขือเทศต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.). วารสารเกษตร 34 (1) 
55–65. (งานวิจัย) 

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

8. อภิรัฐ บัณฑิต และ ทศพล พรพรหม. 2560. การประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธีจากหญ้าโขย่งต่อการยับยั้ง
การเติบโตของวัชพืชในสภาพแปลง. วารสารเกษตร 33 (2) 193-202. (งานวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (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) 

https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0


51 
 

 

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) 

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) 

https://doi.org/10.1007/s10681-017-2091-1
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-17-00048.1


52 
 

 

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) 

 
 
 
ระดับชาติ 
20. อภิรัตน์ โตลาดับ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563.การคัดเลือกสายพันธุ์

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

21. เทวา ขอดเรือนแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จำจด. 2563.การประเมิน
ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ำหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง.แก่นเกษตร 48 ฉบับที่ 3: 
535-546 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020 (งานวิจัย) 

22. สุขสันต์ ฟองฝน, ต่อนภา ผุสดี, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย ์จำจด 2562 การจำแนกลักษณะทาง
สัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่น
เกษตร 47(6): 1139-1150. (งานวิจัย) 

23. สิรินทร ์กุลเสวกกุล, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ที่สูงจากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย วารสารแก่นเกษตร 47(5): 901-916. (งานวิจัย) 

24. ปฐมาภรณ์  มาสุด, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของ
ยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก.วารสารเกษตร 35(3): 401-411. (งานวิจัย) 

25. ชุติมา สวยไทยสงค์, ศันสนีย์ จำจด และต่อนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าวไทยภายใต้
สภาพน้ำท่วม วารสารแก่นเกษตร 47(3): 495-508. (งานวิจัย) 

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

27. ปวีณา เตจาคำ, ศรันย์ ขำโท้, ศันสนีย์ จำจด, นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี 2562 ผลผลิต คุณภาพเมล็ด และ
ความหอมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุ์บือเนอมู วารสารแก่นเกษตร 47(2):317-326. (งานวิจัย) 

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

29. กานต์พิชชา สายคำฟู, ศันสนีย์ จำจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติ
เคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย . วารสารแก่นเกษตร 46 (6) : 1135-1146. 
(งานวิจัย) 



53 
 

 

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

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

32.  พิทวัส สมบูรณ์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จำจด. 2560. การกระจายตัวทาง
พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวเหนียวดำจากที่สูงและ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง.วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 
2560 (งานวิจัย) 

5. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (H-Index 2) 

1. งานวิจัย  
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. กฤษฎา คำจันทร์, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, แสงทิวา สุริยงค์, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2562. ทัศนคติของเกษตรกร

ต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปีในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารแก่นเกษตร 47 : 1053 - 1058. 
(งานวิจัย) 

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

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

4. ปณชล  ทายะมหา, อดิเรก ปัญญาลือ, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์ และปาริชาติ  เทียนจุมพล . 2560. 
ผลของกรรมวิธีการเก็บรักษาต่อคุณภาพน้ำมันของเมล็ดงาขี้ม้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 48 : 291 - 
294. (งานวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

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) 

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
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) 

8. Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Aungkhana Sobbong, On-Uma Ruangwong, Thapanee 
Sarakonsri, Choncharoen Sawangrat, Dheerawan Boonyawan and Jeon Geon Han. 2017. 



55 
 

 

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.  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 2562. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและยกระดับความงอก

เมล็ดพันธุ์. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 16, 18 - 21 มิถุนายน  2562, หน้า 1-6. (งานวิจัย) 
11.  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, ชวลิต อินทรพงษ์, รัชรังสี รัชนิพนธ์, ศรีสกุล ทำดี. 2562. ผลของการให้ความร้อน

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

12.  ธัญญลักษณ์ ศรีรักษา, หทัยภัทร เจษฎารมย์, รัชดาวรรณ ชีวังกรู และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 2561. 
ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรากับอาการเมล็ดด่างของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช 
คร้ังที่ 15, 19 - 21 มิถุนายน  2561, หน้า 204-210. (งานวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ผศ.ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ (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 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507620861&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203315879&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6506577246&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211600076&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7004528800&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074604723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Lapanantnoppakhun&st2=&sid=f3ca80d500d84c252a5e21dbd86175a6&sot=b&sdt=b&sl=30&s=AUTHOR-NAME%28Lapanantnoppakhun%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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Tea Extract as a Chromogenic Agent, Journal of Chemical Education. 97:207-214. 
(งานวิจัย) 
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(งานวิจัย) 
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Exploiting an automated microfluidic hydrodynamic sequential injection system for 
determination of phosphate.  Talanta. 177:77-85. (งานวิจัย) 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
แบบ 1.1     

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
แบบ 1.1 สำหรบัผู้มีคุณวุฒิปรญิญาโท   
จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                                          48 หนว่ยกิต        เหมือนเดิม  
ก. ปริญญานิพนธ์                                                              48 หนว่ยกิต         
   353898  ดุษฎีนพินธ ์                                                       48 หนว่ยกิต 
 
 
 

353898  ดุษฎีนิพนธ์                                                        48 หน่วยกติ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 

2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวธิี
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกบัดุษฎี

นิพนธ์ในการสัมมนาอยา่งน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 3 
ภาคการศึกษาและนกัศึกษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ์ได้รับการเผยแพร ่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งน้อย 2 เร่ือง 
โดย 1 เร่ือง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 
Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยัทกุภาค
การศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทกุภาคการศึกษา 

1. การวิเคราะหพ์ิจารณาเอกสารทางวิชาการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การ
ดูและของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกบัดุษฎี

นิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ 2 
ภาคการศึกษาและนกัศึกษาจะต้องเข้ารว่มสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
  
3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งน้อย 2 เร่ือง โดย 1 เร่ือง 
ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมี
ชื่อนักศึกษาเป็นชือ่แรก 1 เร่ือง 

4. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง  

5. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยัทุกภาค
การศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทกุภาคการศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพัฒนา
ตนเองในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการนำไปใช้
ประโยชน์จริงได้ในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกติสะสม 
1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั  ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนกระบวนวิชา 
   353701 แบบ Visiting (V)  โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
ง. การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพือ่ประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบ

ใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ
สอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

 
จ. การสอบประมวลความรู ้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่น
คำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนพินธห์ลักทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 
ครั้ง 

 

 
         
 
 
          เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             แบบ 1.2 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 

แบบ 1.2 สำหรบัผู้มีคุณวุฒิปรญิญาตรี  
     เหมือนเดิม 
 
353897 ดุษฎีนิพนธ์                                                            72  หนว่ยกิต 
 
 
 

 
 
 
1. เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ Outcome Based Education (OBE) 
2. ปรับการเขียนการจัดการเรียนรู้และวธิี

ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLOs 

จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                                           72  หนว่ยกิต 
ก.ปริญญานิพนธ์                                                                72  หนว่ยกิต 
353897 ดุษฎีนิพนธ์                                                            72  หนว่ยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
ข.กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบดว้ย ข.กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะหพ์ิจารณาเอกสารทางวิชาการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ ภายใต้การ
ดูและของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
 
2. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกบั 

ดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนา อยา่งน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจำนวนไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

 
3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งน้อย 2 เร่ือง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีนักศึกษา
เป็นชื่อแรก 1 เร่ือง 

4. เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

5. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทกุภาคการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         เหมือนเดิม 
 
            
 

 
 
 
เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและพัฒนา
ตนเองในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการนำไปใช้
ประโยชน์จริงได้ในอนาคต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกบั 
ดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษาและนักศึกษาจะต้องเขา้ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ์ได้รับการเผยแพร ่หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยา่งน้อย 2 เร่ือง 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยัทกุภาค
การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ 
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทกุภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนกระบวนวิชา 
   353701 แบบ Visiting (V)  โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิตสะสม 
 
ง. การสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมี

สิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์
2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบ

ใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1  ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ
สอบครั้งแรก 

3.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท



 

 

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

 
 
 

จ. การสอบประมวลความรู ้ 
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำ
ร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์หลกั ทั้งนี้จะอนุญาตให้สอบได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนกำหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
แบบ 1.1 สำหรับผูม้ีวุฒิปริญญาโท 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย -   ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

Register for university services 
- 

  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผ่านเงือ่นไขภาษาตา่งประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

- 

  สอบวัดคณุสมบตั ิ    สอบวัดคณุสมบตั ิ
Qualifying Examination 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาหรือนำเสนอผลงาน      
รวม - 

 
รวม - 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

353898  ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

9 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ 
Present dissertation proposal 

- 

  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์      
รวม 9 รวม 9 

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 2 
 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353898  ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
9 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
รวม 9 รวม 9 

   
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353898  ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
9 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
(ไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม) 

- 353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร  
(ไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม) 

- 



 

 

Communication in Agricultural Science 
(Do not count as the accumulated 
credit for graduation) 

รวม 9 
 

รวม 9 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

 
ปีที่ 3 

 
ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353898  ดุษฎีนิพนธ์ 9 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
9 

  สอบประมวลความรู ้    สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
รวม 9 รวม 9 

   
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353898  ดุษฎีนิพนธ์ 12 353898  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
12 

  สอบดุษฎีนิพนธ์    สอบปริญญานิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

รวม 12 รวม 9 
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จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 

 
   2. แบบ 1.2 สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตร ี
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 1 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย -   ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

Register for university services 
- 

  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

- 

  สอบวัดคณุสมบตั ิ    สอบวัดคณุสมบตั ิ
Qualifying Examination 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาหรือนำเสนอผลงาน      
รวม - รวม - 

   
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 735389   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ 
Present dissertation proposal 

- 

  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์      
รวม 8 รวม 8 

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
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ปีที่ 2 ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
รวม 8 รวม 8 

   
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 735389   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
(ไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม) 

- 353701  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เกษตร  
(ไม่นับเป็นหน่วยกติสะสม) 
Communication in Agricultural Science 
(Do not count as the accumulated 
credit for graduation) 

- 

รวม 8 รวม 8 
 

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 3 
 

ปีที่ 3 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
รวม 8 รวม 8 

   
 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 735389   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

รวม 8 รวม 8 
    

 
 

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 4 
 

ปีที่ 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
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รวม 8 รวม 8 
   

 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 735389   ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

รวม 8 รวม 8 
    

 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
 

ปีที่ 5 
 

ปีที่ 5 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 353897  ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
8 

  สอบประมวลความรู ้    สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน      
รวม 8 รวม 8 

   
 

 

ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
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353897  ดุษฎีนิพนธ์ 8 735389   ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

8 

  สอบดุษฎีนิพนธ์    สอบปริญญานิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

  เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงาน    จัดสัมมนา/เข้าร่วมการสมัมนา/ 
นำเสนอผลงานในการสัมมนา 
Organize seminar/ 
Attend seminar/present paper 

 

รวม 8 รวม 8 
 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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89 
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91 
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94 
 

 



95 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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8.  ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา  
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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