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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะเกษตรศาสตร์  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนา 
  อย่างยั่งยืน 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Integrated Smart Agricultural  
   System for Sustainable Development 
  (International Program) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่าง 
    ยั่งยืน) 
  : ชื่อย่อ   ปร.ด. (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
ภาษาอังกฤษ     :   ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Integrated Smart Agricultural System  

   for Sustainable Development) 
   :     ชื่อย่อ   Ph.D. (Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  
    Development) 

 

3. ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcript - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  57  หน่วยกิต  
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรแบบ 1.1 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  
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 หลักสูตรแบบ 2.1 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

   วิชาการ    
   วิชาชีพ 
   ปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

 5.4  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
   นักศึกษาต่างชาติ  
   นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

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

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

 -  ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................................. 
 ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม) ................................ สาขาวิชา (ถ้ามี) ........................................ 
 ชื่อย่อภาษาไทย (ถ้ามี) : ........................................ (............................................) 
 ชื่อย่ออังกฤษ (ถ้ามี)  : ........................................ (............................................)  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการระบบ

เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 (ปีท่ีหลักสูตรเริ่มเปิดสอนครั้งแรก) 
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2565  

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิจัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นักพัฒนาภาครัฐและองค์กรเอกชน 
 อาจารย์ 

   
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์ Ph.D. (Agronomy and Soil Science), University of      
        Hawaii at Manoa, USA., 1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลา 
   นครินทร์,  2527 

2. ผศ.ดร.ดรณุี  นาพรหม Ph.D. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim,    
        Germany, 2004 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ประเทศ, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3. รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ ์ Ph.D. (Horticulture), University of Hawaii, U.S.A., 1997 
M.S. (Seed Technology), University of Edinburgh, U.K., 

1991  
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  
 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ 
ของ SDGs นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 - การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ  
 หลักสูตรระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ) ได้น ายุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี  มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยที่หลักสูตรได้ออกแบบกระบวนวิชาที่สามารถสนองตอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า  

- เกษตรปลอดภัย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนระบบเกษตรที่เน้นการศึกษาถึง

ระบบการจัดการเพ่ือได้ผลผลิตที่ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  

- เกษตรอัจฉริยะ ที่ผู้เรียนจะได้ท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โปรแกรม 

ระบบซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชั่น เพ่ือวางแผน วิเคราะห์และประยุกต์ข้อมูลด้านต่างๆ เข้ากับ

ข้อมูลทางการเกษตร พร้อมกับใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการท าการเกษตร มา

วางแผนการบริหารจัดการการท าเกษตรกรรมเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่อย่างเต็ม

รูปแบบ ที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21  

- สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียน

สอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านทักษะการคิด 

วิเคราะห์ สรุป และน าเสนอผลงานได้ในรูปแบบการสัมมนา โดยอาจารย์มีบทบาทเป็นผู้

แนะน า ที่ปรึกษา และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา และมีผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาบูรณาการ

ให้เข้ากับเนื้อหารายวิชา เป็นการสร้างประสบการณ์การประยุกต์ใช้ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ให้กับผู้เรียนเพ่ือการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน

เพ่ือก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป             

   - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ประเด็น สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน หลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนวิชาการวิเคราะห์เกษตรบูรณาการเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเชิงซ้อน และสามารถเลือกเรียนวิชาภูมิอากาศเกษตรปราดเปรื่องเพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      ประเด็น สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ กล่าวได้ว่าส่วนหนึ่งมา

จากภาคเกษตรกรรม ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์

ระหว่างดิน อากาศในระบบเกษตร การสร้างแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ

ตัดสินใจ เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่าง

ยั่งยืนเพ่ือแก้ไขกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

      ประเด็น พัฒนาความม่ันคง น้ า พลังงานและเกษตร  
 การพัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร/อาหารของประเทศและชุมชน หลักสูตรสังกัดอยู่
ที่คณะเกษตรศาสตร์ ที่มีสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรที่ใช้พ้ืนที่ของสถานีวิจัยทาง
การเกษตรและร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงสถานีวิจัย ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนมีความมั่นคง
ทางอาหารให้ผลิตอาหารได้เอง โดยผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่สดสะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมี ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมสังเกต   ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ผนวกกับการเลือกเรียนภาคทฤษฎีจากกระบวนวิชาต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมเกษตรกร การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
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 - เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 ข้อ ของ SDGs  
    ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ก าหนดแผนการพัฒนาโลกเพ่ือความยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals (SDGs)) ที่มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่จะขจัดความยากจนให้หมดไป 
พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกที่บนโลก โดยมีกรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2573) หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยออกแบบกระบวนวิชาให้ผู้เรียนเมื่อจบจาก
หลักสูตรนี้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา ดังนี้ การมีระบบการจัดการฟาร์มตามแนวทาง
การบูรณาการระบบนิเวศเกษตร และการส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรผ่านกระบวนการส่งเสริมแบบอิเลค
โทรนิกส์ หรือการใช้นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรที่จะขจัดความยากจน (No Poverty) ตามเป้าหมายที่ 1 ได้ นอกจากนั้นหลักการและแนวทาง
ระบบเกษตรทางเลือก การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นการผลิตทางเลือกแบบยั่งยืนตามบริบทของพ้ืนที่ เป็นกลไกให้ประชากรได้รับ
การขจัดความหิวโหยและความอดอยาก (Zero Hunger)ตามเป้าหมายท่ี 2 พร้อมกับการสร้างแนวคิดเชิง
ระบบด้านการเกษตร ที่น าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ การวิเคราะห์เชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตร 
เป็นการบูรณาการความรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมกัน(Quality Education) ยิ่งไปกว่านั้นสภาวะโลกที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเกษตร ท าให้หลักสูตรได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศเพ่ือทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อระบบการผลิต สามารถวางแผนการรับมือและแก้ปัญหาได้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการจัดการก๊ าซเรือน
กระจกในภาคเกษตรและป่าไม้ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Action) 
เป้าหมายที่ 13 
 - นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
   การปรับปรุงหลักสูตรระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน(หลักสูตร
นานาชาติ) เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์ 4 ตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยที่รูปแบบการบูรณาการแบบองค์รวมของหลักสูตร “ระบบ
เกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะสามารถพัฒนาและฝึกผู้เรียนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในเรื่องการท างานวิจัยด้านการเกษตรเชิงระบบ การจัดการระบบเกษตร และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน
ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในแง่ของการบริหารและการจัดการระบบการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
บนพ้ืนฐานของชุมชนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในสภาพนิเวศของลุ่มน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งด้าน
การเกษตร ป่าไม้ แหล่งน้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่ต้องการการบูรณาการและการผสมผสานกันให้ได้
อย่างลงตัวและกลมกลืนระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตร การป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้มีความมั่นคงทางอาหารและสู่เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืน 
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 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                     จากแบบสอบถามคุณลักษณะที่ต้องการของปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณา

การอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) สรุปได้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการที่ส าคัญนั้นดุษฎี
บัณฑิตควรมีความรู้ ด้านความรู้และทักษะการวิเคราะห์ทางการจัดการระบบเกษตร  ความรู้และทักษะ
ทางด้านระบบฟาร์ม ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติได้ 
และควรมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการบริหาร 
หลักการท าเกษตรในยุคสมัยใหม่ การพัฒนาการตลาดออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน ความสามารถการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ เป็นผู้รอบรู้และรู้ลึกในระบบการเกษตร  ซ่ึงหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
1.1 เพ่ิมเติม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบเกษตรสามารถเข้าศึกษาต่อได้ 
นอกจากนี้  หลักสูตรยังได้เปิดโอกาสให้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 2.1 โดยสามารถเลือกเรียน      
กระบวนวิชาในการพัฒนาทักษะด้านการตลาด ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ        
ได้หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ต้องการเพ่ือเป็นการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ มาพัฒนาการเกษตร   

 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอ่ืน ของสถาบัน   

12.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน    
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

 
เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมายเหตุ 

กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี - -  
กระบวนวิชาเลือก 366723, 366724 

366733, 366743 
366751, 366752 
366769, 366779 

366789 

ใช่   

 351760, 351761 
351736, 352711 
352731,352821 

ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 356741 ไม่ใช่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 353751, 361712 
361736, 362751 

ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 



8 
 

 

12.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 

        กรณีนักศึกษานอกหลักสูตรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที่สาขาเปิดสอนได้ ทั้งนี้ให้
ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 

12.3  การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการกระบวนวิชาเป็นแบบการบูรณาการ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพี
ศาสตร์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมท าการสอนวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา   

  หลักสูตรระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์หลายแขนง 
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานกับสังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านการจัดการ โดย 
เน้นการใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณาการ เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ  
และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทางทฤษฎีเชิงระบบ การปฏิบัติ และแนวคิดของการบูรณาการประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ขั้นสูงหรือสร้างนวัตกรรมในการจัดการเกษตรสมัยใหม่ให้มีการผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  
พลังงาน และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ 
เกิดความกินดีอยู่ดีและความเท่าเทียมทางสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาระบบเกษตร 
และทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว ระดับสากล 

 

    1.2 วัตถุประสงค ์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี:  
1. คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารและน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการ

พัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
เกษตรที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทางทฤษฎีเชิงระบบ การปฏิบัติ และแนวคิดของ
การบูรณาการองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ความ
ยั่งยืน เป็นธรรม และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

3. ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถขั้นสูงในการใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เพ่ือการวิเคราะห์  วางแผน ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ 
น าสู่ระบบการผลิตที่มีผลิตภาพที่ดี ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานมีศักยภาพในการปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม ชุมชนเกษตรสามารถมีการด ารงชีพการเกษตรที่มั่นคง
และยั่งยืน 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 PLO 1 มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกรวบรวมอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ

น ามาใช้ในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และใช้เครื่องมือขั้นสูงในการจัดการระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง
บูรณาการร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

 PLO 3 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาการ
เกษตรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่ างเป็นระบบ
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน(หลักสูตรนานาชาติ) 

ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 

1 มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกรวบรวมอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อน ามาใช้
ในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และใช้เครื่องมือข้ันสูงในการจัดการระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการและสร้างองค์ความรูใ้หม่ขั้นสูงอย่างบูรณา
การร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องในการวางแผน การด าเนินการวิจยัและพฒันาการเกษตร
สมัยใหม่เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 

3 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบ
บูรณาการและมปีระสทิธิภาพสามารถเผยแพร่ผลงานวชิาการทีม่ีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

 
3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ความต้องการของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

รวบ ร วม ติ ด ต าม ผ ล ก าร
ประเมิน QA ของหลักสูตร
รวมทุก 5 ปี  ในด้านความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 
หน่วยงานด้านการเกษตร 
การวิจัย และการพัฒนาการ

 ร้อยละของบัณฑิตระดับ 
 ปริญญาเอกที่ได้งานท าหรือการ
 ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ร้อยละของบัณฑิตระดับ 
 ปริญญาเอกที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 
     เป็นไปตามเกณฑ์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เกษตร และความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(Stakeholders) รวมทั้ง
ภาวะการได้งานท าของดุษฎี
บัณฑิตที่จบไปจากหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 ระบบการศึกษาตลอดปี 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   

 ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 

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

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

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ  1.1 
 1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ  

 การอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
 เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.   มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 5.  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
  หลักสูตร แบบ  2.1 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ  

 การอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
 เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
5.  คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

               ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ (ถ้ามี)...............................................................................................     
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 

 ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย  
 อ่ืนๆ (ถ้ามี)...............................................................................................    

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
แบบ 1.1 (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  5 5  5  5  5  
จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1  5 5  5  5  5  
ชั้นปีท่ี 2   5  5  5  5  
ชั้นปีท่ี 3     5  5  5  
 รวม  5 10  15  15  15  
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา       5 5  5 
แบบ 2.1 (ภาคปกติ)           
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  5 5  5  5  5  
จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           
ชั้นปีท่ี 1  5 5  5  5  5  
ชั้นปีท่ี 2   5  5  5  5  
ชั้นปีท่ี 3     5  5  5  
 รวม  5 10  15  15  15  
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา       5 5  5 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 103,284,000 30,891,200 106,898,90
0 

31,185,80
0 

110,640,40
0 

31,495,100 

วิจัย 23,835,300 11,689,000 24,669,500 11,848,50
0 

25,533,000 12,015,900 

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

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

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

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

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

รวม 151,948,600 91,662,600 157,090,30
0 

92,565,800 162,412,20
0 

93,514,100 

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

 

 2. ค่าใช้จ่ายต่อในการผลิตบัณฑิต  
 ภาคปกติ 
    แบบ 1.1 (กรณีมีนักศึกษา 5 คน)  145,665  บาทต่อคนตลอดหลักสูตร (ปีการศึกษาละ 58,266 บาท) 

 แบบ 2.1 (กรณีมีนักศึกษา 5 คน) 145,665  บาทต่อคนตลอดหลักสูตร (ปีการศึกษาละ 58,266 บาท) 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

    หลักสูตรแบบ 1.1    จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร        57   หน่วยกิต 
    หลักสูตรแบบ 2.1    จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    57 หน่วยกิต 

         ก.  ปริญญานิพนธ์        

 366897   ดุษฎีนิพนธ์  57    หน่วยกิต 
        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed หรือ Web of Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี 
Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง และผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่ง 

                 บัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
                ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา        ไม่มี  
             ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701 366702 และ 366708 หรือวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าในระดับ
ปริญญาโทมาก่อน จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม และให้
ลงทะเบียนเรียนแบบ visitor 
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                ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่  

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
 

  จ. การสอบประมวลความรู้ 
ผ่านการสอบประมวลความรู้โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก 
 

 หลักสูตร แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า               57   หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า          21   หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า          21   หน่วยกิต 
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                          21  หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                11   หน่วยกิต 

366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางระบบเกษตรบูรณาการ
อัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 หน่วยกิต 

366707 การวิเคราะหร์ะบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงซ้อน          

3 หน่วยกิต 

366889 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน        

3 หน่วยกิต 

366893 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

1 หน่วยกิต 

366894 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

1 หน่วยกิต 

366895 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 5 

1 หน่วยกิต 

    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        10   หน่วยกิต 
       โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ซึ่งเก่ียวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ โดย 

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
351760 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการและพัฒนาการเกษตร 3 หน่วยกิต 
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351761 เศรษฐศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่
ยั่งยืน     

3 หน่วยกิต 

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการ
เกษตร 

3 หน่วยกิต 

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 3 หน่วยกิต 
352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การเกษตร 
3 หน่วยกิต 

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่สำหรับองค์การและงาน
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

3 หน่วยกิต   

353751 การปรับตัวของพืช 3 หน่วยกิต 
356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร 3 หน่วยกิต 
361736 การบ าบดัดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรเกษตร 
3 หน่วยกิต 

366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่ยั่งยืน     

 3 หน่วยกิต 

366724 การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

3 หน่วยกิต 

366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 3 หน่วยกิต 
366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 หน่วยกิต 
366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนว

ทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3 หน่วยกิต 

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร   

3 หน่วยกิต 

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

1 หน่วยกิต 

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

2 หน่วยกิต 

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

3 หน่วยกิต 
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    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                               ประจ าหลักสูตร  
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง        ไม่มี  

 ข.  ปริญญานิพนธ์  
      366899   ดุษฎีนิพนธ์                                                         36  หน่วยกติ 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา    
      ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701 366702 และ 366708 หรือวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าใน 
                         ระดับปริญญาโทมาก่อน จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพ่ิม โดย 
                         ไม่นับหน่วยกิตสะสม และให้ลงทะเบียนเรียนแบบ visitor 
          ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนา อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนา
ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย
ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed หรือ Web of Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี 
Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. นั กศึ กษ าต้ อ งราย งานผลการศึ กษ าตามแบบราย งานผลของบัณ ฑิ ต วิท ย าลั ย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  
 

 จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบ   

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
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 ฉ. การสอบประมวลความรู้ 
          1.   นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์สอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบ 

แก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
   หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาระบบ
เกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในรหัส 366 (ก.บพ.) 351 (ก.
ศฐ.) 353 (ก.พร.) 356 (ก.สศ.) 361 (ก.ปฐ.)   
 
 Type 1.1  :  Student with Master’s Degree  
 Degree Requirements    57 credits 
     A.  Thesis   
  366897  Dissertatioin   57 credits 
      B.   Academic Activities 

1. Students have to attened  seminar and present paper on the topic 
related to his/her thesis for 1 time in every semester for at least 4 
semesters and students have to attend seminar every semester that the 
course is offered. 

2. The Ph.D. thesis or parts of the Ph.D. thesis have been publishes or at 
least accepted to be published in international journal in ISI, Scopus, 
IEEE, PubMed or Web of Science, or obtain a patent which requested 
number + Readiness level (TRL/PRL/SRL 6 and above); with the student 
as the first author for at least 1 thesis work and the Ph.D. thesis or parts 
of the Ph.D. thesis have been publishes or at least accepted to be 
published in international journal with the student as the first author for 
at least 1 thesis work and the Ph.D. thesis or parts of the Ph.D. thesis 
have been present in an International academic conference accepted by 
the field of study for at least 1 thesis work 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every 
semesters which approved by  the Chairman of the Graduate Study 
Committee. 
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  C.  Non-credit Courses 
            1.   Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement: AGS 366701, 366702 and 366708 or courses with  
    equivalent contents. Students who have taken these courses in their Master  
    degree level and want to waive this requirement must get approval from the  
    Program Committee. 

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

before presenting a thesis 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 
          Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general  
  advisor or major dissertation advisor, a student must then complete a comprehensive  
 examination. 
  Type 2.1 : For student with Master’s Degree 
 Degree Requirements a minimum of                      57  credits 
              A. Course work a minimum of                         21  credits 
 1. Graduate Courses a minimum of                         21  credits 
 1.1 Field of Specialization           a minimum of                         21  credits 
 1.1.1 Required courses                                           11  credits 

366706 Advanced Research Methods in Integrated 
Smart Agriculture for Sustainable Development 

2 credits 

366707 Analysis of Complex Integrated Smart 
Agricultural System for Sustainable 
Development 

3 credits 

366889 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural 
System for Sustainable Development 

3 credits 

366893 Seminar in Integrated Smart Agricultural System  
for Sustainable Development 3 

1 credit 

366894 Seminar in Integrated Smart Agricultural System 1 credit 
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for Sustainable Development 4         
366895 Seminar in Integrated Smart Agricultural System 

for Sustainable Development 5 
1 credit 

 1.1.2 Elective coursesa minimum of                                     10  credits 
         Student may select the following courses related to thesis research 
with approval of the advisor: 

351760 Economics for Agricultural Management and 
Development 

3 credits 

351761 Economics for Green Economy and Sustainable 
Development 

3 credits 

351763 Agricultural Development Project Planning and 
Management 

3 credits 

352711 Comparative Agricultural Extension 3 credits 
352731 Agricultural Communication and Information 

Technology 
3 credits 

352821 Modern Management for Agricultural Extension 
and Rural Development Work and Organization 

3 credits 

353751 Crop Adaptation 3 credits 
356741 Integration of Animal Production in Agricultural 

Systems 
3 credits 

361712 Climatic and Edaphic Resources of Agricultural 
Systems 

3 credits 

361736 Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture 3 credits 
362751 Decision Support Systems for Agricultural   

Resource Management 
3 credits 

366723 Climate Smart Agriculture for Sustainable          
Livelihoods 

3 credits 

366724 Sustainable Greenhouse Gas Management in 
Agricultural and Forestry Sectors 

3 credits 

366733 Analysis of Farm System Performance 3 credits 
366743 Innovations and Startups for New Generation 

Farmers 
3 credits 

366751 Farmers Capacity Building through e-Extension 3 credits 
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Approaches 
366752 Community Based Participatory Action Research 

to Strengthening Farmers Capacity 
 3 credits 

366769 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural   
System for Sustainable Development 1         

1 credit 

366779 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural   
System for Sustainable Development 2         

2 credits 

366789 Selected Topics in Integrated Smart Agricultural   
System for Sustainable Development 3         

3 credits 

   
 1.2 Other courses  with approval of the Integrated Smart Agricultural System   
                               for Sustainable Development Program Committee 
 2. Advanced Undergraduate Courses                 none  
               B. Thesis 
 366899 Dissertation                  36  credits 

    C.  Non-credit Courses 
            1.   Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement: AGS 366701, 366702 and 366708 or courses with  
    equivalent contents. Students who have taken these courses in their Master  
    degree level and want to waive this requirement must get approval from the  
    Program Committee. 

  D.   Academic Activities 
1. Students have to attened seminar and present paper on the topic related to 

his/her thesis for 4 time (s) in every semester for at least 1 semesters and 
students have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2. The Ph.D. thesis or parts of the Ph.D. thesis have been publishes or at least 
accepted to be published in international journal in ISI, Scopus, IEEE, 
PubMed or Web of Science, or obtain a patent which requested number + 
Readiness level (TRL/ PRL/ SRL 6 and above) ; with the student as the first 
author for at least 1 thesis work and the Ph.D. thesis or parts of the Ph.D. 
thesis have been present in an International academic conference accepted 
by the field of study for at least 1 thesis work 
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3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every 
semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

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

before presenting a thesis 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. 

    F.  Comprehensive Examination 
 1. A student must complete a comprehensive examination to evaluate his/her 
       ability before defending his/her thesis. 

 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. 

      Remark: Field of concentration courses mean the courses in Integrated Agricultural 
Systemfor Sustainable Development i.e. the courses in (366)IASD, (351)AEC, (353)AGRO and 
(361)SOIL   

3.1.3 กระบวนวิชา   
 

 (1) หมวดวิชาบังคับ                                                                                             หน่วยกิต 
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Advanced Research Methods in Integrated Smart Agricultural System 
for Sustainable  Development) 

2(2-0-4) 

366707 การวิเคราะหร์ะบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงซ้อน
(Analysis of Complex Integrated Smart Agricultural System for 
Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

366889 
 

หัวขอ้เลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development) 

3(3-0-6) 

366893 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
(Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 3) 

1(1-0-2) 

366894 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 1(1-0-2) 
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(Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 4) 

366895 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 
(Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 5) 

1(1-0-2) 

 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

351760 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการและพัฒนาการเกษตร 
(Economics for Agricultural Management and Development)   

3(3-0-6)     

351761 เศรษฐศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Economics for Green Economy and Sustainable Development) 

3(3-0-6)     

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
(Agricultural Development Project Planning and Management) 

3(3-0-6)     

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 
(Comparative Agricultural Extension) 

3(3-0-6)     

352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Communication and Information Technology) 

3(3-0-6)     

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่สำหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
(Modern Management for Agricultural Extension and Rural Development 
Work and Organization) 

3(3-0-6) 

353751 การปรับตัวของพืช 
(Crop Adaptation) 

3(3-0-6)     

356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
(Integration of Animal Production in Agricultural Systems) 

3(3-0-6)     

361712 ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร 
(Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems) 

3(3-0-6)   

361736 การบ าบัดดินเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน 
(Soil Bioremediation for Agriculture Sustainable)   

3(3-0-6)     

361751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร 
(Decision Support Systems for Agricultural Resource Management) 

3(3-0-6)   

366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพ่ือการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน  
(Climate Smart Agriculture for Sustainable Livelihoods)             

3(3-0-6)     

366724 การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural and Forestry 
Sectors) 

3(3-0-6)     

366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 
(Analysis of Farm System Performance) 

3(3-0-6) 

366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
(Innovations and Startups for New Generation Farmers) 

3(3-0-6)     
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366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Farmers Capacity Building through e-Extension Approaches) 

3(3-0-6)     

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร 
(Community Based Participatory Action Research to  Strengthening 
Farmers Capacity)    

3(3-0-6)   

366769 หวัข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 1) 

1(1-0-2)   

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 2) 

2(2-0-4) 

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3    
(Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 3) 

3(3-0-6) 

                       
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี 
 
(4) หมวดปริญญานิพนธ์ 
 366897 ดุษฎีนิพนธ์     57 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
      366899 ดุษฎีนิพนธ์     36 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
 
(5)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
                                        (0 และ 1 = พื้นฐานระบบเกษตร, 2 = หมวดข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี, 3 = หมวดเกษตรยั่งยืน,  
                                     4 = หมวด เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร และธุรกิจเกษตร, 5 = หมวดส่งเสริม,  
                                     6, 7, 8 = หมวดหัวข้อเลือกสรร, 9= หมวดปรญิญานิพนธ์) 

 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
 3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

Register for university services 
- 366897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertatioin  
14 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language examination 
requirement 

-  เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

 

 สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-    

 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎนิีพนธ์ 
Present Dissertatioin proposal 

-    

 รวม -  รวม 14 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertatioin  
14 366897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertatioin  
14 

 เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

   เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

 

 รวม 14  รวม 14 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366897 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertatioin  
15  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 

 เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

  สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

- 

     สอบดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

 รวม 15  รวม - 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  57  หน่วยกิต 
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3.1.4.1  แบบ 2.1  
ปีที่  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางระบบเกษตร 

บูรณาการอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Advanced Research Methods in 
Integrated Smart Agricultural System 
for Sustainable Development            

2 366707  การวิเคราะห์ระบบเกษตรบูรณาการ 
อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เชิงซ้อน 
Analysis of Complex Integrated 
Smart Agricultural System for 
Sustainable Development            

3 

  วิชาเลือก 
Elective courses 

6 366893   สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการ
อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
Seminar in Integrated Smart 
Agricultural System for 
Sustainable Development 3 

1 

    วิชาเลือก 
Elective courses 

4 

    เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงาน
ในการสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

 

    สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

 

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
Pass foreign language 
examination requirement 

 

    เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎนิีพนธ์ 
Present Dissertation proposal 

 

 รวม 8  รวม 8 
 
 

 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

366889 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณา
การอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
Selected Topics in Integrated 
Smart Agricultural System for           
Sustainable Development 

3 366894   สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 
Seminar in Integrated Smart 
Agricultural System for 
Sustainable Development 4 

1 

366899   ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

12 366899   ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

12 

 เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน   เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน  
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ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

 รวม 15  รวม 13 

 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366895   สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 
Seminar in Integrated Smart 
Agricultural System for 
Sustainable Development 5 

1  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 
Register for university services 

- 

366899   ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation  

12  สอบประมวลความรู้  
Comprehensive Examination 

- 

 เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานใน
การสัมมนา 
Attend seminar/present paper 

  สอบดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation defense 

- 

 รวม 13  รวม - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  57 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
1 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโย

สวัสดิ์* 
 

Ph.D (Agronomy and Soil  
      Science), University of  
      Hawaii at Manoa, USA.,  
      1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2531 

6 13 6 13 28(11) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์   
      2527 

2 ผศ.ดร.ดรุณี  นาพรหม* Ph.D. (Agricultural Sciences), 
University of Hohenheim, 
Germany, 2004 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

6.62 2.63 6.62 2.63 45(6) 

3 รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์* Ph.D. (Horticulture), University of 
Hawaii, U.S.A., 1997 

M.S. (Seed Technology), 
University of Edinburgh, 
U.K., 1991  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

5.10 7.95 6 8 77(8) 

4 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนริันดร์กลุ 
  

Ph.D (Technology  and Agrarian  
      Development),  
      Wageningen University,   
      Netherland, 2007 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์),  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
       เจ้าพระยา, 2527 

9 15 9 15 90(28) 

 
5 

 
ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัย
เจริญ 
  

 
Ph.D (Agricultural Economics),    
      University of Hohenheim,   
      Germany, 2003 
ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
45(8) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่  2536 

6. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ 
กระมล 

Ph.D (Economics), University of  
      New England, Australia,  
      2011 
ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
      มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2537 

6 6 6 6 23(8) 

7. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D. (Poultry Nutrition), Ehime   
       University, Japan, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
       สัตวบาล, 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
       2526 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชา 
       สัตวบาล,  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,          
       2524 

9 13.
5 

9 13.5 150(26) 

8. อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังส ี ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม),  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
       พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2560 
วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและ 
      สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),   
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544 

    26(5) 

9. อาจารย์ ดร.ยุพา จอมแก้ว ปร.ด (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาต)ิ,  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552 
วท.บ.(ปฐพีศาสตร์),   
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 

23.
20 

0.9
1 

23.
20 

0.91 5(5) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
10 อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ Dr. sc. agr. (Agricultural 

      Communication and    
      Exyension), 
      University of Hohenheim, 
      Germany, 2015 
M.Sc. (Agricultural Scinces, 
      Food Security and Natural 
      Resource Management in    
      the Tropics and   
      Subtropics), 
      University of Hohenheim, 
      Germany, 2005 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

6 1.4 6 3 9(5) 

11 ผศ.ดร.อนุพงศ์  วงศ์ไชย 
  
 
 

Ph.D. (Agricultural Economics and 
 Management), National 
 Pingtung University of 
 Science and Technology, 
 Taiwan, 2013 
MBA (Applied Economics), 
 National Chung Hsing 
 University, Taiwan, 2010 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

11 3 11 3 37(16) 

12 รศ.ดร.สรุพล  เศรษฐบตุร 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Rural Development, 
 Theories and 
 Organization), Central 
 Luzon State University, 
 Philippines, 1991  
M.S. (Rural Development, 
 Theories and 
 Organization), Central 
 Luzon State University, 

    71(19) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ตั้งแต่ระดับสูงสุด-ปริญญาตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 
 Philippines, 1989 
ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2528 

13 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ปร.ด. (ระบบเกษตรและวิศวกรรม 
     เกษตร), สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
     เอเชีย, 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
     ส่งเสริมการเกษตร,
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2541 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
     พืชสวน, มหาวิทยาลัย 
     เชียงใหม,่ 2540 

4 3 4 3 41(16) 

14 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติ
กุล 

ปร.ด. (ส่งเสรมิการเกษตรและพัฒนา
 ชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
 2554 
กษ.บ. (ส่งเสรมิการเกษตร), 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 2552 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
     ส่งเสริมการเกษตร,   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา 
    สัตวศาสตร์,   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

6 3 6 3 65(29) 

15 ผศ.ดร.ต่อนภา  ผุสด ี วท.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
 2553  
วท.ม (ชีววิทยา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545   
วท.บ. (ชีววิทยา), 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

6 12 6 15 40(32) 
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หมายเหตุ   1.  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.  อาจารย์ล าดับที่ 1- 15 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
                                                - ไม่มี -  
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  
ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ตามที่นักศึกษาสนใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2-3 คน มีการก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาของการน าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ์ การ
น าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ และการส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ผลการวิจัยเป็นผลงานวิชาการที่น าหลักการและทฤษฎีด้านระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับในด้านสหสาขาวิชาการเกษตรไปประยุกต์ใช้ และ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับความรู้ในด้านอ่ืนหรือ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
แบบ 1.1  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 3 
แบบ 2.1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีที ่3  

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 แบบ 1.1 จ านวน 57  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 จ านวน 57  หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
 หลักสูตรได้จัดแผนการศึกษา โดยมีกระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การสัมมนา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนและเลือกเรียนตามความสนใจ และมีการวางแผนและการวิเคราะห์
งานวิจัยเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างวิจัย
เพ่ือดุษฎีนิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือพิจารณา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะ

เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครง
ร่างงานวิจัยเ พื่อดุษฎีนิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ต่อไป เมื่อนักศึกษาได้ท าดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว มีคณะกรรมการด าเนินการสอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบเกษตร เป็นประธานในการสอบ  

แบบ 1.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 
Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 
ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

แบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 
Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 
ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีแนวคิดเชิงระบบ แบบองค์รวม สามารถมอง    
   ปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาให้ 
   ความส าคัญแก่สาขาวิชาต่างๆ อย่างรอบด้าน 
   ทั้งทางด้านชีวภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ และ    
   สังคม 

1. จัดการเรียนการสอน แนวคิดเชิงระบบ  
   ทั้งกระบวนวิชาหลัก และกระบวนวิชาเลือก  
2. มีการจัดสัมมนาโดยมีคณาจารย์จากหลาย  
    ภาควิชาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยและ 
    การเรียนการสอนมีบรรยากาศความเป็น 
    องค์รวมมากขึ้น 
3. ให้นักศึกษาท างานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลจาก  
    เกษตรกร เพื่อฝึกทักษะ ประสบการณ์ การ   
    เรียนรู้และงานวิจัยที่เป็นปัญหาที่ต้องใช้  
    ศาสตร์หลายสาขาวิชา 

2. มีทักษะภาษาอังกฤษ และเครือข่ายนานาชาติ  
   สามารถท าให้ท างานได้ในระดับนานาประเทศ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. มีการรับนักศึกษานานาชาติ ท าให้นักศึกษา 
   มีเพ่ือน และ เครือข่ายนานาประเทศ 

3. มีทักษะการวิจัย และการจัดการระบบเกษตร  
   ที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุง 
   ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการเกษตร  
   ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน อย่างเป็น 
   รูปธรรม 

1. จัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้น     
   การบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีที่  
   เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยมีการให้นักศึกษา   
   มีการเรียนรู้จากปัญหาจริงในประเทศของตน  
   มีประสบการณ์จริงจากการวิจัยในพื้นที่ และมี  
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน 
   หลักสูตร  
2. ให้คณาจารย์ไปให้ค าปรึกษา ดูแลนักศึกษาใน  
   การท าวิทยานิพนธ์ ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่ 
   อาจมีความหลากหลายในแต่ละประเทศ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1 มี ค ว าม รู้ ใน ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก
รวบรวมอยู่ในแหล่งต่างๆ 
ทั้ งภ ายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการ
อธิบายแนวคิด ทฤษฎี และ
ใช้ เครื่องมือขั้นสู งในการ
จัดการระบบระบบเกษตร
บูรณาการอัจฉริยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 มีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยให้
เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชาและเนื้อหาของ
กระบวนวิชานั้น ๆ นอกจากเรียนในห้องเรียนแล้ว
ยังมีการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่าน
การศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของวิทยากรบรรยายพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนา
ความรู้และความคิดในด้านวิชาการและวิชาชีพ  

 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะ  การคิด ในประเด็นต่าง 
ๆระหว่างการเรียนในชั้นเรียน หรือการจ าลอง
สถานการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ประเมินจากการสอบ
และผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 มีการประเมิน

ทดสอบย่อย 
 มีการประเมิน

สอบกลางภาค
และปลายภาค
เรียน 

 มีการประเมินจาก
การท ารายงาน
กลุ่มและ
รายบุคคล 

 มีการประเมินจาก
การท ากิจกรรม
กลุ่ม หรือการ
อภิปรายกลุ่ม 

 มีการประเมินจาก
การน าเสนองาน
และความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

 
PLO 2 มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
ระบบในการจัดการและ
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

1. จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
การท าวิจัยการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย ฝึกการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือจากโจทย์สถานการณ์
จ าลอง 

2.  ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ ภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

1. การประเมิน
ทักษะโดยการใช้
ข้อสอบให้คิด
วิเคราะห์และ
วางแผน 

2. การประเมินผล
การมอบหมาย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เชิ ง บู ร ณ า ก า ร อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี
คุณธรรมจริยธรรม 

เครื่องมือที่เหมาะสมผ่านกระบวน การวิจัย ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหา โดย
สามารถรวบรวมข้อมูล ความรู้ และบูรณาการ
ความคิด วางแผน การด าเนินงานวิจัยของตนเอง 

งานให้ท าเพ่ือฝึก
ทักษะการปฏิบัติ
หรือการท า
กรณีศึกษา  

3. ประเมินผลจาก
การน าเสนอ
รายงาน การท า
วิทยานิพนธ์   

PLO 3  
มีทักษะในการวางแผน และ
การด าเนินการวิจัย เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการพัฒนาการ
เกษตรอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความสามารถ
ในการจัดการเกษตรและ
ทรัพยากรเกษตรอย่างเป็น
ระบบบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจาก
งานที่มอบหมายให้ท าตามเนื้อหาแต่ละวิชา โดย
เน้นทักษะที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรมีในการ
จัดการธุรกิจ 

2. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

1. การประเมินทักษะ
จากผลงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าในแต่
ละวิชา โดยเน้นการ
ท างานอย่างถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการหรือไม่   
2. ประเมินจากการฝึก
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดย
ประเมินร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

 

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

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
PLO 1 มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกรวบรวมอยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือ

น ามาใช้ในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และใช้เครื่องมือขั้นสูงในการจัดการระบบระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

PLO 2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการจัดการและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างบูรณา
การร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การด าเนินการวิจัยและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่เชิง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
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PLO 3 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตร
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเกษตรและทรัพยากรเกษตรอย่างเป็นระบบบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
 

กระบวนวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 
กระบวนวิชาบังคับ 
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            Advanced Research Methods in Integrated Smart Agricultural System for  Sustainable Development 

 
 

 
 

 
 

366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงซ้อน 
            Analysis of Complex Integrated Smart Agricultural System for  Sustainable Development 

   

366889  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบรูณาการอัจฉรยิะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 

   

366893 สัมมนาระบบเกษตรบรูณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3                     
           Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 3 

   

366894 สัมมนาระบบเกษตรบรูณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4                     
           Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 4 

   

366895 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 5                     
           Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 5 

   

กระบวนวิชาเลือก    
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาการเกษตร 
           Economics for Agricultural Management and Development 

   

351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

            Economics for Green Economy and Sustainable Development 
   

351763 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
           Agricultural Development Project Planning and Management 

   

352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ    
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กระบวนวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 
           Comparative Agricultural Extension 

352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
            Agricultural Communication and Information Technology 

   

352821 การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

            Modern Management for Agricultural Extension and Rural Development Work and Organization             
   

353751   การปรับตัวของพืช 
             Crop Adaptation 

   

356741   การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ     
             Integration of Animal Production in Agricultural Systems                                               

   

361712   ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร                                       
             Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 

   

361736   การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน        
             Soil Bioremediation for Sustainable Agriculture 

   

361751   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร       
             Decision Support Systems for Agricultural Resource Management                          

   

366723  การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน 
             Climate Smart Agriculture Sustainable Livelihoods 

   

366724  การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน 

            Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural and Forestry Sectors 
   

366733  การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 

            Analysis of Farm System Performance 
   

366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
            Innovation and Startups for New Generation Farmers  
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กระบวนวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 
366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
           Farmers Capacity Building through E-extension Approaches 

   

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแกเ่กษตรกร 
            Community Based Participatory Action Research to  Strengthening Farmers Capacity 

   

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 
           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 1 

   

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 
           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 2 

   

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 
           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable Development 3 

   

ปริญญานิพนธ์ 
366897  ดุษฎีนิพนธ์  
            Dissertation 

   

366899  ดุษฎีนิพนธ์  
            Dissertation    
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา    
คุณธรรม จริยธรรม          

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.    ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ    

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม    
2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ    
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์    

2. ด้านความรู้    
 1.    มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา    

2.    สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา    
1. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเหน็การเปลีย่นแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   

2. สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3. ด้านทักษะทางปัญญา    
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ    
2. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม    

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
1. มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเป็นผูร้ิเริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง    
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) PLO 1 PLO 2 PLO 3 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ    

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเปน็ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่าง
เหมาะสม 

   

2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

   

3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    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 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ                 
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 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชา 366 นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา   
366893 366894 366895 366897 และ 366899     
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในกระบวน
วิชาบรรยายและการท าวิทยานิพนธ์ตามที่ตั้งไว้ในแบบ มคอ.3 ของแต่ละรายกระบวนวิชา โดยให้
คณาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 
1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ จากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จากความพึงพอใจขององค์กร หน่วยงานในฐานะผู้ใช้บัณฑิต      
        (Stakeholders)  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร แบบ 1.1 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
7. การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ 
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ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร 
โดยเป็นผลงานที่มี Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมี
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
  หลักสูตร แบบ 2 .1 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
7. การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร 
โดยเป็นผลงานที่มี Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมี
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่ จะได้รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา

ประกอบการพิจารณา 
  

2.  บัณฑิต 

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

 การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 1.1   
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ 
Web of Science หรือ ได้ รับ เลขที่ จดแจ้งสิทธิบั ตร โดยเป็นผลงานที่ มี  Readiness Level 
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(TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานดุษฎี
นิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

          หลักสูตร แบบ 2.1   
              ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ 
Web of Science หรือ ได้ รับ เลขที่ จดแจ้งสิทธิบั ตร โดยเป็นผลงานที่ มี  Readiness Level 
(TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา
ได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
การรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 

4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  
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 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร
ของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท า
ปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    แบบ 1.1 และ 2.1 

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

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างนอ้ยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

 
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 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื                           
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจดัการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

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

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 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 10 10 
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสตูรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
ให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
   วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 

ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 
 และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

       ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
       ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
366706 ระเบียบวิจัยขั้นสูงทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการ           2(2-0-4) 
 พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Advanced Research Methods in Integrated Smart  
 Agricultural System for  Sustainable Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี
 วัตถุประสงค์ และปรัชญาการท าวิจัยด้านระบบเกษตร การประเมินคุณสมบัติและความซับซ้อนของระบบเกษตร 
หาช่องว่างทางองค์ความรู้และปัญหาการวิจัยที่ส าคัญ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยระบบเกษตรเพื่อการจัดการและ
ปรับปรุงระบบ วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการวิจัยระบบเกษตรเพื่อการจัดการและปรับปรุงระบบ การวางแผนและ
ออกแบบการวิจัยเชิงระบบเกษตร การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ การรายงานผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 
 Agricultural system research objectives and philosophy, Assessing agricultural system complexity 
and properties,  finding knowledge gaps and key research questions, qualitative and quantitative 
analytical tools for agricultural system research for improved system management, agricultural systems 
research design and planning, qualitative vs. quantitative data collection, reporting of research results, 
ethics of agricultural systems research 

  
366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา                   3(3-0-6) 
 อย่างยั่งยืนเชิงซ้อน                   
   Analysis of Complex Integrated Smart Agricultural System for 

Sustainable Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 ความซับซ้อน ความหลากหลาย และล าดับช้ันของระบบเกษตร วิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินระบบเกษตร การวิเคราะห์ระบบเกษตรในเชิงหลายบทบาท  การวิเคราะห์
เชิงมีข้อแลกเปลี่ยนในระบบเกษตร วิธีการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มและชุมชนในการพัฒนาระบบเกษตร การวิเคราะห์
ภาพอนาคตของระบบเกษตร การวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรโดยการบูรณาการระบบสารสนเทศ 
 Complexity and hierarchy of agricultural systems, multicriteria decision analysis, development 
and application of indicators in agricultural systems, multifunctionally and analysis of agricultural 
systems, trade-off analysis in agricultural systems, methods for studying collective actions in agricultural 
development, scenario analysis in agricultural systems, agricultural resource planning and management 
through integrated information systems 
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351760         เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาการเกษตร                      3(3-0-6) 
                            Economics for Agricultural Management and Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การจัดการและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศ ความ
เชื่อมโยงกับระบบการเงินและการคลังของโลก กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาการเกษตร และผลกระทบต่อภาค
เกษตร การจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาการเกษตร การจัดการของผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสิ่งแวดล้อมสังคมส่วนรวม 

Sustainable agricultural management and development amid rapid domestic and international 
changes, linkages to world finance and fiscal systems, government measures and mechanisms for 
agricultural development, their impacts on agriculture, management of agricultural development 
organizations, small farmers' management for the society and the environment 

 
351761       เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน                          3(3-0-6) 
       Economics for Green Economy and Sustainable Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและบทบาทต่อการจัดการธุรกิจเกษตร แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สิ่ งแวดล้อม BCG โมเดล 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตร ประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์ของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวของธุรกิจเกษตรต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบาย นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรสีเขียวในต่างประเทศ 
 Environmental management and roles in agricultural business management, concepts of 
environmental economics, BCG Model, and sustainable development, environmental problems affecting 
the agricultural business, economic issues of climate change, adaptation of agribusiness towards climate 
change’ s problems, economic tools used in policy environmental management, innovation in 
environmental management and sustainable development, and case studies of green agricultural 
business abroad 
 
351763                 การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร                          3(3-0-6) 
                           Agricultural Development Project Planning and Management) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่า การจัดองค์กรและ
การจัดการโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการประเมินผลส าเร็จโครงการ 
 Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization and 
management of a project entity, project implementation, control, monitoring and evaluation 
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352711       การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ            3(3-0-6) 
       Comparative Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ความเป็นมาของการส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการของการส่งเสริมการเกษตร แนวทางการส่งเสริมการเกษตรใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแต่ละแนวทาง การส่งเสริมการเกษตรใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย 

History of agricultural extension, development of agricultural extension, current agricultural 
extension approaches, analysis of strengths and weaknesses of agricultural extension approaches, 
agricultural extension in Thailand and foreign countries 

 
352731       การติดต่อสื่อสารแสะเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร       3(3-0-6)      
       Agricultural Communication and Information Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ค าจ ากัดความ หลักการ และกระบวนวิชาติดต่อสื่อสารทางการเกษตร การปรับใช้กระบวนการติดต่อสื่อสารในการ
พัฒนาการเกษตรและกรณีตัวอย่างการใช้ยุทธวิธีการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการผลิต
สื่อในการส่งเสริมการเกษตร 
           Nature of communication, Application of communication process in agricultural development and case 
studies of communication strategies, Using Information Technology in Agricultural Extension field and Media 
production on Agricultural Extension field 

               
352821       การบริหารจัดการยุคใหม่ส าหรับองค์การและงานส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
                          และพัฒนาชนบท 
       Modern Management for Agricultural Extension and Rural  
                          Development Work and Organization 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

การน าแนวคิด ทฤษฎี และหลักวิธีการบริหารแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ และ
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท เช่น การบริหารในเชิงการแข่งขัน ความรวดเร็วในเชิงธุรกิจ 
การบริหารในเชิงคุณภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์ของสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ของ
การบริหารยุคใหม่ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพขององค์การ 

Applying the concepts, theories, principles and methods of modern management in 
globalization era to organization administration including agricultural extension and rural development 
procedures such as competitive management, economy of speed, qualitative management, effective 
communication and tools for monitoring and evaluation Those for reaching the highest efficiency in 
management under the continuous changing social world situations 
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353751   การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 
   Crop Adaptation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืช แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายของพืชและปัจจัยจ ากัดการปรับตัว
ของพืชในมิติของเวลา แนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของพืชโดยขบวนการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การเปลี่ยนจากพืชป่ามาเป็นพืชปลูก และแหล่งก าเนิดของพืช แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาที่
เหมาะสมต่อการผลิตพืช การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืชหมุนเวียนที่สูง ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อพืช การปรับตัว
ของวชัพืชในระบบการเพาะปลูก หัวข้อพิเศษ และเหตุการณ์ปัจจุบนั    

Concepts, definitions and mechanisms and crop adaptation, concepts of plant distributions 
and limiting factor, crop adaptation through time, basic concepts of crop adaptation to environments, 
crop adaptation through natural selection, crop domestication and crop origin, ecotype concept on crop 
production, crop adaptation in highland crop rotation system, effect of environment factors on crops 
(GxE), adaptation of weedy type in cropping system, plant biotechnology and crop adaptation 

  
356741        การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ                                          3(3-0-6) 
        Integration of Animal Production in Agricultural Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

นิเวศวิทยาและระบบเกษตร การวิวัฒนาการ และการจัดรูปแบบของการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
โดยเน้นตั้งแต่ระบบการเกษตรเพื่อยังชีพจนถึงระบบการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม 

Ecology and agricultural systems, evolution and integration of livestock and fishery production in 
agricultural systems, emphasizing sustainable agriculture up to industrialized agricultural systems 

 
361712        ทรัพยากรภูมิอากาศและดินของระบบเกษตร                                 3(3-0-6) 
       Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ก.ปฐ 211 (361211) และ ก.ปฐ. 441  (361441) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมูล สภาพภูมิอากาศรวมทั้ง
ลักษณะฝนตก กระจายตัว และการคายน้ า แบบจ าลอง ความสมดุลย์ของน้ าที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพของฤดูปลูก การเข้าถึง
ข้อมูลภูมิอากาศเกษตร การประเมินความเหมาะสมของทีด่ิน และการแบ่งเขตนิเวศเกษตรของประเทศ 

  Climatic data including rainfall characteristics and distribution and evapotranspiration. Simple 
water balance models with respect to potential growing season.  Approaches to agroclimatic, land 
suitability assessment, and agro-ecological zoning of Thailand  
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361736        การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรย่ังยืน                                                     3(3-0-6) 
        Soil Bioremediation for sustainable agriculture  
 เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่ม ี

ปัญหาและความเสื่อมโทรมของดินทางการเกษตร การเสื่อมสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดินรวมถึงการ
ฟื้นฟู ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร  สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร มลพิษจากการเกษตรในเมือง การใช้พืชในการบ าบัดสารก าจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก การบ าบัดสารก าจัดศัตรูพืช
และโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ 

Problems and degradation of agricultural soil, soil deterioration in term of physic and chemistry 
including remediation, impact of climate change on agriculture, chemical stressors in agriculture, 
pollutants in urban agriculture, phytoremediation of pesticides and metals, bioremediation of pesticides 
and metals  

 
361751        ระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร                     3(3-0-6) 
         Decision Support Systems for Agricultural Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ก.พร.400 (353400) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และเทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนา การประมวลข้อมูล
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ 

Decision Support System (DSS) technology and land use planning techniques. The development 
of the Electronic Data Processing (EDP) , database for resource management, risk and decision making 
analysis 
  
366723 การเกษตรอัจฉริยะต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน          3(3-0-6) 
 Climate Smart Agriculture for Sustainable Livelihoods  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

องค์ประกอบของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง
กับภาคการเกษตรและป่าไม้ แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศโลกและแบบจ าลองพื้นผิวดิน การท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาค
การเกษตร การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตทางการเกษตร มาตรการและข้อก าหนดด้านก๊าซเรือนกระจกในภาค
การเกษตรของประเทศ การฟื้นฟูและการปรับตัวของระบบนิเวศเกษตร การกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตร การบูรณา
ด้านปศุสัตว์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการการใช้ที่ดินและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเกษตร การพัฒนากลไกการเกษตรปราดเปรื่องต่อสภาพภูมอิากาศเพื่อการด ารงชีวิต
ทีย่ั่งยืน 

Climate system components and global climate change, climate monitoring related to 
agriculture and forestry sectors, global climate model and land surface model, GHGs inventory in 
agriculture sector, life cycle assessment of agricultural production, greenhouse gas protocol and 
Nationally determined contribution ( NDC)  in agriculture sector, agro-ecosystems resilience and 
adaptation, carbon sequestration in agro-ecosystem, livestock integration for GHGs reduction, land use 
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management and climate change adaptation for agricultural community well-being, CSA mechanisms 
development for sustainable livelihoods 

 
366724         การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
           Sustainable Greenhouse Gas Management in Agricultural 
                            and Forestry Sectors 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบภาคการเกษตรและป่าไม้ การวิเคราะห์และการจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกภาคการเกษตรและป่าไม้ การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
โครงการป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน กลไกการตลาดในประเทศและต่างประเทศในการ
ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของภาคการเกษตรและป่าไม ้การรับรองคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร และป่าไม้ กรณีศึกษา: การ
ท าเกษตรคาร์บอนต่ า และการจัดท าธนาคารคาร์บอนป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 

Climate change and impacts on agriculture and forestry sectors, analyze and preparation of 
greenhouse gas inventory in agriculture and forestry sectors, participatory project development to 
reduce greenhouse gas emissions from agriculture sector, developing sustainable forestry and green area 
projects to enhance carbon sequestration, national and international market mechanisms in carbon 
credits trading of agriculture and forestry sectors, validation and verification of greenhouse gas reduction 
projects in agriculture and forestry sectors, carbon credit certification in agriculture and forestry sectors, 
case Study: Low-carbon agriculture and sustainably creating carbon bank  community forest 

 
366733                การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม                                          3(3-0-6) 
                          Analysis of Farm System Performance 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
          ผลส าเร็จของระบบฟาร์มและตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ผลิตภาพและประสิทธิภาพฟาร์ม การ
วิเคราะห์ฟาร์มด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรในระบบฟาร์ม และ กรณีศึกษาการวิเคราะห์
ผลส าเร็จฟาร์ม  
          Introduction to farm system performance and its criterions, Financial analysis, farm productivity 
and efficiency, farming system evaluation in terms of environmental aspects, farmers’technology 
adoption and adaptation and cases study of farm system performance analysis 

 
366743  นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม่        3(3-0-6) 
 Innovations and Startups for New Generation Farmers 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

ความท้าทายและโอกาสในระบบเกษตรและอาหาร ธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ส าหรับระบบเกษตรและอาหาร ความ
เชื่อมโยงของนวัตกรรมและการวิจัยในระบบเกษตรและอาหาร ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างวัตถุประสงค์และ
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ผลลัพธ์หลักท่ีประสบความส าเร็จส าหรับธุรกิจเกิดใหม่ ทักษะทางสังคมส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ความรู้
ทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจเกิดใหม่ การเรียนรู้นวัตกรรมโมเดลธุรกิจในภาคเกษตรและอาหาร 

Challenges and opportunities in food and agriculture systems, innovative startups for food and 
agriculture systems, linking innovation and research in food and agriculture systems, entrepreneurial 
skills for startups, building successful OKRs (Objective and Key Results) for startups, soft skills for new 
generation farmer-entrepreneurs, Financial literacy and data analytics for startups, learning business 
model innovation in food and agricultural sector 
 
366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริมแบบ     3(3-0-6) 
                           อิเล็กทรอนิกส์  
 Farmers Capacity Building through e-Extension Approaches 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
 พัฒนาการการให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตร ลักษณะของงานส่งเสริมประเภทต่างๆ  แนวทางการมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและองค์กรในท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมการเกษตรไปสู่รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ 
ประเภทของการส่งเสริมผา่นอิเลก็โทรนิกส์และการประยุกตใ์ช้ ICT ส าหรับการพัฒนาการเกษตร ประเภทของข้อมูลและการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเกษตร ความท้าทายท่ีต้องเผชิญกับการส่งเสริมผ่านอิเล็กโทรนิกส์ การส่งเสริมผ่านอิเล็กโทรนิกส์
ที่ประสบความส าเร็จ     

              Development of agricultural extension services, characteristics of different types of extension 
work, participatory approaches for strengthening local institute capacities, agricultural extension reforms 
through e-extension approaches, types of e-extension and ICT applications for agricultural development, 
agricultural information and knowledge, challenges facing e-extension services, successful e-extension 
case studies 

 
366752 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง    3(3-0-6) 
                           แก่เกษตรกร 
                           Community Based Participatory Action Research to Strengthening 
 Farmers Capacity 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี 

หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาชุมชนอาศัยฐานทุนและศักยภาพชุมชน วิธีการและ
เครื่องมือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย การก าหนดเป้าหมายใน
การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม การด าเนินโครงการและการแนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพัฒนาในชุมชน กรณีศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ความท้า
ทาย และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา 
       Principle of community-based action research, assets base community development, 
participatory methods and tools in community development, collaboration development of research 
partner, determining participatory action research goals, project implementation and guideline 
development for community action research, research finding and suggestion for community 
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development, case studies on community-based action research to promote farmers capacity, critical 
challenges and suggestion for development. 

 
366769                  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา           1(1-0-2) 

       อย่างยั่งยืน 1            
        Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  

      Development 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agriculture for Sustainable 

Development 

 
366779                หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา      2(2-0-4) 
               อย่างยั่งยืน  2             
        Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  

      Development 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agriculture for Sustainable 

Development 

 
366789                หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา             3(3-0-6) 
                          อย่างยั่งยืน 3             
       Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable  

     Development 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Lectures on special topics of interest related to Integrated Smart Agriculture for Sustainable 

Development 
 
366893       สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3               1(1-0-2) 
       Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
                          Development 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การเสนอผลงานและอภิปรายความก้าวหน้าระยะที่ 2 ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  
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Presentation and discussion the second stage progress of research and development currently 
conducted by graduate students or others 

 
366894        สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4              1(1-0-2) 
        Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
                           Development 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเสนอผลงานและอภิปรายความก้าวหน้าระยะที่ 3 ในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ ์

Presentation and discussion the third stage progress of research and development currently 
conducted by graduate students or others 

 
366895       สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5               1(1-0-2) 
       Seminar in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
                           Development 5 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การเสนอผลงานและอภิปราย การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ท่ีเสร็จสมบูรณ ์
Presentation and discussion the final Thesis result and development currently conducted by 

graduate students or others 

 
366889        หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา               3(3-0-6) 
                           อย่างยั่งยืน 
                           Selected Topics in Integrated Smart Agricultural System for  
                           Sustainable Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
           หัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจบุันท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
            Current or related topics of interest in Integrated Smart Agricultural System for Sustainable 
Development 
366897         ดุษฎีนิพนธ์                              57 หน่วยกิต 
         Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 
366899         ดุษฎีนิพนธ์                             36 หน่วยกิต 
         Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (H-Index 2) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ 
1. Jun Fan, Jintrawet, A. and Sangschyoswat, S. 2020. The Relationships Between Extreme   

Precipitation and Rice and Maize Yields Using Machine Learning in Sichuan Province,  
China. Current Applied Science and Technology. 20(3):453-469. (งานวิจัย) 

2. Norsuwan, T., Utasuk, K., Panyasai, T., Sangchyoswat, C. 2020. Optimization of nitrogen  
fertilizer application in lowland rice production system of agricultural resource 
system research station using tailored farm-plot database. Chiang Mai University 
Journal of Natural Sciences. 19(3):333-349. (งานวิจัย) 

3. Bajgai, Y.and C. Sangchyoswat. 2018. Farmers knowledge of soil fertility in West-Central  
Bhutan. Geoderma Regional. V. 14 (September):1-8. (งานวิจัย) 

4. Suksawat, C., C. Ariyadet., P. Sutigoolabud. and C. Sangchyoswat. 2017. Towards a zero- 
waste model in longan farms: Impact of longan biochar and corn mulch on longan 
plantation soils. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 12(2):1-7. (งานวิจัย) 

ระดับชาติ 
1. วันรัก ฤทธิเกษร และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2563. การประเมินการไหลบ่าของน้ าผิวดินและการสูญเสีย

ดินในการผลิตข้าวไร่บนพ้ืนที่สูงโดยใช้แบบจ าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้ า 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 38(2):208-216. (งานวิจัย) 
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pan%2C+Zhifei
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Qi%2C+Guangdou
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Andriamanohiarisoamanana%2C+Fetra+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yamashiro%2C+Takaki
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Iwasaki%2C+Masahiro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Nishida%2C+Takehiro
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tangtaweewipat%2C+Suchon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tangtaweewipat%2C+Suchon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Umetsu%2C+Kazutaka
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 8. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ องอาจ ส่องสี บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และกัญญารัตน์ พวกเจริญ .2563. การใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสุกรเป็นพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชนของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง. วารสารเกษตร. 36(3): 365-375. 

9. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล บุญล้อม ชีวะอิสระกุล วิไลพร ทัณฑะรักษ์ ณัฐกานต์ มณีทอง 
เอ้ืองพลอย ใจลังกา และวุฒิชัย ลัดเครือ .2563. การใช้สารช่วยหมักร่วมกับเครื่องเทศในขาแกะ
รมควันและสารช่วยย่อยในสตูเนื้อแกะ. วารสารเกษตร. 36(3): 377-386. 

10. องอาจ ส่องสี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และทศพล มูลมณี. 2562. การประเมินผลการ
ตอนไก่เบรสจากขนาดของหนอนและเหนี่ยง. แก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2) :329-335. 

11. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, องอาจ ส่องสี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, กัญญารัตน์ พวกเจริญ, วิไลพร ทัณฑะรักษ์ 
และคาซูทากะ อูเมทสุ. 2562. การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนส าหรับการผลิตไฟฟ้าบน
พ้ืนที่สูง. แก่นเกษตร. 47 (ฉบับพิเศษ 2): 397-404. 

12. กัญญารัตน์ พวกเจริญ, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และทศพล มูลมณี. 2562. อิทธิพลของ
สายพันธุ์และอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง. แก่น
เกษตร. (ฉบับพิเศษ 2) 47: 593-598.   

13. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, ปฏิวัติ ผายทอง และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2561. ระดับโปรตีนและพลังงานใช้
ประโยชน์ที่เหมาะสมในสูตรอาหารไก่กระดูกด าสายพันธุ์โครงการหลวง ช่วงอายุ 11 -16 สัปดาห์. 
ว.เกษตร. 34(2): 269-275. 

14. ทศพล มูลมณี สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กัญญารัตน์ พวกเจริญ และปุณณะวุทฒ์ ยะมา. 2561. การคัดเลือก 
ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม . ใน: รายงานการสัมมนา
ผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หน้า 376-379. 

15. ศุภมิตร เมฆฉาย วรรักษ์ หน่อสีดา นันทนา โปธาค า วัชรพงศ์ นรพัลลภ ทฤษฎี ค าหล่อ ธวัชชัย แถวถา
ท า กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ . 2561. เครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้
เอกลักษณ์ของสุกรสายพันธุ์โครงการหลวง. ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการ
หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หน้า 384-390. 

16. ทศพล มูลมณี สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สมสิทธิ์ พรหมมา และจักรี จิตจ านงค์. 2561. การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมอัตราการให้ก าเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธุ์ขนภายใต้สภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง . 
ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หน้า 391-396,  

17. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ องอาจ ส่องสี บุญล้อม ชีวะอิสระกุล กัญญารัตน์ พวกเจริญ วิไลพร ทัณฑะรักษ์      
ณัฐชนา อินติ๊บ และคาซูทากะ อูเมทสุ. 2561. การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าและปั้มน้ าบนพ้ืนที่สูง ใน: รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการ
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หลวง และสถาบันและวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน). ประจ าปีงบประมาณ 2561. 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หน้า 409-418.  

 
8. อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังสี (H-Index 4) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 
1. Liqing SHA, Munemasa TERAMOTO,  Nam Jin NOHd, Shoji HASHIMOTO, Meng YANGi 

M. SANWANGSRI and Naishen LIANG. 2021. Soil carbon flux research in the Asian 
region: Review and future perspectives. Journal of Agricultural Meteorology. 
77(1):24-51. 

2. Kaewthongrach, R., A. Chidthaisong, D. Charuchittipan, Yann Vitasse, M. Sanwangsri, P.  
Varnakovida, S. Diloksumpun, S. Panuthai, T. Pakoktom, T. Suepa, Monique Y. 
LeClerc. 2020. Impacts of a strong El Niño event on leaf phenology and carbon 
dioxide exchange in a secondary dry dipterocarp forest. Agricultural and Forestry 
Meteorology. 287(2020) 107945:1-11. 

3. Intanil, P., M. Sanwangsri, A. Boonpoke, and P. Hanpattanakit. 2018. Contribution of Root  
   Respiration to Soil Respiration during Rainy Season in Dry Dipterocarp Forest,   

Northern Thailand. Applied Environmental Research. 40 (3): 19-27. 
4. Bulsathaporn, A., D. Suekhum, P. Hanpattanakit, M. Sanwangsri, A. Chidthaisong, S.  

Towprayoon, Kazuyuki Inubushi and P. Limtong. 2018. Soil CO2 emissions measured 
by closed chamber and soil gradient methods in dry dipterocarp forest and sweet 
sorghum plots. ScienceAsia. 44(2018): 1-10. 

ระดับชาติ 
1. เพ็ญฤดี ค าสอน, รุ่งนภา แก้วทองร า, พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ และ มนตรี แสนวังสี. 2562. การประยุกต์ใช้

เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนเพื่อประเมินการคายระเหยน้ ารายฤดูกาลในป่าเต็งรัง
ภาคเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย3 (1): 15-27. 
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9. อาจารย์ ดร.ยุพา จอมแก้ว (H-Index 1) 
 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Kudreaung P. , Y.  Chromkaew, K.  Chinachanta, F.  Chaiwan and A.  Shutsrirung.  2020. 

Microbial decomposition of longan leaf: I. physico-chemical and biological changes 
during composting. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25(3): 1-10.  

2. Kudreaung P. , Y.  Chromkaew, K.  Chinachanta, F.  Chaiwan and A.  Shutsrirung.  2020. 
Microbial decomposition of Longan leaf:  II.  screening of effective cellulolytic 
microorganisms and development of microbial product prototype for accelerating 
composting process. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 25(3): 1-14.  

 
ระดับชาติ 
1. อนันญพร ท าของดี กวิพร จินะจันตา ยุพา จอมแก้ว ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ และอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2563.  

ความสามารถของแบคทีเรียนตรีงไนโตรเจนในการส่งเสรอมการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟอะรา    
บิกา. วารสารเกษตร. 36(1):79-91. 

2. ธีรวุฒิ จันทร์เนย สายบวั เข็มเพ็ชร อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ยุพา จอมแก้ว และ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2563.  
ประสิทธิภาพการใช้และการส่งถ่ายไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ 
ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล. วารสารเกษตร. 36(1):113-121. 

3. กนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ ยุพา จอมแก้ว และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2562. การประเมินปะสิทธิภาพของ
แบคทีเรียและชีวภัณฑ์ในการลดความเป็นพิษของอาร์ซินิกในดิน. วารสารเกษตร. 35(3):215-224. 

 

10. อาจารย์ ดร.สุกิจ  กันจินะ (H-Index 1) 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul And S. Kanjina. 2020.  
 Factors affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of  
 Chiang Mai city. International Journal of Agricultural Technology 16(4): 1037–1046. 
2. Sirisunyaluck, R., P. Singsin and S. Kanjina 2020. Factors influencing the adoption of  
 climate change adaptation samong rice growers in Doi Saket District, Chiang Mai 
 Province, Thailand. International Journal of Agricultural Technology 16(1): 129-142. 
3. Joblaew, P., R. Sirisunyaluck, S. Kanjina, J. Chalermphol And C. Prom–u–thai. 2019. Factors 
 affecting farmers’ adoption of rice production technology from the collaborative 
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 farming project in Phrae province, Thailand”. International Journal of Agricultural 
 Technology 15(6): 901-912. 
ระดับชาติ 
1. สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ สุกิจ กันจินะ. 
 2563. การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัด
 เชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 37(1): 94-105. 
2. เยาวเรศ เชาวนพูนผล จุฑามาส คุ้มชัย สุกิจ กันจินะ และ ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. 2562. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
  ตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร. 47(5): 1089-
  1098. 
 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย (H-Index 4) 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1.  Sathinee Jongdoen, Wongchai Anupong and Ke Chung Peng.  2020.  “ Measurement of 

Technical Efficiency of Wet Season Rice Production in Northern Thailand:  An 
Application of DEA Malmquist Index” .  American Journal of Biomedical Science & 
Research. p.1-15.  

2.  Malawal Phattarapong, Wongchai Anupong, and Lin Yi-Chia.  2020.  “ Cost Efficiency of 
Rubber Farmers in the Upper Northern Provinces of Thailand” .  International 
Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No.9s, pp. 4411-4418.  

3.  Wongchai Anupong.  2020.  Technical Efficiency of Khao Dawk Mali 105 “ Rice Variety in 
Chiang Mai Province”. International Journal of Advanced Science and Technology. 
Vol. 29, No.9s, pp. 4498-4507.  

4. Sathinee Jongdoen, Wongchai Anupong, Ke-Chung Peng. 2020. “Comparing the Ability to 
Compete in Export of Oil Palm Products in the World’s Major Producers”. Journal 
of Critical Review. VOL 7, ISSUE 05, p. 2532-2543.  

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

6. S. Jongdoen, A. Wongchai, and K.C. Peng. 2019. “ Technical Efficiency of Oil Palm Seed 
Production for Private Sectors in Surat Thani Province Thailand” .  Ponte, 
Vol. 75(3), 33-42.  
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7.  A.  Wongchai.  2019.  “ An Analysis of Payment for Environmental Services' Programs in 
Taiwan”. Indian Journal of Ecology. Vol. 46, Special Issue 7, 45-50.  

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

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

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

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

ระดับชาติ   
1. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร กรรณิกา แซ่ลิ่ว และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 

2564. “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดท าแผนชุมชนบ้านอาแบ ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”. วารสารแก่นเกษตร. 49 (ฉบับพิเศษ 1): 752-757. 

2. ภาณุวัตร ค้ าชู ภัทรพงศ์ มาลาวัลย์ และ อนุพงศ์ วงศ์ไชย. 2563. “ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.. วารสารแก่นเกษตร. 48 (ฉบับพิเศษ 1): 735-
742.  

3 . D. Panupong, P. Kramol, and A. Wongchai, 2019. “Comparison of Technical Efficiency in 
Rice Production Between Thailand and Vietnam” . Khon Kaen Agriculture Journal. 
Vol. 47, Supplement 1, 241-246.  

4 .  A.  Churachangkean, U.  Chaiwong, and A.  Wongchai.  2018. “ Costs and Returns of Fresh 
Sweet Corn Grown by Contracted Farmers Towards the National Corn and Sorghum 
Research Center”. Khon Kaen Agriculture Journal. Vol. 46, Supplement 1, 683-689.  

 
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  
1.  W.  Intaruccomporn, S.  Sreshthaputra, P.  Prapatigul, N.  Pinthukas, and A. 

Wongchai.  2019.  “ Livestock Occupational Extension of Farmers for Problems 
Solving Burning in Agricultural Zone: The Case Study of Mae Na Chon Sub-District, 
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Mae Chaem District, Chiang Mai Province” .  IOP Conference Series:  Earth and 
Environmental Science, Vol. 347.  

 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (H-Index 2) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. นิติพล มากมลู ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2563. ความเป็นไป

ได้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอ าเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารแก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 599-606. 

2. เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ อภิญญา  
รัตนไชย. 2563. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400. 

3. ชมพนูช ค าปัด สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2563. ปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง ในอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน. วารสร
แก่นเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 409-414. 

4. เมธาวรรณ ชูเวช สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และประทานทิพย์  กระมล. 2563. ปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจ าปี ต าบลป่าสัก อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 36(1): 155-160. 

5. ชฎาพร พรหมเผ่า ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และ ต่อนภา ผุสดี. 2563. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกร ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 48  
(ฉบับพิเศษ 1): 415-420. 

6. ศุภากร ภู่นพมาศ รุจ ศิริสัญลักษณ์ สุรพล เศรษฐบุตร และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบ
ทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้อ าเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร
แก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 211-216. 

7. พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และ พิมพ์ใจ สีหะนาม. 2562. ความ
ต้องการฝึกอบรมด้านการเกษตรของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 
1072-1078. 

8. ภาณุพันธ์ุ ประภาติก ุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ และ เสกสรรค์ 
ดวงสิงห์ธรรม. 2562. การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร
กรณีศึกษา: ผู้น าเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 467-472. 
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9. กฤษฎ ์ ใจปัญญา วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2562. ความคาดหวังของเกษตรกรต่อ
โครงการปลูกปาล์มน้ ามันของสหกรณ์ปาล์มน้ ามันล้านนา จ ากัด จังหวัดเชียงราย . วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร 36(1):95-103. 

10. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร และ เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม. 2561. 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่.วารสารแก่นเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 226-231. 

 

น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1 . W .Intaraccomporn and S .Sreshthaputha  .2019 . Knowledge Management by Farmers in 

the Win-Win Relationship Project in Land Reform Northern Thailand .Proceedings of 
the International Conference on Industrial Engineering and Operations 
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Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in 
agricultural zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Cheam District, 
Chiang Mai Province. In: Proceeding of the 6th International Conference on Sustainable 
Agriculture, Food and Energy. Manila, Philippines.  

ระดับชาติ 
1. กมลชนก ฟองตระกูล สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินรัคคัมพร และ ทศพล มูลมณี. 2561. แรงจูงใจใน 

การประกอบอาชีพเกษตรกรรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ .  
หน้า 120-121. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2561. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.  

2. ปิยพงษ์ ยาเมฑ  จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2561. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยง 
เชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ . หน้า 1047-
1063. ใน: การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ล าปาง. 

3. น้ าทิพย์ กัณทะวงศ์ และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2561. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร. หน้า 10-19. ใน: การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง, ล าปาง. 

4. วิจิตรา บุรุษภักดี สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2561. ความรู้และ
การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ใน
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พ้ืนที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ . หน้า 246-254. ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 10. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

5. วราภรณ์ พรหมศร สุรพล เศรษฐบุตร และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2561. ความรู้และการปฏิบัติการใช้
สารก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 
ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 211-218. ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

6. ศักดา สุถาธาดา สุรพล เศรษฐบุตร และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2561. ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้าน
ความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน้ าร้อน 
อ าเภอฝาง จั งหวัดเชียงใหม่ . หน้า 246 -254. ใน : รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่  10 . 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

7. ธิเบศ อุดหล้า สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2561. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตส้มอย่างยั่งยืนในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ . หน้า 706-714. 
ใน: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม
สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ชัยภูมิ.  

 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  เฉลิมผล (H-Index 3) 
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
1. Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul, and S. Kanjina. 2020. Factors 

affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai 
City. International Journal of Agricultural Technology 16(4): p.1037-1046. 

2.  Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul.  
2019. Sustainability assessment from development indicators of community and 
sustainable development guidelines for the Huay Pao highland development project 
using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 15 (1 ): 
127-140.  

3.  Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol and D. Na Lampang. 2018. 
Sustainable assessment of highland community by developing sustainable indicators 
under the Mae Song highland development project using royal project system. 
International Journal of Agricultural Technology 14(5): 767-782. 

ระดับชาติ 
1. ปณิธี ชมภูศรี จฑุาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกรในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 421-
428. 
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2. นฤมล เครือริยะ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพครอบครัวอบอุ่นของเกษตรกร ในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารแก่นเกษตร. 48 
(ฉบับพิเศษ 1): 429-436. 

3. สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และสุกิจ กันจินะ. 2563. 
การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยต่อผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ . 
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 37(1): 94-105. 

4. ภูวไนย ต่ายแต้มทอง วรทัศน์ อินทรัคคัมพร จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ดุษฎี ณ ล าปาง และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล.  
2562. การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุมชนบนพ้ืนที่สูงภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง. วารสารแก่นเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 435-442. 

5. ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย์ รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ์. 2562. ปัจจัยที่มี
ผลต่อความต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารแก่น
เกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 441-446. 

6. ภัทรสุดา จบแล้ว รุจ ศิริสัญลักษณ์ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติ
ของเกษตรกรต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดแพร่. วารสารแก่นเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1): 447-452. 

7. อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562. ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. 
วารสารเกษตร 35(2): 333-341. 

8. วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย์ เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ์ และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2562. ความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักปลอดสารพิษในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร 
47(ฉบับพิเศษ 1): 191-198. 
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2. รุ้งลาวัลย์ รัญจวรรณะ สุรพล เศรษฐบุตร และ ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล. 2562. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ต าบลปาง
หมู อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. หน้า 3129-3136. ใน: รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม. 

3. จิรเดช ศรีวิลัย บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล ภาณุพันธ์ ประภาติกุล และ ประทานทิพย์ กระมล. 2562. ผลลัพธ์
ด้านทุนการด ารงชีพต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองขิง ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 1997-2003. ใน: รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, นครปฐม. 

4. วิจิตรา บุรุษภักดี สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2561. ความรู้และ
การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ในพ้ืนที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 246-254. ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 10. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง. 

  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี (H-Index 8) 

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
1. Jiraporn Sangta, Malaiporn Wongkaew, Tibet Tangpao, Patchareeya Withee, Sukanya  

Haituk, Chaiwat Arjin, Korawan Sringarm, Surat Hongsibsong, Kunrunya Sutan, 
Tonapha Pusadee, Sarana Rose Sommano and Ratchadawan Cheewangkoon. 2021. 
Recovery of polyphenolic fraction from arabica coffee pulp and its antifungal 
applications. Plants 2021, 10(7), 1422; https://doi.org/10.3390/plants10071422 

2. Suksan Fongfon, Chanakan Prom-U-Thai, Tonapha Pusadee, Sansanee Jamjod. 2021.  

https://doi.org/10.3390/plants10071422
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Responses of Purple Rice Genotypes to Nitrogen and Zinc Fertilizer Application on 
Grain Yield, Nitrogen, Zinc, and Anthocyanin Concentration.  Plants.  2021 Aug 
20;10(8):1717. doi: 10.3390/plants10081717. 

3. Tibet Tangpao, Patcharin Krutmuang, Wilawan Kumpou, Pensak Jantrawut, Tonapha  
Pusadee, Ratchadawan Cheewangkoon, Sarana Rose Sommano, Bajaree Chuttong. 
2021.  Encapsulation of Basil Essential Oil by Paste Method and Combined 
Application with Mechanical Trap for Oriental Fruit Fly Control.  Insects.  2021 Jul 
13;12(7):633. doi: 10.3390/insects12070633. 

4. Malaiporn Wongkaew, Sila Kittiwachana, Nutthatida Phuangsaijai, Bow Tinpovong,  
Chantalak Tiyayon, Tonapha Pusadee, Bajaree Chuttong, Korawan Sringarm, Farhan 
M Bhat, Sarana Rose Sommano, and Ratchadawan Cheewangkoon. 2021. Fruit 
Characteristics, Peel Nutritional Compositions, and Their Relationships with Mango 
Peel Pectin Quality. Plants 2021, 10(6), 1148; 
https://doi.org/10.3390/plants10061148. 

5. Trid Sriwichai, Jiratchaya Wisetkomolmat, Tonapha Pusadee, Korawan Sringarm, Kiattisak  
Duangmal, Shashanka K Prasad, Bajaree Chuttong, Sarana Rose Sommano.  2021. 
Aromatic Profile Variation of Essential Oil from Dried Makwhaen Fruit and Related 
Species. Plants 2021, 10(4), 803; https://doi.org/10.3390/plants10040803.  

6. Nanthana Chaiwong, Benjavan Rerkasem, Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai. 2021.  
Silicon application improves caryopsis development and yield in rice.  Journal of 
the Science of Food and Agriculture. Volume 101, Issue 1 p. 220-228. 

7. Suksan Fongfon, Tonapha Pusadee, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem and  
Sansanee Jamjod. 2021. Diversity of purple rice (Oryza sativa l.) landraces in 
northern Thailand. Agronomy 2021, 11, 2029. 
https://doi.org/10.3390/agronomy11102029. 

8. Rerkasem, B., S. Jamjod, and T. Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts of boron 
deficiency, a review. Plant and Soil. 455(1): 23-40 doi:10.1007/s11104-020-04676-0  

9. 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. Agronomy. doi:10.3390/agronomy10060779. 
10(6): 779. pp. 1-18. 
 
 

https://doi.org/10.3390/plants10061148
https://doi.org/10.3390/plants10040803
https://doi.org/10.1007/s11104-020-04676-0
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10. Nanthana Chaiwong, Benjavan Rerkasem, Tonapha Pusadee, and Chanakan Prom-u-thai.  
 2020. Silicon application improves caryopsis development and yield in rice. Journal 

of the Science of Food and Agriculture. pp. 1-9. 
11. 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. In press Chiang Mai University. (18): pp. 358-372. 

12. 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. Economic Botany. 
https://doi.org/10.1007/s12231-018-9436-0. pp. 76 

13. Wedger, M., T. Pusadee, A. Wongtamee, and K.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. 

14. Saran Khumto, Thitinan Sreethong, Tonapha Pusadee, Benjavan Rerkasem and Sansanee 
Jamjod. 2018. Variation of floral traits in Thai rice germplasm (Oryza sativa). Genetic 
Resources and Crop Evolution. 65(4): pp. 1123–1132. 

15. 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, 214(1): pp. 5.  

 
ระดับชาติ 
1. ชยานนท์ วงศ์พุฒิ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2564.  การประเมินสาย 

พันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ าไม่ไวต่อช่วงแสงรุ่นที่ 7 และ 8 ระหว่างข้าวพันธุ์ก่ าดอยสะเก็ดและพันธุ์
ปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 49(3): 586-594. 

2. กฤษฎิ์ พุทธาศรี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2564. การประเมินผลผลิต 
และแอนโทไซยานินในเมล็ดสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวก่ าเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงลูกผสมระหว่างพันธุ์ก่ า
ดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1. วารสารแก่นเกษตร. 49(6): 1450-1464. 

3. เทวา ขอดเรือนแก้ว ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563. การประเมิน 
   ประชากรลูกผสมระหว่างข้าวไร่พันธุ์ก่ าหอม มช. กับข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง. วารสารแก่นเกษตร.  
    48(3): 535-546. 
 
 

https://doi.org/10.1007/s12231-018-9436-0.%20pp.%2076
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4. ชฎาพร พรหมเผ่า ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และ ต่อนภา ผุสดี. 2563. ปัจจัยที่มี 
  ความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกร ในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร.  

48(ฉบับพิเศษ 1): 415-420. 
5. อภิรัตน์ โตลาดับ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563.การคัดเลือกสาย

พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเหนียวด าที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพ้ืนเมือง
ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 48(5): 1042-1055, doi:10.14456/kaj.2020.94 

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

7. ชฎาพร พรหมเผ่า, ภาณพันธุ์ ประภาติกลุ, สุรพล เศรษฐบุตร และต่อนภา ผุสดี. 2563. ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. แก่นเกษตร 48 (ฉบับ
พิเศษ 1): 415-420.  

8. อภิรัตน์ โตล าดับ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และ ศันสนีย์ จ าจด. 2563. การคัดเลือกสาย
พันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเหนียวด าที่มีปริมาณสารแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงจากประชากรข้าวพ้ืนเมือง
ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร. 48(5): 639-650. 

9. ศันสนีย์ จ าจด ภัคจิรา จันทร์อินทร์ นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายอัลลีลของยีน 
BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพ้ืนเมืองที่สูง. วารสารเกษตร. 35(1): 23-35. 

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

11. ธัญญา วิริยา ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร. 35(2): 193-204. 

12. ชุติมา สวยไทยสงค์ ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุ์ข้าว
ไทยภายใต้สภาพน้ าท่วม. วารสารแก่นเกษตร. 47(3): 495-508. 

13. สิรินทร์ กุลเสวกกุล ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่สูง จากกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร. 47(5): 
901-916. 

14. ปฐมาภรณ์ มาสุด ศันสนีย์ จ าจด ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออก
ของยีน SK2 ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ าลึก. วารสารเกษตร. 35(3): 401-411. 

15. สุขสันต์ ฟองฝน ต่อนภา ผุสดี ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด. 2562. การจ าแนก
ลักษณะทางสัณฐาน พืชไร่ และคุณภาพพิเศษของข้าวก่ าพันธุ์พ้ืนเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศ
ไทย. วารสารแก่นเกษตร 47(6): 1139-1150. 

16. ภัคจิรา จันทร์อินทร์ ศันสนีย์ จ าจด นริศ ยิ้มแย้ม และ ต่อนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายอัลลีลของ
ยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพ้ืนเมืองที่สูง. วารสารเกษตร 35(1):23-35. 
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17. กานต์พิชชา สายค าฟู ศันสนีย์ จ าจด และ ต่อนภา ผุสดี. 2561. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
คุณสมบัติเคมีของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองที่สูงของประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร 45(6): 
1135-1146. 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
1) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 
ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาเดิม พ.ศ. 2560 ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญาใหม่  พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร  

                 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Agricultural Systems  

                 Management (International Program) 

 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย     : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร) 

                 : ชื่อย่อ ปรด. (การจัดการระบบเกษตร) 

 

 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Agricultural Systems  

                  Management) 

                : ชื่อยอ่  Ph.D. (Agricultural Systems Management) 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการ 

                 อ ัจฉริยะเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Integrated Smart  

                Agricultural System for Sustainable Development   

                (International Program) 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย     : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะ    

                  เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื) 

                 : ชื่อย่อ ปร.ด. (ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการพัฒนา 

                   อยา่งยั่งยืน) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Integrated Smart  

                  Agricultural System for Sustainable Development) 

          : ชื่อย่อ Ph.D. (Integrated Smart Agricultural System  

            for Sustainable Development) 

หลักสูตรได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการ
การเกษตรต่างๆ และนวัตกรรมทางเกษตรสมัยใหม่ เพือ่ให้ผู้เรียน
เป็นผู้น าศาสตร์ด้านเกษตรบูรณาการสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
งาน วิจยัเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอยา่งเป็นระบบและยั่งยืน 
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2) เปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ดังนี้ 
แบบ 1.1 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
- ไม่มี - แบบ 1.1 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเข้าศึกษา

ในรูปแบบการท าวิจยั โดย
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
เกษตรบูรณาการเพื่อพัฒนาการ
เกษตรของทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 57 หน่วยกิต 
  ก. ปริญญานิพนธ ์ 57 หน่วยกิต 
       366897 ดุษฎีนิพนธ ์ 57 หน่วยกิต 
  ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย  
     1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวขอ้งกับวิทยานพินธ์ในการสัมมนา 

        อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ังเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และ 
         นกัศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทกุครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 
     2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออยา่งน้อย  

       ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE,  
       PubMed หรือ Web of Science หรือ ได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี  
       Readiness Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป  โดยมีนกัศึกษาเป็นชื่อแรก 
       อย่างน้อย 1 เร่ือง และผลงานดุษฎีนิพนธห์รือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ไดร้ับการเผยแพร่  
       หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็น 
       ชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เร่ือง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธห์รือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี 
       นิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1  
       เร่ือง 

 

    3. นกัศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยั ทุกภาค  
        การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ  
        รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลยัทุกภาคการศึกษา  
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม  :  
       1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั – ภาษาตา่งประเทศ  
 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ     

    1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ 
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  เพื่อมีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์  
     2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม ่  
 การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการสอบครั้งแรก  
     3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต  
 ศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
 จ.  การสอบประมวลความรู ้  
         ผ่านการสอบประมวลความรู้ โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัย  
 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์หลัก  
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     แบบ 2.1 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลในการปรับปรุง 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้มวีุฒิปริญญาโท แบบ 2.1 ส าหรับผู้มวีุฒิปริญญาโท  
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกวา่    54 หนว่ยกิต จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกวา่ 57 หน่วยกิต  
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกวา่    18 หนว่ยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต  
    1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกวา่    18 หนว่ยกิต     1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกิต  
       1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่    18 หนว่ยกิต         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต  
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  8 หน่วยกิต               1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   11 หน่วยกิต  
366706 ระเบียบวิธีวจิัยขั้นสูงทางการจดัการระบบเกษตร 
 
366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
366893 สัมมนาระบบเกษตร 3          
 
366894 สัมมนาระบบเกษตร 4   
 
366895 สัมมนาระบบเกษตร 5 

2 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 

 366706 ระเบียบวิธวีิจยัขั้นสูงทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพือ่ 
            การพัฒนาอย่างยั่งยืน       
366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา 
           อยา่งยั่งยืนเชิงซ้อน             
 
 
 
 
 
 
 
 
366889 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการ           
           พัฒนาอย่างยั่งยืน 
366893 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพือ่การพัฒนา 
           อยา่งยั่งยืน 3          
366894 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพือ่การพัฒนา 
           อยา่งยั่งยืน 4   
366895 สัมมนาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพือ่การพัฒนา 
           อยา่งยั่งยืน 5 

2 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 
 

1 หน่วยกิต 

1.ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้  
   สอดคล้องกับชือ่หลักสูตรที ่
   ปรับปรุงใหม่ 
 2.ปรับค าอธิบายกระบวนวิชา 
   ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3.ปรับรูปแบบจากวัตถุ  
    ประสงค์ของกระบวนวิชา 
    เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
   กระบวนวิชา (CLOs) และ 
   สอดคล้องกับผลลัพธ์การ 
   เรียนรู้ของหลกัสูตร (PLOs)  
   ที่ปรับปรุง 
เพื่อให้เนื้อหาทันสมัยและทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
1.ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้  
   สอดคล้องกับชือ่หลักสูตรที ่
   ปรับปรุงใหม่ 
2. .ปรับรูปแบบจากวัตถ ุ 
    ประสงค์ของกระบวนวิชา 
    เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
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   กระบวนวิชา (CLOs) และ 
   สอดคล้องกับผลลัพธ์การ 
   เรียนรู้ของหลกัสูตร (PLOs)  
   ที่ปรับปรุง 
 

              1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่   10 หนว่ยกิต               1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 10 หน่วยกิต  
              ให้นักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ โดย 
ความเห็นขอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

              ให้นักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการท าวทิยานิพนธ์ โดย
ความเห็นขอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 
366711 การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร                                          3 หนว่ยกิต 
366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก                                  3 หนว่ยกิต 
366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร                                 3 หน่วยกิต 

 

 
                                       ยกเลิก 

   
  เนื่องจากมกีารบูรณาการ   
  เนื้อหาของกระบวนวิชาใน 
  หลักสูตรและเปิดเป็น 
  กระบวนวิชาใหม ่
 
 1.ปรับชื่อกระบวนวิชาเพื่อให้  
   สอดคล้องกับชือ่หลักสูตรที ่
   ปรับปรุงใหม่ 
 2.ปรับค าอธิบายกระบวนวิชา 
   ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  3.ปรับรูปแบบจากวัตถุ  
    ประสงค์ของกระบวนวิชา 
    เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
   กระบวนวิชา (CLOs) และ 
   สอดคล้องกับผลลัพธ์การ 
   เรียนรู้ของหลกัสูตร (PLOs)  
   ที่ปรับปรุง 
 

366722 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการทรพัยากร                    
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน                         
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1 
 
366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2 
 
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3 หนว่ยกิต 
    2 หนว่ยกิต 
    1 หนว่ยกิต 
     
    2 หนว่ยกิต 
     
    3 หนว่ยกิต 
     
  
     
 
 
 
 
    

 
 

366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการ 
              พัฒนาอย่างยั่งยืน 1 

366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการ 
              พัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบูรณาการอัจฉรยิะเพื่อการ 
              พัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาแศรษฐศาสตร์เกษตร 
351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
351723 การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 
351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบเกษตร 
351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร 
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไมแ้ละวนเกษตร 
351765  การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม 
 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพทางเกษตร 
353723 ก.พร.723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 
361712 ก.ปฐ.712 ทรัพยากรเกีย่วกับดินและอากาศของระบบเกษตร 
361751 ก.ปฐ.751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากร 
                        เกษตร 
362752 ก.ปฐ.752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการ 
                        ทรัพยากรที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
     
 
 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
    3 หนว่ยกิต 
 
    3 หนว่ยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยกเลิก 
 

เหมือนเดิม 
 

ยกเลิก 
 

 
 

ยกเลิก 
 

เหมือนเดิม 
 

ยกเลิก 
 
 
 

366723     การเกษตรอัจฉรยิะต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อการด ารง 
                ชวีิตที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรและเปิดเป็นกระบวน
วิชาใหม ่
 
เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรและเปิดเป็นกระบวน
วิชาใหม ่
 
 
 
 
 
เนื่องจากมีการบูรณาการ
เนื้อหาของกระบวนวิชาใน
หลักสูตรและเปิดเป็นกระบวน
วิชาใหม ่
เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อ
รองรับการผลิตบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีองค์ความรู้
และทักษะในการรับมือกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
มีผลต่อภาคการเกษตรและป่า
ไม้ การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
และก้าวทันต่อการเปลี่ยน 
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366724 การจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและปา่ไม้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

366733 การวิเคราะห์ผลความส าเร็จของระบบฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

366743 นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ส าหรับเกษตรกรรุ่นใหม ่
 
 
 
 
 
 

 
3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

แปลงพลวัตของโลก 
เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะเชิงระบบ รองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตร
คาร์บอนต่ า และการจัดการ
ทรัพยากรปา่ไม้ในชุมชนแบบ
บูรณาการ เพิ่มการกกัเก็บ
คาร์บอน เข้าถึงกลไกตลาด
คาร์บอนอยา่งเป็นธรรมและ
ยั่งยืน 
1.ปรับเพิ่มชั่วโมงการเรียน
เพื่อให้เนือ้หากระบวนวิชามี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 
2.ปรับรูปแบบจากวัตถ ุ
ประสงค์ของกระบวนวิชาเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวน
วิชา (CLOs) และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
(PLOs) ที่ปรับปรุง 
1. เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อให้
นักศึกษามีองค์ความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาธุรกจิ
นวัตกรรมเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรและอาหาร  
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรเกษตรและ
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366751 การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผ่านแนวทางการส่งเสริม 
             แบบอิเล็กทรอนกิส ์

 
 
 
 
 
 

366752 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเพือ่เสริมสร้าง 
             ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 

 
 
 

 
351760 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการเกษตร 
351761 เศรษฐศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
352711 การส่งเสริมการเกษตรเปรียบเทียบ 
352731 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
352821 การบริหารจัดการยุคใหม่สาหรับองค์การและงานส่งเสริม 
           การเกษตรและพัฒนาชนบท 
353751 การปรับตัวของพืช 
356741 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบบูรณาการ 
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร 
361736 การบ าบัดดินเพื่อการเกษตรยัง่ยืน 
         

 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต 
 
 
 
 

 
      3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 

น าไปสู่ความยั่งยืนในการ
พัฒนาภาคเกษตรต่อไป 
1.เปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อ
พัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 
2.เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาเกษตรกร 
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ ITC 
 ในการพัฒนาการเกษตร 
เปิดกระบวนวิชาใหม่  
1.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ
วิจัยและพัฒนาชุมชน 
2.เพื่อเพิ่มทักษะและเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรต่อชุมชน 
 
 
 
  เพิ่มกระบวนวิชาเลือก 
  จากหลักสูตรอื่นเพือ่ให้ม ี
  ความหลากหลายมากขึ้น 
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       1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  
                       ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
                                                  ไม่ม ี
ข. วิทยานิพนธ์ 
    366899 ดุษฎีนิพนธ ์
 
 
 
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม 
    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั – ภาษาต่างประเทศ 
    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701 366702 
และ 366703 หรือวิชาที่มีเน้ือหาเทียบเท่าในระดับปริญญาโทมาก่อน จะต้อง
เลือกเรียนกระบวนวิชาเหลา่นี้เป็นวิชาบงัคับเลือกเพิ่ม โดยไม่นับหนว่ยกิตสะสม 
และให้ลงทะเบียนเรียนแบบ Visitor 
ง.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ
เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแกต้ัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอ
สอบใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนบั
จากการสอบคร้ังแรก 
3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ได้ 
จ. การสอบประมวลความรู ้
1.นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ

 
 
 
 
 
36 หน่วยกิต 

         1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ 
                                      เหมือนเดิม 
   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสงู   
                                      เหมือนเดิม 
ข. วิทยานิพนธ์                                                                      
    366899 ดุษฎีนิพนธ ์
 
 
 
 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นบัหน่วยกิตสะสม 
1. เหมือนเดิม 
2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา  ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701 
366702 และ 366708 หรือวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าในระดับปริญญาโท
มาก่อน จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพิ่ม 
โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม และให้ลงทะเบียนเรียนแบบ Visitor 
ง.  การสอบวดัคุณสมบัต ิ

 
 
 
 

เหมือนเดิม 
 
 

 
จ. การสอบประมวลความรู ้

  

 
 
 
 
 

36 หน่วยกิต 

 

 

 
 
ปรับรูปแบบจากวัตถุประสงค์
ของกระบวนวิชาเป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของกระบวนวิชาและปรับ

ให้สอดคล้องกับ PLOs ของ

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
 

เพื่อให้มีเพิ่มพูนความรู้พื้นฐาน
ด้านระบบเกษตรและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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เพื่อมีสิทธิ์สอบปอ้งกันวิทยานิพนธ ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแกต้ัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอ
สอบใหม่ การสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนบั
จากการสอบคร้ังแรก   
3.นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพจิารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
ได้ 
ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวขอ้งกับวิทยานิพนธ์ใน
การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาค 
การศึกษา ยกเว้น ในภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษาที ่ 1 และต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
1 เรื่ อ ง ที่ อ ยู่ ใน ฐานข้อมู ล  ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ  Web of 
Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาอย่างน้อย         
1 เร่ือง 
 
 
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยั 
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ประจ าคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
ช. การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาต้องสอบประเมินผลวิทยานพินธ์เพื่อส าเร็จการศึกษาซ่ึงด าเนินการโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์       

 
 

เหมือนเดิม 
 
 
 
 

ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับ
น าน าช าติ  ใน ฐาน ข้ อ มู ล  ISI, Scopus, IEEE, PubMed, Web of 
Science หรือได้รับเลขที่จดแจ้งสิทธิบัตร โดยเป็นผลงานที่มี Readiness 
Level (TRL/PRL/SRL) ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อ
แรก อย่างน้อย 1 เร่ือง และการเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 
เร่ือง  
3.                                  เหมือนเดิม 
 
 
ช. การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

เหมือนเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า
และมีองค์ความรู้ในงานวิจยัเพิ่ม
มากขึ้น 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที ่
15/2565 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
แบบ 1.1 ส าหรับผูม้ีวุฒิปริญญาโท 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
 ปีที่ 1 

- ไม่มี -  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
      ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
      สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  
      สอบวัดคณุสมบตั ิ  
      เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  

  รวม - 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

    366897 ก.บพ.897 ดุษฎีนิพนธ์ 14 
      เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 
 

  รวม 14 
 ปีที่ 2 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
    366897 ก.บพ.897 ดุษฎีนิพนธ์ 14 
      เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 
 

  รวม 14 
  ภาคการศึกษาท่ี 2  

    366897 ก.บพ.897 ดุษฎีนิพนธ์ 
 

14 
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      เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอผลงานในการ

สัมมนา 
 

  รวม 
            ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
366897           ก.บพ.897      ดุษฎีนิพนธ์ 
                                        เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอ 
                                        ผลงานในการสัมมนา 
                                          รวม 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                      ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวทิยาลัย 
                                      สอบประมวลความรู ้
                                      สอบดุษฎีนิพนธ์ 
                                      รวม 

12 
 

หน่วยกิต 
     15 
 
     15 
 
หน่วยกิต 
 
 
 
    - 

  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 57 
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แบบ 2.1 ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ปีที่ 1 ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
366706 
 

ก.รก.706 
 

ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการจดัการระบบ
เกษตร 
วิชาเลือก 

2 
 
6 

366706 ก.บพ.706 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางระบบเกษตร 
บูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิชาเลือก 

2 
 
6 

         
รวม 8 รวม 8 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366707 ก.รก.707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน 3 366707 

 
366893 

ก.บพ.707 
 
ก.บพ.893 

การวิเคราะห์ระบบเกษตรบูรณาการ 
อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงซ้อน 

สัมมนาระบบเกษตรบรูณาการอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 

3 
 
1 

366893 ก.รก.893 สัมมนาระบบเกษตร 3 1   วิชาเลือก 5 
  วิชาเลือก 

สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

4   เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอ 
ผลงานในการสัมมนา 
สอบวดัคณุสมบตั ิ
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

 

      เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

 

รวม 8 รวม 9 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
ปีที่ 2 ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
    ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 0 366889 

 
366899 

ก.บพ.889 
 

ก.บพ.899 

หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตรบรูณาการ
อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ดุษฎีนิพนธ์ 
เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอ 
ผลงานในการสัมมนา 

3 
 

12 

  เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
สอบวัดคณุสมบตั ิ
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
 

     

รวม 0 รวม 15 
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366894 ก.รก.894 สัมมนาระบบเกษตร 4 1 366894 ก.บพ.894 สัมมนาระบบเกษตรบรูณาการอัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 
1 

366899 ก.รก.899 ดุษฎีนิพนธ์ 
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
 

12 366899 ก.บพ.899 ดุษฎีนิพนธ์ 
เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอ 
ผลงานในการสัมมนา 

12 

รวม 13 รวม 13 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ปีที่ 3 ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
366899 ก.รก.899 ดุษฎีนิพนธ์ 

สอบประมวลความรู ้
สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
 
 
รวม 

12 
 
 
 
 

12 

366895 
 

366899 

ก.บพ.895 
 

ก.บพ.899 

สัมมนาระบบเกษตรบรูณาการอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 
ดุษฎีนิพนธ์ 
เข้าร่วมการสัมมนา/น าเสนอ 
ผลงานในการสัมมนา 
      รวม  

1  
 

12 
 
 

13 
ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366895 ก.รก.895 สัมมนาระบบเกษตร 5 1   ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
366899 ก.รก.899 ดุษฎีนิพนธ์ 

สอบดุษฎีนิพนธ์ 
12   สอบประมวลความรู ้  

  สัมมนาและน าเสนอผลงาน    สอบดุษฎีนิพนธ์  
    

รวม 13 รวม - 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 57 

 
 
 
 

 


