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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชไร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเกษตรศาสตร  

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Agronomy 

 

2. กลุมหลักสูตร:   วิชาการ 

 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (พืชไร) 

  : ชื่อยอ  วท.ม.  (พืชไร) 

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Master of Science  (Agronomy) 

  : ชื่อยอ    M.S.  (Agronomy) 

 

4. วิชาเอก  -  

 

5. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 

แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ป และใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา  

  6.2 ภาษาท่ีใช  

 ภาษาไทย 

 ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ ทุกวิชาสําหรับกรณีนักศึกษาตางชาติ 
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 6.3 การรับเขาศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาตางชาติ 

6.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ีน 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการรวม 

  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

  รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญาของแตละสถาบัน 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเปนปริญญารวมกับ ………………………… 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี  10/2560  

     เม่ือวันท่ี 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560  

 เม่ือวันท่ี 30 เดือนกันยายนพ.ศ.2560 
 

8. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2561 

 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

 นักวิจัยและนักวิชาการเกษตร 

 อาจารย 
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 นักสงเสริมการเกษตร 

 พนักงานหนวยงานเอกชน 

 กิจการสวนตัวทางดานการเกษตร 

 

10. ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 

(ระบุตําแหนงวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต  

พรมอุทัย 

- วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

   2547 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 

(3-6011-01331-56-8) 

2.รศ.ดร.ศันสนีย  จําจด - Ph.D. (Plant Breeding), 

  The University of Adelaide, 

   Australia, 1996 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526 

(3-5091-00015-45-5) 

3.อ.ดร.ตอนภา  ผุสด ี

 

- วท.ด.(พืชไร),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552 

- วท.ม.(ชีววิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 

- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

   2541 

(3-5001-00026-95-8) 
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11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีตั้ง 

 นอกสถานท่ีตั้ง ไดแก ...................................... 

 

12. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     12.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในปจจุบัน การวางแผนหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาคํานึงถึงการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือใหเกิดสมดุลระหวาง

การอนุรักษและใชประโยชน ซ่ึงจะสามารถทําใหรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ี

อาจเกิดข้ึนตลอดเวลาในปจจุบัน วางรากฐานหลักสูตรใหประเทศไทยเปนฐานผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของ

โลกท่ีผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสูงไปสูตลาดโลก และผลักดันใหเกิดงานวิจัยในเชิง

พาณิชยและสาธารณะ เพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาใหเกษตรกรมาก

ข้ึน ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมี

รายไดสูงตอไป 

12.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงของระบบหวงโซอาหารเกษตรท่ีเก่ียวของกันเปนธุรกิจ

การเกษตร การตลาด การอุตสาหกรรม และพลังงานชีวภาพมากข้ึน รวมท้ังการผลิตพืชเพ่ือเก้ือหนุน

วฒันธรรมเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ังการอนุรักษวัฒนธรรมพันธุกรรมพืชพ้ืนบานไทยเพ่ือการเสริมสราง

คนไทยใหเชื่อมประสานกัน และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุขการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนเกิดปญหา

ทางวัฒนธรรม แตกอนสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมผลิตแคพอมีพอกินเพ่ือเลี้ยงตัวเองใชเทคโนโลยีแบบ

ดั้งเดิม ในปจจุบันเปนสังคมอุตสาหกรรมไปแลวเปลี่ยนเปนผลิตจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา

ทันสมัยปจจุบันจําเปนจะตองอาศัยวิทยาการข้ันสูงและจะตองมีการเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมรวมถึงการ

อนุรักษทรัพยากรและการใชสภาพแวดลอมอยางคุมคา 

 

13. ผลกระทบจากขอ 12.1 และ 12.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

13.1. การพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีอ่ืนและมีความเปนสากล

สามารถเสริมสรางบัณฑิตท่ีมีภูมิปญญา และความรูการเกษตรท่ีทันสมัยมีพัฒนาการและภูมิคุมกัน ดํารงตน

ในสังคมไดอยางมีคุณธรรม 
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13.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

เพ่ือใหหลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถ

ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีสนับสนุนการพัฒนาดานเกษตร เศรษฐกิจและสังคม มีสํานึกในศิลปวัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดํารงตนในสังคมไดอยางมีธรรมภิบาล 

 

14. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

14.1. ความสัมพันธของกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน      

         -ไมมี- 

14.2. ความสัมพันธของกระบวนวิชาท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

  -ไมมี- 

14.3 การบริหารจัดการ  

   -ไมมี-  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

วิทยาศาสตรของการผลิตพืชไรนาท่ีผสมผสานกันระหวางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เชน ชีววิทยา เคมี 

ฟสิกส จุลชีววิทยา พันธุศาสตร กับวิทยาศาสตรประยุกต เชน การปรับปรุงพันธุพืช สรีรวิทยา ปฐพีศาสตร 

โรคพืชและแมลง โภชนาศาสตรพืช เพ่ือสรางองคความรูใหมในการผลิตพืชไร การอนุรักษและการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและรักษาถาวรภาพของอาหาร

มนุษย อาหารสัตว และการพลังงาน กอใหเกิดการพัฒนาเชิงประยุกตใชในการเกษตรและอุตสาหกรรมอยาง

ตอเนื่องในอนาคต เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาอารยประเทศท่ัวโลก 

1.2 วัตถุประสงค    เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี 

1. ความรู ความสามารถในการวิจัยดานพืชศาสตรท่ีทันสมัยข้ึน เพ่ือใหมีทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง 

สามารถวางแผนและดําเนินงานวิจัยหลักในประเทศและสามารถสรางนักวิจัยรุนใหมท่ีมีคุณภาพและแขงขัน

ไดในระดับชาติ 

2. คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ความสามารถทางวิทยาการพืชไรท่ีมีความทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชนในระดับภูมิปญญา

ทองถ่ินเพ่ือดํารงไวซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และกับชุมชนเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องได 

3. ระดับความสามารถสูง มีภาวะความเปนผูนํา สามารถเปนมันสมองขององคกรท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรงุ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมและดาน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 ระดับคะแนนผลงานตีพิมพของ

นักศึกษา 

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/มหาบัณฑิตใหม 

 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

  



 

 

11 

 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

 ระบบรายป 

 ระบบทวิภาค   

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 ระบบหนวยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 

 มีภาคการศึกษาพิเศษ 

  ไมมีภาคการศึกษาพิเศษ 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด) 

 ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดป 

 ในเวลาราชการ 

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

 ระบบทวิภาค 

       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแตเดือนสิงหาคม  ถึงเดือนธันวาคม 

       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแตเดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม 

  ในเวลาราชการ 

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

 ระบบหนวยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................ 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

3. มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรหรือชีววิทยามีเกรดเฉลี่ย 3.00 เปนผูมีสัญชาติ

ไทยหรือสัญชาติอ่ืนท่ีสามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได ซ่ึงจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได 

4. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา

พืชไร 

 

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

3. มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรหรือชีววิทยาเปนผูมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติ

อ่ืนท่ีสามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได ซ่ึงจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 

4. เปนผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 

5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชา

พืชไร 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

  ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ 

  ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 

 การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึน 

 นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได 

 อ่ืนๆ ..................................... 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล  

ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมความรูเก่ียวกับการทําวิจัย 

 อ่ืนๆ เชนการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ปการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ           

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา           

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) - - - 5 - 5 - 5 - 5 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - - - 15 - 15 - 15 - 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 1.รายงานขอมูลงบประมาณ 3 ป โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอ 

 

แผนงาน 

ปงบประมาณ 

0256  1256  2256  

งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณเงิน

รายได 

งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณเงิน

รายได 

งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได 

การเรียนการสอน 84,207,100 16,891,640 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 

วิจัย 23,890,600 7,201,210 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 

บริการวิชาการแกสังคม 3,900 17,851,600 3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 

การทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

- 339,700 - 383,775 - 387,430 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 716,610 250,200 787,805 250,200 795,307 

บริหารมหาวิทยาลัย 29,984,000 10,841,410 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 

รวม 138,335,800 53,842,170 141,528,097 52,646,055 144,716,356 53,147,446 

รวมทั้งสิ้น 192,177,970 194,174,152 197,863,802 

  

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

ตลอดหลักสูตร 50,000   บาท 

      

2.7 ระบบการศึกษา   

 แบบชั้นเรยีน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559    

2. เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

   หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36 หนวยกิต 

   หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

 3.1.2.1 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ    36 หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท    36  หนวยกิต 

     ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1.  นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาและนําเสนอผลงานท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธ                           

ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3  ภาค

การศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรือ

อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 

Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน

วิทยานิพนธในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 

1 เรื่อง 

3. ตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวม  ส งบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

  ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

            1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 

            2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา  

       353701 ไมนับเปนหนวยกิตสะสม 

       โดยไดรับอักษรลําดับข้ัน S 

ง. การสอบประมวลความรู 

  ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํา

รองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรือ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   36  หนวยกิต 

    ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  3  หนวยกิต 

    353791 สัมมนาพืชไร 1        1  หนวยกิต 

    353792 สัมมนาพืชไร 2                       1   หนวยกิต 

    353701 การเผยแพรขาวสารทาง  1   หนวยกิต 

               วิทยาศาสตรเกษตร   

    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้  

353711  สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 หนวยกิต 

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร  3 หนวยกิต 

353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3 หนวยกิต 

353723 นิเวศวิทยาของพืชไร 3 หนวยกิต 

353741 การวางแผนการทดลองและ      3 หนวยกิต 

 การวิเคราะหทางเกษตร   

353751 การปรับตัวของพืช 3 หนวยกิต 

353752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุง 3 หนวยกิต 

 พันธุพืช   

353754 การปรับปรุงพันธุพืชชั้นสูง 3 หนวยกิต 

353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3 หนวยกิต 

353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา 3 หนวยกิต 

 เมล็ดพันธุ   

353769 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 1  1 หนวยกิต 

353779 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 2 2 หนวยกิต 

353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3 หนวยกิต 

353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช 3 หนวยกิต 

     1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ              ไมเกิน      6   หนวยกิต 

     ท้ังนี้ถากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไมถึง 6 หนวยกิตใหเลือกเรียน  

กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะไดโดยอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา 
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          1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไมมี 

          1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไมเกิน      6 หนวยกิต 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง    ไมมี 

  ข. ปริญญานิพนธ     12  หนวยกิต

  353799 วิทยานิพนธปริญญาโท   12   หนวยกิต 
 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

  1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 

  2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา ไมมี 
 

 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับ

การตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

เผยแพรเปน บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

จ. การสอบประมวลความรู 

  ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ

ตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก 

 

 หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง  กระบวนวิชาสาขาพืชไร  (353) 
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3.1.2.1 Type 1 

Degree Requirements               36    credits 

 A.  Thesis   36  credits 

  353797 Master’s Thesis   36  credits 

 B.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 

his/her thesis for 1  time in every semester for at least 3 semesters and students 

have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2. Thesis or part of the thesis has been published or accepted for publication at 

least one article in the national journal in TCI Tier1 database or higher and at 

least one article on thesis or part of the thesis has been presented in national 

conference recognized in the field 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every 

semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 

 C.  Non-credit Courses 

  1.  Graduate School requirement : a foreign language 

  2.  Program requirement : a student has to enroll in a course 353701, without the 

accumulated credit of graduation 

D.   Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 

advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 

examination. 
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  3.1.2.2  Type  2 

Degree Requirements Total a minimum of            36   credits 

 A.  Coursework a minimum of            24 credits 

  1. Graduate Courses a minimum of 24 credits 

   1.1 Field of concentration courses a minimum of  18 credits 

    1.1.1 Required courses  3 credits 

   353791 Seminar in Agronomy 1    1    credit 

   353792  Seminar in Agronomy 2  1    credit 

   353701  Communications in Agricultural Science             1    credit 

    1.1.2 Elective courses       a minimum of     15    credits 

353711 Physiology of Crop Production 3    credits 

353713 Storage of Field Crop Products 3    credits 

353721 Crop Production in Environmental Stress  3    credits 

353723 Ecology of Agronomic Crop 3    credits 

353741 Experimental Design and Analysis in Agriculture  3    credits 

353751 Crop Adaptation                                                        3    credits 

353752 Quantitative Genetics in Plant Breeding 3    credits 

353754 Advanced Plant Breeding 3    credits 

353761 Seed Physiology 3    credits 

353762 Seed Conditioning and Storage 3    credits 

353769 Selected Topics in Agronomy 1 1    credit 

353779 Selected Topics in Agronomy 2 2    credits 

353781 Weed Ecology 3    credits 

353782 Herbicides 3    credits 

   1.2 Other courses a maximum of              6   credits 

       if other courses less than 6 credits,  select in the elective  

               courses with the  approval of the advisor 

        1.2.1 Required courses       None 

        1.2.2 Elective courses a maximum of   6  credits 

  2. Advanced Undergraduate Courses       None 
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 B. Thesis     12   credits 

  353799 Master’s Thesis   12   credits 

 C.  Non-credit Courses 

 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  

 2.  Program requirement                              None  

 D.  Academic Activities 

Thesis or part of the thesis has been published or accepted for publication at least 

one article in the national journal in TCI Tier1 database or higher or at least one 

article has been published full paper in the proceedings of the 

international conference recognized in the field. 

E. Comprehensive Examination 

 Having submitted a request form to the Graduate School which approved by general 

advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 

examination. 

 

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

(1) หมวดวิชาบังคับ  

353791  สมัมนาพืชไร 1        1(1-0-2) 

   (Seminar in Agronomy 1) 

353792  สัมมนาพืชไร 2        1(1-0-2) 

   (Seminar in Agronomy 2) 

353701  การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร    1(1-0-2) 

      (Communications in Agricultural Science)  

 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชา  

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3(3-0-6) 

 (Physiology of Crop Production)  

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร 3(3-0-6) 

 (Storage of Field Crop Products)  

353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3(3-0-6) 

 (Crop Production in Environmental Stress)  

353723 นิเวศวิทยาของพืชไร 3(3-0-6) 

 (Ecology of Agronomic Crop)  

353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร   3(3-0-6)    

 (Experimental Design and Analysis in Agriculture)  

353751 การปรับตัวของพืช 3(3-0-6) 

 (Crop Adaptation)  

353752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพืช 3(3-0-6) 

 (Quantitative Genetics in Plant Breeding)  

353754 การปรับปรุงพันธุพืชชั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Plant Breeding)  

353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ 3(3-0-6) 

 (Seed Physiology)  

353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 3(2-3-4) 

 (Seed Conditioning and Storage)  

353769 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 1 1(1-0-2) 

 (Selected Topics in Agronomy 1)  
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353779 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 2 2(2-0-4) 

 (Selected Topics in Agronomy 2)  

353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3(3-0-6) 

 (Weed Ecology)  

353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช 3(3-0-6) 

 (Herbicides)  

 

 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

          ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท 36 หนวยกิต 

 (Master’s Thesis)  

353799 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 หนวยกิต 

 (Master’s Thesis)  

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

  รหัสกระบวนวิชาท่ีใชกําหนดเปนตัวเลข 6  หลัก  ดังตอไปนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะและภาควิชา/สาขาวิชาท่ีกระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2. เลขหลักรอย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมูในสาขาวิชา 

  0   หมายถึง  หมวดวิชาท่ัวไป 

  1,2,3  หมายถึง  หมวดสรีรวิทยา 

  4,5  หมายถึง  หมวดปรับปรุงพันธุ 

  6,7  หมายถึง  หมวดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและหัวขอเลือกสรรทางพืชไร 

  8  หมายถึง  หมวดวัชพืช 

  9  หมายถึง  หมวดสัมมนา ปญหาพิเศษการวิจัย วิทยานิพนธและ 

      การคนควาอิสระ 

 4. เลขหลักหนวย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมูของวิชา   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

3.1.4.1 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย - 353797 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 

 สอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ -  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  

 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ - 353701 การเผยแพรขาวสารทาง - 

    วิทยาศาสตรเกษตร  

      

 รวม -  รวม 12 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 353797 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  

 สอบประมวลความรู   สอบวิทยานิพนธปริญญาโท  

      

 รวม 12  รวม 12 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 
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3.1.4.2 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3  วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถาม)ี หรือ

วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

6 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3   

 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 353791 วิชาสัมมนาพืชไร 1 1 

 สอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ  353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตร

เกษตร 

1 

    เสนอโครงรางวิทยานิพนธ  

      

 รวม 12  รวม 11 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

353799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 353799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 

353792 วิชาสัมมนาพืชไร 2 1  สอบวิทยานิพนธปริญญาโท  

 สอบประมวลความรู     

      

      

      

 รวม 7  รวม 6 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36  หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไวในภาคผนวก 

 

3.2 ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยประจํา 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

 

จํานวนผลงาน 

วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ป

ลาสุด) 

ปจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1. รศ.ดร.ชนากานต   

เทโบลต  พรมอุทัย * 

(3-6011-01331-56-8) 

- วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 

2547 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2542 

8 15 8 18 47(40) 

2. รศ.ดร.ศันสนีย จําจด * 

(3-5091-00015-45-5) 

-  Ph.D. (Plant Breeding),  

    The University of Adelaide 

    Australia, 1996 

-  วท.ม. (เกษตรศาสตร), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531 

 -  วท.บ. (เกษตรศาสตร),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526 

7 18 7 18 70(24) 

3. อ.ดร.ตอนภา  ผุสดี * 

(3-5001-00026-95-8) 

- วท.ด.(พืชไร),  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552 

- วท.ม.(ชีววิทยา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 

- วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  

   2541 

6 12 6 15 9(7) 

4. ผศ.ดร.แสงทิวา สรุิยงค 

(3-5099-00587-76-6) 

- Dr.Sc.agr. (Agricultural Science),  

Georg-August University of 

Goettingen, Germany, 2007 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2540 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2535 

 

14 6 14 6 21(12) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห 

 

จํานวนผลงาน 

วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ป

ลาสุด) 

ปจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

5. รศ.ดร.ศักดิ์ดา  

จงแกววัฒนา 

(3-5099-00148-76-2) 

- Ph.D. (Crop Ecology),  

  University of California, Davis,   

  USA.,1990  

- M.S. (Agronomy),  

  University of California, Davis,  

  USA., 1988 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2520 

6 15 6 15 65(11) 

6. ผศ.ดร.สงวนศักดิ ์

ธนาพรพูนพงษ  

(3-5699-00232-23-2) 

- Dr.Sc.agr. (Agriculture Chemistry), 

Georg August University of 

Goettingen, Germany, 2005 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร),

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2538 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร), 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534 

6 6 6 6 30(10) 

7. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 

(3-6799-00002-89-9) 

- วท.ด.(พืชไร), มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2558 

- วท.ม.(พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

   2539 

- วท.บ.(เกษตรศาสตร),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534 

15 3 15 3 35(11) 

 

หมายเหต ุ 1. * หมายถึง อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  

  2. อาจารยลําดับท่ี 1-7 คือ อาจารยประจําหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 ดร.จรรยา มณีโชต ิ Ph.D. (weed science), The 

University of Adelaide, 

Australia, 1995 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

2 ดร.ธัญญา คันธา Ph.D. (plant breeding), 

Oklahoma State University, 

USA., 1985 

บริษัท เค ดับบลิว เอส ซีดส (ไทยแลนด) จํากัด 

3 ศ.ดร.จักรี  เสนทอง Ph.D.(Agronomy), University of 

Florida, USA., 1979 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(เกษียณ) 

4 ศ.(เกียรตคิุณ) ดร.เบญจวรรณ  

ฤกษเกษม 

Ph.D.(Crop Nutrition), University 

of Western Australia, Australia, 

1977 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(เกษียณ) 

5 รศ.ดร.สุชาดา  เวียรศลิป Dr.Agr.(Seed Technology), 

University of Kiel, Germany, 

1986 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(เกษียณ) 

6 รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ Dr.Agr.(Weed Science), 

University of Giessen, Germany, 

1985 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(เกษียณ) 

7 Associate Professor 

Dr. Bernard Dell 

Ph.D.(Crop Nutrition) University 

of Western Australia, Australia, 

1976 

Murdoch University 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

     ไมมี 

4.2 ชวงเวลา  

     ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

     ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

 เปนโครงงานหรืองานวิจัยท่ีมีการวางแผนงานการทดลองท่ีถูกตองตามหลักวิชาการวาง

แผนการทดลอง และดําเนินงานวิจัยเพ่ือวิเคราะหปญหาดานพืชศาสตรท่ีทันสมัย ตามมาตรฐานใน

ระดับชาติ และมีความเปนสากล  
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5.2 ผลการเรียนรู  

 ผลงานวิจัยท่ีไดนั้นเปนองคความรูใหมท่ีทันสมัยทางดานวิทยาการพืชไร สามารถวิเคราะห

ปญหาในเชิงวิทยาศาสตรเกษตรได และสามารถเผยแพรสูนักวิจัยอ่ืนและชุมชนเกษตรไดท้ังใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

5.3 ชวงเวลา  

แบบ 1(แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปท่ี 2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปท่ี 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จํานวน 36 หนวยกิต 

  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จํานวน 12 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

 กอนเปดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษากรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือ

วางแผนกําหนดผูสอน โดยอางอิงจาก ประสบการณ ความชํานาญ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

รวมถึงพิจารณาภาระงานใหมีความเหมาะสม โดยอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ 3 และ curriculum 

mapping ใหสอดคลองกับ มคอ. 2 จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนกําหนด

อาจารยผูใหคําปรึกษาวิทยานิพนธโดยเลือกจากอาจารยท่ีมีความชํานาญสอดคลองกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสนใจท่ีไดสอบถามตั้งแตการสอบเขาศึกษาตอ เพ่ือแตงตั้งท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ เม่ือนักศึกษาผานการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ และท่ีปรึกษาฯ ตองกําหนดชั่วโมง

ใหคําปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได  

สาขาวิชาพืชไรไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณาจารยประจําสาขา 

กอนเปดทําการสอนเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจถึงหลักสูตร และพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือแนะนําให

นักศึกษาไดทราบถึงระเบียบกฎเกณฑในการศึกษา การวางแผนการศึกษาใหสําเร็จตามกําหนด 

และวางแผนการทําวิทยานิพนธกอนท่ีจะเสนอหัวขอตอไปเนื่องจากหลักสูตรนี้ใชเวลาศึกษา 2 ป จึง

ตองเรงดําเนินการเนื่องจากเก่ียวกับฤดูการเพาะปลูก และการเตรียมความพรอมในการศึกษาท้ัง

ดานวิชาการ การใชชีวิตในสังคม และเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะตองพบในการเขามาศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาจะเปนผูประเมินความ

เหมาะสม ทันสมัย และมีความสมบูรณในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาโทของโครงราง

งานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธแตละโครงราง กอนท่ีจะนําเสนอตอกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาของ

คณะเกษตรศาสตร นอกจากนี้นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการของนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เปนบัณฑิตท่ี 

1. มีความรูความสามารถในระดับสูงในการวาง

แผนการวิจัยดานพืชศาสตรรวมถึงความรู

ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัย เพ่ือเปน

นักวิจัยรุนใหมท่ีมีคุณภาพ มีความเปนสากล

และแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

 

1.    มีการเรียนและฝกการวางแผนงานวิจัย การ

วิเคราะหผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง  

(วิชา 353754 และ 353741) มีการสอนและ

ฝกปฏิบัติในการสืบคนฐานขอมูลทาง

อิเล็คโทรนิค เพ่ือนําไปใชพัฒนาและแกปญหา

ไดอยางมีประสิทธิภาพมีการฝกการเขียน

บทความทางวิทยาศาสตรเพ่ือเผยแพร (วิชา 

353701) รวมท้ังมีการฝกการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ (วิชา 353791, 353792) 

2. กระตุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในระดับนานาชาติ 

3. มีการปาฐกถาพิเศษท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในวิธีการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย 

หรือมีความรูถองแทในประเด็นการวิจัยและ

พัฒนาทางพืชศาสตรเพ่ือการเกษตรใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. มีพัฒนาการตอเนื่อง สามารถประยุกตความรู

สาขาวิชาพืชไร บูรณาการรวมกับความรูใน

สาขาวิชาอ่ืนดานวิทยาศาสตรเกษตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแกไขปญหาดานการ

ผลิตพืชไรของเกษตรกร หรือของชุมชนไทยได

อยางมีประสิทธิผล 

1.   กระตุนใหมีแปลงทดลองของงานวิจัยเพ่ือ 

     วิทยานิพนธในแหลงปลูกพืชนั้นๆ หรือในแปลง 

     ปลูกของเกษตรกร 

2.   มีการปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรจากหนวยงาน 

     ทางการเกษตรท้ังราชการและเอกชน หรือโดย 

     ปราชญชาวบาน (วิชา 353719, 353729) 

3.  กระตุนใหรูสํานึกในคุณคาของ 

     ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษพันธุกรรม 

     พืชท่ีเปนประโยชนตออนาคตการปรับปรุงการ 

     ผลิตเกษตรของสังคมไทย (วิชา 353754) 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยใน

วิชาชีพ เปนบุคคลากรทางการเกษตรท่ีมีคุณคา 

สามารถครองตนและครองงานอยูในสังคมไทย

ไดอยางมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจ 

1.  มีการอบรม หรือบรรยายพิเศษดานจริยธรรม 

คุณธรรม และกริยามารยาทแบบไทยโดย

วิทยากรตนแบบ 

2.  กระตุนใหนักศึกษาไดเขารวมงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดโดยภาควิชา คณะ 

มหาวิทยาลัย (เชน พิธีไหวครู งานทําบุญ 

    วันสถาปณาคณะ หรือ งานทําบุญภาควิชา) 

ชุมชน หรือหนวยงานอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม 

    (เชน งานแหเทียนพรรษา งานกฐิน หรืองานบุญ

ประเพณีอ่ืนๆ) 

3. กระตุนใหเกิดสํานึกความรับผิดชอบในหนาท่ี

และมารยาทในการเขาสังคม โดยการเนนการ

เนนการเขาเรียนท่ีตรงตอเวลา ความเคารพใน

ครู อาจารย และการรวมทํางานแบบกลุม  

4. กระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการชวยเหลือ

งานวิทยานิพนธในสาขาเดียวกัน เชน การปลูก 

การเก็บเก่ียว (วิชา 353799) 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

2. มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 
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2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

มีการอบรม หรอืบรรยายพิเศษดานจริยธรรม  คุณธรรม และกริยามารยาทแบบไทยโดย

วิทยากรตนแบบ รวมท้ังกระตุนใหเกิดสํานึกความรับผิดชอบในหนาท่ีและมารยาทในการ

เขาสังคม โดยการเนนการเนนการเขาเรียนท่ีตรงตอเวลา ความเคารพในครู อาจารย และ

การรวมทํางานแบบกลุม 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

1. มีการฝกปฏิบัติในขณะจัดการอบรมหรือบรรยายพิเศษดานจริยธรรม  คุณธรรม และ

กรยิามารยาทแบบไทย 

2. มีการตรวจสอบความตรงตอเวลาเรียนในแตละวิชา รวมท้ังวินัยการประพฤติตนตาม

แบบอยางของความเปนนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยอาจารยผูสอน 

3. มีการฝกการปฏิบัติงานกลุมในวิชาเพ่ือฝกการทํางานเปนทีม (วิชา 353799)  และความ 

เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เชนในวิชา 353791, 353792,   

353794, 353795 และ 353796 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2. สามารถวิเคราะหปญหารวมท้ังประยุกตความรูทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม

กับการแกไขปญหา 

3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ี

ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

4. สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

1. หองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหและเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัย (วิชา 353711, 353754, 

353761) รวมท้ังมีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณสูงเพ่ือแนะนําการปฏิบัติการ 

2. กระตุนใหเกิดความสนใจเรียน และเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอน โดยการทดสอบ (quiz) 

กลาวคือใหวิเคราะหและตอบหัวขอพิเศษในระหวางการเรียนการสอนของแตละวิชา 

3. กระตุนใหเกิดการเรียนรูในการประยุกตความรูทางทฤษฏีท่ีเลาเรียนในหองเรียน โดย

การใหปญหาเปนการบาน (home exercise) เพ่ือคนควาดวยตนเอง 

4.  นอกจากการเรียนการสอนในวิชาบังคับเรียนข้ันสูง และมีเนื้อหาวิชาท่ีทันสมัยจํานวน

รวม 9 หนวยกิตแลว นักศึกษาสามารถเรียนและฝกการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห

ผลการทดลองทางสถิติในระดับสูง (วิชา 353741) มีการฝกการเขียนบทความทาง
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วิทยาศาสตรเพ่ือเผยแพร (วิชา 013537 ) และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังมีการฝก

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ (วิชา 353791, 353792) 

5.  กระตุนนักศึกษาโดยเฉพาะในแบบ1 (แผน ก แบบ ก1) ใหไดรับการตีพิมพผลงานใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีสาขาวิชายอมรับ 

6.  มีแปลงทดลองของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ (วิชา 353799)  ในแหลงปลูกพืชนั้นๆ หรือ

ในแปลงปลูกของเกษตรกร 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1.  มีการฝกปฏิบัติใหนักศึกษามีความชํานาญทางดานเคมีวิเคราะหและเทคโนโลยีชีวภาพ 

และผลการตอบแบบทดสอบ 

2. มีผลการทดสอบไดคะแนนมากกวารอยละ 80 

3. มีการสงรายงานการบานตรงเวลา และรายงานมีการวิเคราะหโจทยปญหาอยางถูกหลัก

วิชา ทันสมัย มีการประยุกตความรูกับสาขาวิชาอ่ืน และมีการใชเทคโนโลยีใหมเปนแนว

ทางการวิเคราะหปญหาท่ีเปนของตนเอง 

4. นักศึกษามีการคนควา ทบทวนความกาวหนาของขอมูลทางวิชาการดานเกษตรศาสตร

และสาขาวิทยาศาตรอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ สามารถวางแผนการทดลองของ

งานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธดวยตนเอง อยางเขาใจในปญหาและถูกตองตามหลักวิชาทาง

วิทยาศาสตรเกษตร มีการประยุกตการตรวจคนโดยเทคโนโนยีใหม เพ่ือใหไดผลการ

ทดลองท่ีเปนองคความรูใหมมีความทันสมัยในวงการวิชาการเกษตรระดับนานาชาติ 

5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหผลการทดลองของงานวิจัยไดอยางถูกตอง รวบรวมเขียนเปน

บทความทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ สามารถนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ และ/

หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับของบัณฑิต

วิทยาลัย 

6. นักศึกษามีความรอบรูในสาขาวิชาพืชไรอยางกาวหนาสามารถผานการประเมินของ

คณะกรรมการสอบประเมินความรูและวิทยานิพนธมีเนื้อหาท่ีเปนวิชาการและทันสมัย

เปนประโยชนตอการเกษตรกรรมของไทย และผานการประเมินจากคณะกรรมการ 

 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2. สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพ่ือใชในการแกไขปญหา

อยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
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2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1.  กระตุนใหอาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชาใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีการ

ประยุกตเทคโนโลยีใหมเพ่ือใหเกิดความนาสนใจกับผูเรียน ใชปญหาในการเกษตรปจจุบัน

ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเปนประเด็นในการศึกษาเพ่ือเสริมการสอนในขณะเรียน ใช

นักศึกษาเปนสื่อกลาง 

2.  โดยกระตุนใหนักศึกษาไดสืบคนหาขอมูลเหตุของปญหาดังกลาวดวยตนเองเพ่ือสราง

โจทยสําหรับการวิเคราะหอยางมีตรรกะโดยประยุกตจากทฤษฏีท่ีเรียนรูในวิชานั้นๆเปน

ทักษะในการวิเคราะหแกไขโจทยดังกลาว 

3.  นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีใหมและเครื่องมือในหองปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. นักศึกษาสามารถควบคุมเครื่องมือวิเคราะหอันทันสมัยในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหและแกไขโจทยปญหาไดอยางถูกหลักวิชาการ รวมท้ังมีการ

นําเสนอผลการวิเคราะหแกไขปญหาไดอยางทันสมัย สามารถประยุกตเทคโนโลยีใหมใน

การนําเสนอ 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเปนผูริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

1. มีการสรางกลุมวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมกลุมตามความสนใจ กระตุนใหนักศึกษาใน

แตละกลุมไดฝกสืบคนปญหาดานพืชไรจากการลงสืบคนในพ้ืนท่ีปลูกจริง 

2. สรางความรวมมือทวิภาคีกับมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษารวมกัน 

3. มีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชาสัมมนา 353791 และ 353792 โดยใชสื่อ

เปนภาษาอังกฤษ 
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. มีงานของคณาจารยและนักศึกษาท่ีมีบูรณาการกับชุมชนเกษตร  

2. มีสัญญาความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

3. นักศึกษาสามารถผานการประเมิน (อักษรลําดับข้ัน S) ในการนําเสนอผลงานวิจัยในวิชา  

สัมมนาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอน 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับการใช

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

2. สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการ   

แกปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการฝกอบรมพิเศษการใชสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูการสืบคนขอมูล

ทางวิทยาศาสตร เชน End-note, E-data base และ Program Statistics Analysis 

เปนตน 

2. กําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชา 353701 (การเขียนบทความสื่อสารทางวิชาการ) เพ่ือฝก

ทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการจากผลงานวิจัยของตนเอง 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นักศึกษาสามารถสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็คโทรนิคและสามารถใชโปรแกรมทางสถิติใน

การวิเคราะหขอมูล 

2. นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิทยาศาสตรจากบางสวนของผลงานวิจัยเพ่ือ

วิทยานิพนธ เปนท่ียอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีบัณทิตวิทยาลัยยอมรับ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping) 
กระบวนวชิา คุณธรรมจริยธรรม ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร                  

353711 สรีรวิทยาการผลิตพืช                  

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร                  

353721 การผลิตพืชในภาวะเครียด                  

353723 นิเวศวิทยาของพืชไร                  

353741 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร                  

353751 การปรับตัวของพืช                  

353752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพืช                  

353754 การปรับปรุงพันธุพืชชั้นสูง                  

353761 สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ                  

353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ                  

353769 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 1                  

353779 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 2                  

353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช                  

353782 สารเคมีกําจัดวัชพืช                  

353791 สัมมนาพืชไร 1                  

353792 สัมมนาพืชไร 2                  

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท                  

353799 วิทยานิพนธปริญญาโท                  

 ความรับผดิชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุจริตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร

และสังคม 

(1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 ความรู 

(2.1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะหปญหารวมท้ังประยุกตความรูทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(2.3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

(2.4) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 ทักษะทางปญญา 

(3.1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(3.2) สามารถสืบคนรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาเพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(3.3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสมและเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับการใชสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

(5.2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการแกปญหาท่ี

เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(5.3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

 ใชระบบอักษรลําดับข้ันและคาลําดับข้ันในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละกระบวนวิชา  โดย

แบงการกําหนดอักษรลําดับข้ันเปน 3   กลุม  คือ อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน  อักษรลําดับข้ันท่ีไมมีคา

ลําดับข้ัน  และอักษรลําดับข้ันท่ียังไมมีการประเมินผล  

  1.1 อักษรลําดับข้ันท่ีมีคาลําดับข้ัน  ใหกําหนด  ดังนี้ 

   อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย   คาลําดับข้ัน 

    A ดีเยี่ยม  (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good) 3.50 

    B ดี  (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช (fairly good) 2.50 

    C พอใช (fair)  2.00 

   D+ ออน (poor)  1.50 

    D ออนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไมมีคาลําดับข้ัน  ใหกําหนด  ดังนี้ 

  อักษร   ความหมาย 

   S  เปนท่ีพอใจ    (satisfactory) 

   U  ไมเปนท่ีพอใจ    (unsatisfactory) 

 

 1.3 อักษรสถานะการศึกษา ท่ีไมมีการประเมินผล หรือ ยังไมมีการประเมินผล  ใหกําหนด ดังนี้ 

  อักษร   ความหมาย 

   I การวัดผลยังไมสมบูรณ   (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด  (in progress) 

   V เขารวมศึกษา    (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา    (withdrawn) 

   T ปริญญานิพนธ ยังอยูในระหวางดําเนินการ (thesis in progress) 

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาพืชไร   นักศึกษาจะตองไดคาลําดับข้ันไมต่ํากวา C หรือ S 

มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซํ้าอีก 



 

 

38 

 

  กระบวนวิชาท่ีกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับข้ัน S หรือ U ไดแกกระบวนวิชา 

353701, 353791, 353792 , 353797 และ 353799 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามท่ีระบุใน มคอ. 3 

ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

  ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หลักสูตร แบบ 1 (แผน แบบ ก1) 

1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

3. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ 

5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการ

ตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง และเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเปนท่ี

ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

 

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 

3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 

4. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

5. สอบผานการสอบประเมินผลวทิยานิพนธ 

6. ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับ

การตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 
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เผยแพร เปน บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะไดรับการ

เสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ 

ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

 

  



 

 

40 

 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(3) สงเสริมใหอาจารยไดมีความรวมมือในเชิงวิชาการกับอาจารยในมหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืนท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร

ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

(3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

• อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 

จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี

ตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

• อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตาํแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต และผูมี

สวนได-สวนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิชาการมา

ประกอบการพิจารณา 
 

2.  บัณฑิต 

• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของผูใช

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู

อยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การเผยแพรผลงานปริญญานิพนธและเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพรให

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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หลักสูตร แบบ 2  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพรให

เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

3.  นักศึกษา 

• มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสมโดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให

สอดคลองกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามีความ

พรอมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ 

เสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

• มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปเพ่ือใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวใหแกนักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารยจะตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษาได  

• มีการสํารวจขอมูลการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโนมผลการ

ดําเนินงาน 

• มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ

รับและการสงเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการขอรองเรียน  

4.  อาจารย 

• มีระบบการรับอาจารยใหมท่ีสอดคลองกับระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และตองมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

• มีระบบการบริหาร และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศน

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารยเพ่ือใหอาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอน และ

มีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

• มีการสํารวจขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจตอกระบวนการรับอาจารยและการบริหารของ

อาจารย เพ่ือประเมินแนวโนมผลการดําเนินงาน 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ไดมาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

• มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 

• มีการกําหนดอาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาท่ีสอน และมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และ

การจดัการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

• มีระบบและกลไกการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ เพ่ือชวยเหลือ 

กํากับ ติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงาน 

• มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

• มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน ท้ังทางดานกายภาพ 

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  อยางเพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

• มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

  



 

 

44 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูรอยางนอยป

การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุมอยางนอย รอยละ 80 

และมกีารบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา 
x x x 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปดสอนใน

หลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา  

x x x 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 
x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
 x x 

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการ

หลักสตูร 
x x x 

9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยป

ละหน่ึงครั้ง 
x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
 x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
  x 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 8 10 11 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 7 8 9 
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หมวดท่ี 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารยแตละทาน 

 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม 

 วิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม

กับนิสิตแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการ

ใชสื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปสุดทาย 

 ประเมินโดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คนท่ีไดรับการแตงตั้ง

จากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปญหาของการบริหารหลักสูตร

ท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับ

การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 

ก.พร.701 (353701) การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร   1(1-0-2) 

   Communications in Agricultural Science 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน:  ไมมี 

ความสลับซับซอนในระบบเกษตร ผูบริโภคขาวสารหลายระดับความรู หนาท่ีนักวิทยาศาสตรเกษตรใน

การเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการจริยธรรม และนิตินัย ในกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตรรูปแบบตางๆของ

การเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการวิทยาศาสตรเกษตร การตีพิมพผลงานวิจัย การเสนอตนฉบับตอวารสารและ

การตอบโตกับผูอานตรวจสอบ การเตรียมและการนําเสนอโปสเตอร การเขียนบทความทางวิชาการการเสนอ

ผลงานโดยการบรรยาย การสื่อสารทางวิชาการกับเกษตรกรโดย (1) การวิจัยอยางมีสวนรวม และ (2) เอกสาร

วิชาการเพ่ือเผยแพรแกเกษตรกร การเผยแพรขาวสารขอมูลวิชาการแกบุคคลท่ัวไปการตรวจสอบตนฉบับ

รายงานการวิจัยเพ่ือเสนอตีพิมพ การตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัย    

Complexities in agricultural systems: different levels of audience and duty of agricultural 

scientists, ethics and legalities in crop science, different forms of communications, 

publishing in peer-reviewed scientific journals,  publishing in peer-reviewed scientific journals: 

submitting manuscript and responding to reviewers comments, posters preparation and 

presentation, writing review articles, oral presentation, communicating with farmers I: 

participatory research, communicating with farmers II: farmer’s bulletins and handbooks, 

publishing of research information the general public, reviewing manuscripts and research 

proposals  

 

ก.พร.711 (353711) สรีรวิทยาการผลิตพืช      3(3-0-6) 

   Physiology  of  Crop  Production 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

  การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชปลูกการวิเคราะหผลผลิตของพืชปลูกขบวนการทางสรีรวิทยาของ

พืชผลกระทบของปจจัยทางภูมิอากาศท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกผลกระทบของปจจัยทาง

ดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก บทบาทของธาตุอาหารพืชท่ีมีตอพืชปลูก ความสัมพันธ

ระหวางน้ํากับพืชผลกระทบของการขาดน้ําท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูก และการทนทานตอ

ความแหงแลงของพืชปลูกการประยุกตใชในการจัดการพืชปลูก 
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 Crop growth analysis, crop yield analysis, physiological processes in crops, effects of 

climatic factors on crops growth and yield,  effects of soil factors on crop growth and yield, 

roles of plant nutrients on crops growth and yield, crops and water relationship, effects of soil 

water deficits on crop growth and yield and crop drought  tolerance, crops managements 

modification  

 

ก.พร.713 (353713) การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร    3(3-0-6) 

   Storage of Field Crop Products 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพืช ความสัมพันธระหวางเมล็ดกับความชื้น ตารางไซโครเมทตรีทฤษฎี การ

ลดความชื้นยุงฉางสมบัติทางกายภาพของเมล็ดท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงภายในยุงฉาง

ระหวางการเก็บรักษา การจัดการยุงฉาง การทําใหเมล็ดเย็น การใชสารเคมีในการเก็บรักษาเมล็ด การเก็บรักษา

แบบควบคุม/ปรับ สภาพบรรยากาศ  

 Principle of grain storage, relation between grain and moisture content, psychrometric 

chart, drying theory, type of warehouse, grain physical properties in relate to storage, 

warehouse condition change during storage, warehouse management, grain cooling, chemical 

use during grain storage, control/modified at mosphere storage    

 

ก.พร.721 (353721) การผลิตพืชในภาวะเครียด     3(3-0-6) 

   Crop  Production in Environmental Stress  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

การผลิตพืชภายใตภาวะเครียด  บทนําเก่ียวกับสภาวะเครียดของพืช สภาพแหงแลงน้ําทวมขัง 

อุณหภูมิและชวงแสง  การขาดและความเปนพิษของธาตุอาหาร ดินกรด-ดาง ดินดาน การตอบสนองของพืช

และการปรับตัว สภาพแหงแลงน้ําทวมขัง อุณหภูมิและชวงแสง การขาดและความเปนพิษของธาตุอาหาร 

ดินกรด-ดาง ดินดานการจัดการปลูกพืชภายใตภาวะเครียดโดยการใชวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

การปรับปรุงพันธุและการคัดเลือกพันธุพืชเพ่ือการปรับตัวตอสภาวะเครียด การปรับปรุงพันธุ การคัดเลือก

พันธุ 

Crop production under environmental stresses, Introduction on environmental stress 

conditions, drought and flooding conditions, temperature and photo period, nutrient deficiency and 

toxicity, acid and saline soil, compact soil, plant responses and adaptation, drought and flooding 

conditions, temperature and photo period, nutrient deficiency and toxicity, acid and saline soil, 

compact soil, crop management under stress conditions by using physical, chemical and biological 

methodology, plant breeding and selection for environmental stress adaptation, plant breeding 



 

 

48 

 

ก.พร.723 (353723) นิเวศวิทยาของพืชไร      3(3-0-6) 

   Ecology of Agronomic Crop 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ความหมายของระบบนิเวศ และระบบเกษตรนิเวศ  ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสัมพันธกับการเจริญเติบโต

ของพืชความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในประชาคมพืช เสถียรภาพ และความยั่งยืนของระบบการผลิตพืช  

แนวความคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหาสภาพแวดลอมท่ีสัมพันธกับระบบการผลิตพืช  การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบตอระบบการผลิตพืช  แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช    การวิเคราะห

สถานการณของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบการผลิตพืชเพ่ือวางแผนกลยุทธการ

จัดการโดยการใชแบบจําลองการผลิตพืช            

Definition of ecosystem and agroecosystem, environmental factors related to plant 

growth, species interaction in crop communities, stability and sustainability of crop production 

system, system thinking concept and analysis of environmental problem related to crop 

production system, climate change and its effect to crop production system, crop growth 

model, scenario analysis of effect of climate change on crop production system for strategies 

planning using crop growth model           

 

ก.พร.741 (353741) การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางเกษตร  3(3-0-6) 

   Experimental Design and Analysis in Agriculture 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ทบทวนพ้ืนฐานสถิติท่ีเก่ียวของกับการออกแบบงานวิจัย อธิบายพ้ืนฐานของการออกแบบ

งานวิจัยงานวิจัยท่ีมีปจจัยเดียว: พ้ืนฐานการออกแบบและการวิเคราะห งานวิจัยท่ีมีปจจัยสองปจจัย: พ้ืนฐาน

การออกแบบและการวิเคราะห  งานวิจัยท่ีมีสามปจจัย: พ้ืนฐานการออกแบบและการวิเคราะหการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชเทคนิค curve fitting การวิเคราะหสหสัมพันธ    

Review principle of statistics related to experimental design, introduction to principle 

of experimental design, single factor experiment: principle, design and analysis, two-factor 

experiment: principle, design and analysis, three-Factor experiment: principle, design and 

analysis, analysis of relationship among variable using curve fitting technique, correlation 

analysis       
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ก.พร.751 (353751) การปรับตัวของพืช      3(3-0-6) 

   Crop Adaptation 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

แนวคิด นิยาม และกลไกการปรับตัวของพืชแนวคิดเก่ียวกับการแพรกระจายของพืชและปจจัยจํากัด

การปรับตัวของพืชในมิติของเวลา ระดับการจัดการและชวงการปรับตัวแนวคิดพ้ืนฐานของการปรับตัวของพืช

ตอสิ่งแวดลอม ฮอรโมนพืช การปรับตัวของพืชโดยขบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนจากพืชปามา

เปนพืชปลูก และแหลงกําเนิดของพืชแนวคิดเก่ียวกับระบบการเพาะปลูกนิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมตอการผลิตพืช

การปรับตัวของพืชปลูกในระบบพืชหมุนเวียนท่ีสูง ผลของปจจัยทางสิ่งแวดลอมตอพืชการปรับตัวของวัชพืชใน

ระบบการเพาะปลูกหัวขอพิเศษ และเหตุการณปจจุบัน    

Introduction, concepts, definitions and mechanisms and crop adaptation, concepts of 

plant distributions and limiting factor, crop adaptation through time, organization levels and 

adaptation range, basic concepts of crop adaptation to environments, plant hormone, 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, special and current issues

          

 

ก.พร.752 (353752) พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพืช   3(3-0-6) 

   Quantitative Genetics in Plant Breeding 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ก.พร.741 (353741) หรือตามความเห็นชอบของผูสอน 

พ้ืนฐานทางพันธุศาสตรและสถิติความแปรปรวนทางพันธุกรรม และลักษณะการจัดระบบความ

แปรปรวนทางพันธุกรรมโครงสรางของประชากร และโครงสรางยอยแหลงความแปรปรวนทางพันธุกรรมการ

คัดเลือกคาเฉลี่ย และความแปรปรวนของประชากรพ้ืนฐานการผสมตัวเองและการผสมพันธุแบบ full-sib การ

ผสมพันธุแบบ half-sib ยีน เครื่องหมายพันธุกรรม และแผนท่ีการหาจํานวนยีนและตําแหนงยีนบนโคโมโซม

การประยุกตใชในงานปรับปรุงพันธุพืช 

Genetic and statistic background, genetic and phenotypic variation, organization of 

genetic variation, population structure and substructure, sources of genetic variation, selection, 

basic generation mean and variance, selfing and full-sib mating, half-sib mating designs, gene, 

Genetic markers and Maps, gene counting and location, applications in plant breeding 
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ก.พร.754 (353754) การปรับปรุงพันธุพืชช้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced Plant Breeding 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 แหลงทรัพยากรพันธุกรรมพ้ืนฐานทางชีววิทยาสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช เครื่องหมายโมเลกุล

การใชเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุเทคโนโลยีชีวภาพ ในการปรับปรุงพันธุพืช เครื่องมือสําหรับ   

นักปรับปรุงพันธุพืชอภิปรายในชั้นเรียน 

Plant genetic resources, basic biology in plant breeding, molecular markers, markers 

assisted breeding, biotechnology in plant breeding, tools for plant breeders, discussion in 

classroom   

 

ก.พร.761 (353761) สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ      3(3-0-6) 

   Seed Physiology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

การพัฒนาของเมล็ดพันธุ โครงสราง และองคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ การดูดน้ํา การงอก 

และการเจริญเติบโตการพักตัวของเมล็ดพันธุ ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ การ

เสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ  

Seed development, the structure of seeds and their chemical component, imbibition, 

germination and growth, seed dormancy, seed viability, seed vigor, seed deterioration, seed 

storage 

  

ก.พร.762 (353762) การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ   3(2-3-4) 

Seed Conditioning and Storage 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ความสําคัญและการวัดความชื้นของเมล็ดพันธุ การลดความชื้นเมล็ดพันธุ สภาพแวดลอมและปจจัย

ควบคุมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ แมลงและโรค กระบวนการทางเมล็ดพันธุ และเครื่องมือคุณภาพเมล็ดพันธุ

และการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุการรับประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ   

Importance and measurement of seed moisture, the drying system, the storage 

environment and its control, pests and diseases, seed processing and handling, seed quality 

and seed quality assessment, seed quality assurance  
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ก.พร.769 (353769) หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 1     1(1-0-2) 

   Selected Topics in Agronomy 1 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 พ้ืนฐานงานวิจัยดานพืชไรท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช ปรับปรุงพันธุ

พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ 

 Basic research in agronomy in relation to the current situation, crop production, crop 

physiology, plant breeding, seed technology 

 

ก.พร.779 (353779) หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 2     2(2-0-4) 

   Selected Topics in Agronomy 2 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 พ้ืนฐานงานวิจัยดานพืชไรเฉพาะทางท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การผลิตพืช สรีรวิทยาพืช 

ปรับปรุงพันธุพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ  

 Basic research in agronomy in relation to the current situation, crop production, crop 

physiology, plant breeding, seed technology 

  

ก.พร.781 (353781) นิเวศวิทยาของวัชพืช      3(3-0-6) 

  Weed Ecology  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ชีววิทยาของวัชพืช ระบบนิเวศวิทยาของวัชพืช วิวัฒนาการของวัชพืชในระบบนิเวศ การศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานของวัชพืช   การแพรระบาด   การพักตัว    และการฟนตัวของวัชพืช การมีชีวิตเพ่ือการอยูรอด และ   

ขบวนการเจริญเติบโต ความสัมพันธของการเจริญเติบโตของพืชกับวัชพืช และบทบาทของศัตรูพืช การ

เปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืชวัชพืชรายแรงของประเทศไทย  

Review of weed biology, the ecosystem, evolution of weeds in ecosystem, 

demography of weeds, dispersal, dormancy and recruitment, survival strategies and vegetation 

processes, associated growth of crop and weeds and role of pests, population dynamics, 

noxious weed in Thailand 
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ก.พร.782 (353782) สารเคมีกําจัดวัชพืช        3(3-0-6) 

   Herbicides 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ตามความเห็นชอบของผูสอน 

สารปองกันกําจัดวัชพืชการดูดซึม และการเคลื่อนยายของสารปองกันกําจัดวัชพืช กลไกของสาร

ปองกันกําจัดวัชพืชในระบบของดิน    กลไกของสารปองกันกําจัดวัชพืชในระบบของพืช    การเลือกทําลายและ

การสลายตัวของสารปองกันกําจัดวัชพืช กลไกการทําลายของสารปองกันกําจัดวัชพืชกลุมสารท่ียับยั้ง การ

สังเคราะหกรดอะมิโนกลุมสารสัมผัสทําลายเยื่อหุมเซลล กลุมสารท่ีมีคุณสมบัติคลายฮอรโมนพืช กลุมสารท่ี

ยับยั้งการสังเคราะหไขมัน กลุมสารท่ียับยั้งกระบวนการสังเคราะหดวยแสง กลุมสารท่ียับยั้งการสังเคราะห    

แคโรทีนอยด กลุมสารท่ียับยั้งการแบงเซลลบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช พืชตานทานสารปองกันกําจัดวัชพืช

  Herbicide, herbicide uptake and movement, mechanism of herbicide in soil system, 

mechanism of herbicide in plant system, herbicide selectivity and metabolism, herbicide mode 

of action, amino acid synthesis inhibitors, contacts-membrane disrupters, hormonelike 

herbicides, lipid synthesis inhibitors, photosynthesis inhibitors, carotenoid synthesis inhibitors, 

meristem mitotic inhibitors, herbicide resistance in plants 

 

ก.พร.791 (353791) สัมมนาพืชไร 1       1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 1 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ไมมี 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห ปญหาใหมๆ ทางการเกษตรชั้นสูง ในเชิงสัมพันธกับประเด็นหรือหัวขอท่ี

นักศึกษาสนใจ 

Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to the topics of 

their research intevest 

 

ก.พร.792 (353792) สัมมนาพืชไร 2       1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 2 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน: ก.พร.791 (353791) 

การอภิปรายเชิงวิเคราะห ปญหาใหมๆ ทางการเกษตรชั้นสูง ในเชิงสัมพันธกับปญหาและขอมูลตางๆ 

ท่ีไดรับจากการวิจัยของนักศึกษา 

Analytical discussion on advance agriculture problems in relation to their own 

research results and problems 
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ก.พร.797 (353797) วิทยานิพนธปริญญาโท     36 หนวยกิต 

   Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน:  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ 

  หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 

Prerequisite :  Approved Proposal or Concurrent to thesis proposal 

 

ก.พร.799 (353799) วิทยานิพนธปริญญาโท     12 หนวยกิต 

   Master’s Thesis 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน:   ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ 

  หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 

Prerequisite :  Approved Proposal or Concurrent to thesis proposal 
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2.   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การคนควา การวิจัย ของอาจารย  

 

รองศาสตราจารย ดร.ชนากานต  เทโบลต พรมอุทัย 

1. งานวิจัย 

 ระดับชาติ 

1. ธรรมนูญ หัทยานันท, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ ศันสนีย จําจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ

กาวหนาขาวเจากํ่าไมไวตอชวงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร. 33: 81-

90. 

2. กัญญกุลณัช คําปวง, พลยุทธ ศุขสมิติ, สมชัย ลาภอนันตนพคุณ, ยุทธดนัย ยอดทองดี และ ชนากานต       

เทโบลต พรมอุทัย. 2559. การตอบสนองของผลผลิตในขาว 3 พันธุท่ีปลูกในดินท่ีมีปริมาณแคดเมียม

แตกตางกัน. วารสารแกนเกษตร. 44(3):409-416. 

3. กมลชนก นันตะจันทร, เพ็ญนภา  จักรสมศักดิ์, นันทิยา พนมจันทร และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 

2559. ผลของการใสปุยไนโตรเจนตอผลผลิตและความเขมขนธาตุสังกะสีในเมล็ดขาวพันธุพ้ืนเมือง. 

วารสารแกนเกษตร. 44(3):391-398. 

4. สุภาภรณ  ญะเมืองมอญ และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2559. ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซ

ยานินและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวกํ่าพันธุพ้ืนเมืองของไทย. วารสาร

เกษตร. 32(2):191-199. 

5. นันทิยา พนมจันทร, ศันสนีย จําจด, เบญจวรรณ  ฤกษเกษม, Bernard Dell และ ชนากานต เทโบลต พรม

อุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดขาวพันธุสังขหยดจากภาคใตของ

ประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร.44(1):83-94. 

6. ชอเพชร แสนไชย,ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนีย จําจด, Bernard  Del และ เบญจวรรณ       ฤกษ

เกษม. 2558. การปนสวนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของตนขาว. วารสารแกนเกษตร. 

43:  67-78. 

7. พัชรินทร ตุยวงค, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤกษเกษม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 

2558. ผลของการพนสังกะสีท่ีใบตอผลผลิตและการสะสมธาตุสังกะสีในขาวกลองของขาวพันธุ

พ้ืนเมืองและพันธุปรับปรุง. วารสารแกนเกษตร. 43:605-612. 

8. วราภรณ กันทะวงค, ศันสนีย จําจด, นริศ ยิ้มแยม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2558. ความ

แปรปรวนของคุณภาพการหุงตมในขาวพันธุพ้ืนเมืองจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน. 

วารสารแกนเกษตร. 43:687-698. 

9. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ เบญจวรรณ   ฤกษ

เกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร. 30: 

121-132. 
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10. ชอเพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนีย จําจด, Bernard  Del และ เบญจวรรณ      

ฤกษเกษม. 2557. การแบงปนธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดขาว. วารสารแกนเกษตร. 42: 409-418.  

11. อลิษา ชุมภูพลอย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.     

ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของขาวพันธุตางๆ. วารสารแกน

เกษตร. 41: 411-418. 

12. วรรณภา กาถวย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม,  ศันสนีย จําจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต เทโบลต    พรม

อุทัย. 2556. ผลของการจัดการปุยไนโตรเจนและน้ําตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินใน

ขาวเหนียวกํ่า 2 พันธุ. วารสารแกนเกษตร.41: 403-410. 

13. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556. 

ผลของระยะเวลาเก็บเก่ียวและสภาพการนึ่งตอคุณภาพทางโภชนาการของขาวนึ่ง. วารสารแกน

เกษตร. 41: 383-392. 

 ระดับนานาชาติ 

1.  Jenjira Mongon, Arom Jantasorn, Prateep Oupkaew, Chanakan Prom- u- thai, Hatem 

Rouached.  2 0 17 .  The time of flooding occurrence is critical for yield production in 

rice and vary in a genotype- dependent manner.  OnLine Journal of Biological 

Sciences.In Press. 

2.  Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sitthichai Loardkaew, Chanakan Prom- u- thai, Benjavan 

Rerkasem. 2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’s 

Center of Diversity. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 85-98. 

3.  Jenjira Mongon, Nanthana Chaiwong, Nadia Bouain, Chanakan Prom-u- thai, David Secco, 

Hatem Rouached. 2017. Phosphorus and iron deficiencies influences rice shoot growth 

in anoxygen dependent manner: insight from upland and lowland rice. International 

Journal of Molecular Sciences. 18 (3): 607-614. 

4.  Supaporn Yamuangmorn, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom- u- thai.  2017. 

Stability of Anthocyanin Content and Antioxidant Capacity Among Local Thai Purple 

Rice Genotypes in Different Storage Conditions. Chiang Mai J. Sci. 44: 1-10. 

5. Kunkunlanach Khampuang, Pennapa Jaksomsak, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Association 

between iron, zinc and protein concentration in the embryo and endosperm regions 

of rice grain. International Food Research Journal.In Press. 
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6. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee, 

Chanakan Prom-u- thai.  2017.  A Comparison of the Physicochemical Properties of 

Parboiled Rice Exported from Thailand and Five Consumer Countries. CMU. J. Nat. Sci. 

16 (2): 99-112. 

7. Pennapa Jaksomsak, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u-thai. 2017. Responses of grain 

zinc and nitrogen concentration to nitrogen fertilizer application in rice varieties 

withhigh-yielding low grain zinc and low-yielding high grain zinc concentration.  Plant 

and Soil.411: 101-109. 

8. Chanakan Prom-u-thai, Suchada Jamrus, Pennapha Jaksomsak, Hatem Rouached, Benjavan 

Rerkasem.  2016.  Iron, zinc and total antioxidant capacity in different layers of rice 

grain among different varieties. Int.  J. Agric. Biol. 18(6): 931-936. 

9.  Chorpet Saenchai, Chanakan Prom- u- thai, Sittichai Lordkaew, Hatem Rouached, Benjavan 

Rerkasem.  2 0 16 .  Distribution of iron and zinc in plant and grain of different rice 

genotypes grown under aerobic and wetland conditions.J. Cereal Sci. 71:108-115. 

10. Chorpet Saenchai,  Nadia Bouain,  Mushtak Kisko, Chanakan Prom-u-thai, Hatem Rouached. 

2016. The involvement of OsPHO1; 1 in the regulation of iron transport through 

integration of phosphate and zinc deficiency signaling. Front. Plant Sci.7: 1-9. 

11. Nantiya Panomjan, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-

thai. 2016. Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern 

Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand. CMU. J. Nat. Sci. 15(1): 1-10. 

12. Rômulo F. Duarte, Chanakan Prom-u-thai, Douglas C. Amaral, Valdemar Faquin, Luiz R. G. 

Guilherme, André R.  dos Reis, Eduardo Alves.  2016.  Determination of Zinc in Rice 

Grains by DTZ Staining Technique and ImageJ Software Analysis. Journal of Cereal 

Science. 68: 53-58. 

13. Benjavan Rerkasem,  Suchada Jumrus, Narit Yimyam, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Variation 

of grain nutritional quality among Thai purple rice genotypes grown at two different 

altitudes. ScienceAsia.41: 377-385. 

14. Suwannee Laenoi, Chanakan Prom-u-thai, Bernard Dell and Benjavan Rerkasem. 2015.  Iron 

and zinc variation along the grain length of different Thai rice varieties. ScienceAsia.41: 

386-391. 

15. Nittaya Janka, Chalermchai Wongs-Aree, Chaiwat Rattanamechaiskul, Sirichai Kanlayanarat, 

Panida Boonyaritthongchai, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Effect of high-temperature 
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fluidized bed drying on quality of ‘KumDoiSaket’ variety of purple rice. International 

Food Research Journal. 22 (2): 593-597. 

16. Benjavan Rerkasem, Preeyaporn Sangruan, Chanakan Prom-u-thai. 2015. Effect of polishing 

time on distribution of monomeric anthocyanin, iron and zinc content in different 

grain layers of four thai purple rice varieties. Int.  J. Agric. Biol. 17 (4): 828-832. 

17. Pennapa Jaksomsak, Narit Yimyam, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-thai, Benjavan 

Rerkasem. 2014. Variation of seed zinc in a local upland rice germplasm from 

Thailand. Plant Genetic Resources. 13 (2): 168-175. 

18.  Pennapa Jaksomsak, Preeyaporn Sangruan, Gordon Thomson, Benjavan Rerkasem, Bernard 

Dell, Chanakan Prom- u- thai.  2014.  Uneven Distribution of Zinc in the Dorsal and 

Ventral Sections of Rice Grain. Cereal Chem. 91(2):124–129. 

19.  Chanakan Prom-u- thai, Benjavan Rerkasem.  2013.  Iron and zinc-  fortified parboiled rice. 

Handbook of Food Fortification and Health:  From Concepts to Public Health 

Applications.edited by Victor R. Preedy. Springer.CRC Press. Pp. 99-114. 

20.  Panomwan Boonchauy, Ismail Cakmak, Benjavan Rerkasem, Chanakan Prom-u- thai.2013. 

Effect of different foliar zinc application at different growth stages on seed zinc 

concentration and its impact on seedling vigor in rice.  Soil Sci.  Plant Nutr.  59:  180-

188. 

21.  Chorpet Saenchai, Chanakan Prom- u- thai, Sansanee Jamjod, Bernard Dell, Benjavan 

Rerkasem.  2012.  Genotypic variation in milling depression of iron and zinc 

concentration in rice grain. Plant Soil. 361(1-2): 271-278. 

22.  Chanakan Prom- u- thai, Benjavan Rerkasem.  2012.  Effect of zinc priming on zinc 

concentration of germinating rice seed. CMU. J. Nat. Sci. 11(1): 421-427. 

23. Chanakan Prom-u-thai, Benjavan Rerkasem, Atilla Yazici, Ismail Cakmak. 2012. Zinc priming 

promotes seed germination and seedling vigor in rice. J. Plant Nutr. Soil Sci. 175: 482-

488. 

2. บทความทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 

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

HatemRouached. 2017. Phosphate, phytate and phytases in plants: from fundamental 

knowledge gained in Arabidopsis to potential biotechnological application in wheat. 

Critical Reviews in Biotechnology. 12:1-13. 
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3. ตํารา 

ระดับชาติ 

1. ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2557. สรีรวิทยาพืชไร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 232 หนา 

4. หนังสือ 

ระดับนานาชาติ 

1.  Chanakan Prom-u- thai, BenjavanRerkasem.  2013.  Iron and zinc-  fortified parboiled rice. 

Handbook of Food Fortification and Health:  From Concepts to Public Health 

Applications.edited by Victor R. Preedy. Springer.CRC Press. Pp. 99-114. 

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ระดับชาติ 

1. ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย,สมชัย ลาภอนันตนพคุณ, จินดา ศรวีัฒนะ, เรวัตร พงษพสิุทธนิันท. 2556. 

อนุสทิธบิัตร ผลติภัณฑขาวก่ําผสม เลขที่คําขอ 1303001374 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 

รองศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จําจด 

1. งานวิจัย 

ระดับชาติ 

1. นันทิยา พนมจันทร, ศันสนีย จําจด, เบญจวรรณ  ฤกษเกษม. Bernard Dell และ ชนากานต เทโบลต พรม

อุทัย. 2559. ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดขาวพันธุสังขหยดจากภาคใตของ

ประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร.44(1):83-94. 

2. ชอเพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนียจําจด, Bernard Del และ เบญจวรรณ ฤกษ

เกษม. 2558. การปนสวนธาตุเหล็กและสังกะสีในระยะเติมเมล็ดของตนขาว. วารสารแกนเกษตร. 43:  

67-78. 

3. วราภรณ กันทะวงค, ศันสนีย จําจด, นริศ ยิ้มแยม และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2558.ความ

แปรปรวนของคุณภาพการหุงตมในขาวพันธุพ้ืนเมืองจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน. 

วารสารแกนเกษตร. 43:687-698. 

4. สิรภัทร บุญปน, เบญจวรรณ  ฤกษเกษม, ศันสนีย  จําจด, กรวรรณ  ศรีงาม, นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา    

ผุสดี. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาข้ีมอนพ้ืนเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  

แกนเกษตร:43(2):285-296. 

5. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ เบญจวรรณ    

ฤกษเกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร. 30: 

121-132. 
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6. ชอเพชร แสนไชย, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ศันสนีย จําจด, Bernard Dell และ เบญจวรรณ           

ฤกษเกษม. 2557.การแบงปนธาตุเหล็กและสังกะสีในเมล็ดขาว. วารสารแกนเกษตร 42: 409-408. 

7. พีรนันท มาปน, สุพรรณิกา ติ๊บขัน, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, ดําเนิน กาละดี และศันสนีย จําจด. 2557. 

การคัดเลือกในชั่วตนเพ่ือลักษณะแอนโทไซยานินในเมล็ดสูงและไมไวตอชวงแสงในลูกผสมชั่วท่ี2  

ระหวางขาวพันธุกํ่าดอยสะเก็ดและปทุมธานี 1. วารสารนเรศวรพะเยา 7: 160-171 . 

8. พุทธพงศ มะโนคํา, ณัฏฐิณี ภัทรกุล, ศันสนีย จําจด, ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ เบญจวรรณ         

ฤกษเกษม. 2557. การปรับตัวตอสภาพแอโรบิกของพันธุขาวไรและขาวนาสวน. วารสารเกษตร 30: 

121-132  

9. สุพรรณี สุวรรณประภา, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556.  

ผลของระยะเวลาเก็บเก่ียวและสภาพการนึ่งตอคุณภาพทางโภชนาการของขาวนึ่ง.วารสารแกนเกษตร 

41: 383-392. 

10. วรรณภา กาถวย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด, ณัฏฐิณี ภัทรกุล และ ชนากานต เทโบลต         

พรมอุทัย. 2556.  ผลของการจัดการปุยไนโตรเจนและนํ้าตอผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินใน

ขาวเหนียวก่ํา 2 พันธุ.วารสานแกนเกษตร 41: 403-410. 

11. อลิษา ชมพูพลอย, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, ศันสนีย จําจด และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2556. ผล

ของอุณหภูมิในการเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงความหนืดของขาวพันธุตางๆ.วารสารแกนเกษตร 41: 

411-418. 

12. เยาวมาลย เขียวสะอาด, ศันสนีย จําจดและดําเนิน กาละดี. 2555. การแสดงออกของยีนไมไวแสงตอการ

ปรับปรุงพันธุวันท่ีเปนกลางในขาวกํ่า. วารสารนเรศวรพะเยา 5: 54-59 . 

ระดับนานาชาติ 

1. Nantiya Panomjan, Sansanee Jamjod, Benjavan Rerkasem, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-

thai. 2016. Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern 

Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand. CMU. J. Nat. Sci.15(1):1-10.    

2. Tonapha Pusadee , Sansanee Jamjod, Benjavan  Rerkasem , Barbara A. Schaal. 2016. Life-

history traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene 

pool in Indochina Peninsula region. Annuals of Applied Biology 68 (1):52-65 

(doi:10.1111/aab.12242) 

3. Anupong Wongtamee , Chanya Maneechote , Tonapha Pusadee , Benjavan  Rerkasem , 

Sansanee Jamjod , 2015. The dynamics of spatial and temporal population genetic 

structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genet Resour Crop Evol. 

(doi:10.1007/s10722-015-0330-7) 
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4. Suwannee Laenoi, Nattinee Phattarakul, Sansnee Jamjod, Narit Yimyam, Bernard Dell, 

Benjavan Rerkasem. 2014. Genotypic variation in adaptation to soil acidity in local 

upland rice varieties. Plant Genetic Resources DOI: http://dx.doi.org/10.1017/ 

S1479262114000896 .  

5. Tonapha Pusadee, Prateep Oupkaew, Berjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod, Barbara Schaal 

A. 2014.  Natural and human-mediated selection in a landrace of Thai rice (Oryza 

sativa). Annals of Applied Biology doi:10.1111/aab.12137. 

6. Ekkasit Pongpitak, Chanya Maneechote, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2014.  

Inheritance of resistance to fenoxaprop-p-ethyl herbicide in sprangletop (Leptochloa 

chinensis (L.) Nees). Weed Biology and Management 14: 159-166. 

7. Sumana Leaungthitikanchana, Mayuki Tanaka, Sittichai Lordkaew, Sansanee Jamjod, 

Benjavan Rerkasem, Toru Fujiwara. 2014. Comparison of BOR1-like gene expression in 

two genotypes with different Boron efficiencies in commercial crop plants in Thailand.  

Soil Science and Plant Nutrition 60: 333-340. 

8. Sittichai Lordkaew, Sawika Konsaeng, Jedsada Jongjaidee, Bernard Dell, Benjavan Rerkasem 

and Sansanee Jamjod. 2013. Variation in responses to boron in rice.  Plant Soil 363: 

287-295. 

9. Tonapha Pusadee, Barbara Schaal A., Benjaran Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2013.  

Population structure of the primary gene pool of Oryza sativa in Thailand. Genet Resour 

Crop Evol 60: 335-353. 

10.Chorphet Saenchai, Chanakan Prom-u-thai, Sansanee Jamjod, Bernard Dell, Benjavan 

Rerkasem. 2012. Genotypic variation in milling depression of iron and zinc concentration 

in rice grain.  Plant Soil361: 271-278. 

11. Supannika Punchana, Mchmet Cakir, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2012.  Mapping 

the Bod2 gene associated with boron efficiency in wheat.  ScienceAsia 38: 235-243. 

12. Dumnern Karladee, Apinan Gavilo, Sansanee Jamjod. 2012.  Early generation selection for 

amylose content in rice grain: Heritability and response to selection. CMU J. Nat. Sci. 

10: 87-95 . 
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http://www.springerlink.com/content/?Author=Benjavan+Rerkasem
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อาจารย ดร.ตอนภา ผุสดี 

1.งานวิจัย 

ระดับชาติ 

1. สิรภัทร บุญปน, เบญจวรรณ  ฤกษเกษม, ศันสนีย  จําจด, กรวรรณ  ศรีงาม, นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา    

ผุสดี. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาข้ีมอนพ้ืนเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  

แกนเกษตร:43(2):285-296. 

ระดับนานาชาติ 

1. Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha 

Pusadee, Chanakan Prom-u-thai (2017) Comparison of Physicochemical Properties 

between Parboiled Rice Collected from Different Countries and Thai Parboiled Rice. 

CMU journal (Accepted - In press)  

2. Sarana Rose Somamno, Nittaya Saratan, Ratchuporn Suksathan, Tonapha Pusadee. 2016. 

Chemical composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai 

garlic used as food supplement. Journal of Applied Botany and Food Quality 89: 235 – 

242 (DOI:10.5073/JABFQ.2016.089.030) 

3. Tonapha Pusadee , Sansanee Jamjod, Benjavan  Rerkasem , Barbara A. Schaal. 2016. Life-

history traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff.) gene 

pool in Indochina Peninsula region. Annuals of Applied Biology 68 (1):52-65 

(doi:10.1111/aab.12242) 

4. Anupong Wongtamee , Chanya Maneechote , Tonapha Pusadee , Benjavan  Rerkasem , 

Sansanee Jamjod , 2015. The dynamics of spatial and temporal population genetic 

structure of weedy rice (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genet Resour Crop Evol. 

(doi:10.1007/s10722-015-0330-7) 

5. Tonapha Pusadee, Prateep Opukaew,  Sansanee Jamjod , Benjavan Rerkasem , Barbara A. 

Schaal . 2014. Natural and Human Mediated Selection in a Landrace of Thai Rice (Oryza 

sativa L.). Annuals of Applied Biology.165(2):280-292. DOI: 10.1111/aab.12137 

6. Tonapha Pusadee, Barbara Schaal A., Benjaran Rerkasem, Sansanee Jamjod. 2013.  

Population structure of the primary gene pool of Oryza sativa in Thailand. Genet 

Resour Crop Evol 60: 335-353. 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงทิวา สุริยงค 

1. งานวิจัย 

ระดับชาติ 

1. สะแกวัลย คันธะเรศย, แสงทิวา สุริยงค และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2559. ผลของกรรมวิธีหยุดการงอกตอ

คุณภาพการสีและสารสกัดแอนโทไซยานินในขาวเหนียวดํา. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 47 ฉบับท่ี 3 

(พิเศษ) :253-256. 

2. ภคพร ทายะมหา,  ปาริชาติ เทียนจุมพล และ แสงทิวา สุริยงค. 2558. คุณภาพเมล็ดพันธุของงาข้ีมอนระหว

างการเก็บรักษาในสภาพแตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 46 ฉบับท่ี 3/1 (พิเศษ): 87-91. 

3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวใหมพันธุปทุมธานี 1 และ

พันธุสันปาตอง 1. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

4. แสงทิวา สุริยงค, สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สริตา ปนมณี และ อดิเรก ปญญาลือ. 2555.  ผล

ของวิธีการลดความชื้นตอคุณภาพเมล็ดพันธุเฮมพ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา. 

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร43: (3 พิเศษ) : 431-435. 

ระดับนานาชาติ 

1. Suchada Vearasilp, Sa_Nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa 

Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype 

Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in 

Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

2. Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek  Punyalue, Suchada 

Vearasilp. 2015. Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality. 

Ariculture and Agricultural Science Procedia. 5: 170–176. 

3. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Korawan Sringarm. 2013. Antioxidant 

capacities of vitamin E (tocopherols) in purple rice (Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla 

frutescens L.) and sesame (Sesamum indicum). International Journal of Agricultural 

Technology (IJAT) 9: 177-191. 

4. Dumern Karladee, Sangtiwa. Suriyong. 2012. γ-Aminobutyric acid (GABA) content in different 

varieties of brown rice during germination. Science Asia 38 (2012): 13-17. 

5. Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Sansanee Jamjod. Population 

Heterogeneity of Upland Rice in Northern Thailand. Thai Journal of Agricultural Science 

2012, 45(2): 99-104. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
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6. Suriyong, Sangtiwa, Suchada Vearasilp, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek 

Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and 

Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357. 

2. บทความทางวิชาการ 

1. สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เยาวลักษณ   

จันทรบาง. 2556. ทางเลือกใหมในการกําจัดโรคและแมลงดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา 5-6. 

3.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑอันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีวิทยุ ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ/การ

ออกแบบผลิตภัณฑวา “ระบบและวิธีการใหความรอนดวยคลื่นความถ่ีวิทยุสําหรับควบคุม/กําจัดแมลง

ในวัตถุดิบทางการเกษตร” 

 

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา 

1. งานวิจัย 

  ระดับชาต ิ

1. ชนพล ภัทรอุดมกิจ, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2557. การจัดการไนโตรเจนและสังกะสี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพขาวท่ีปลูกในดินท่ีปนเปอนสารแคดเมียม. วารสารแกนเกษตร   

ปท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112. 

2. ฤทธิ์เดช สุตา, สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2557. การรับรูและการปรับตัวของเกษตรกร

บนพ้ืนท่ีสูงตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ. วารสารแกนเกษตร ปท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2):        

190-199.  

3. สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2557.  การจําลองอิทธิพลของวันปลูกและการจัดการ

ไนโตรเจนตอขาวไร พันธุเงาะสะตะโดยแบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวกํ่า. วารสารแกน

เกษตร ปท่ี 42 (ฉบับพิเศษ 2): 218-226.  

4. สายบัว เข็มเพชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2555. แบบจําลองการเจริญเติบโตของขาวเหนียวกํ่า. วารสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8. 2(2555): 222-

229. 

2. การนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 

ระดับชาต ิ

1. กาญจนา อุนใจ, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใสสังกะสีท่ีมีตอการสะสม

แคดเมียมในขาวท่ีปลูกในแปลงนาท่ีปนเปอนแคดเมียม. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้ง

ท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 71-84. 
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2. คมกฤตย ปรัชญาวิโรจน, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมไอโอไดดตอผลผลิตและคุณภาพการสีของขาว. ในการประชุมวชิาการงานเกษตรนเรศวร 

ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 60-70. 

3. จตุพล บุญวาง, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ แสงทิวา สุริยงค. 2556. ผลของการใชปุยอินทรียและปุยเคมีตอ

ผลผลิตและคุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนอาหารหยาบ.  ในการประชุมวิชาการงานเกษตร

นเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 30-38. 

4. ประภัสสร ทองเลม, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ

แคลเซียม ท่ีมีผลตอผลผลิต และความเขมขนของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 

105 กับ ขาวพันธุ กข15. ในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 

2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.  92-103. 

5. วราภรณ คําเชียงเงิน, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสมัพันธระหวางลักษณะ

ทางพืชไร ผลผลิต และคุณภาพการสีของขาว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11     

(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 85-91. 

6. สาธิต มิตรหาญ, ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ สายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสามารถในการดูดธาตุสังกะสี

และปฏิสัมพันธระหวางธาตุสังกะสีกับธาตุแคดเมียมท่ีมีตอ การสะสมในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105. ใน 

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก. 49-59. 

7. อมฤต ศิริอุดม, อรวรรณ ฉัตรสีรุง และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุยอินทรีย-ชีวภาพและ

ปุยเคมีตอการดูดใชธาตุอาหารและผลิตขาวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 11  

(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 22-29. 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ 

1. งานวิจัย 

ระดับชาติ 

1. อังคณา สบบง, ภาณุพงศ ยอดวงศ, ธีรวรรณ บุญญวรรณ, อรอุมา เรืองวงษ, ชนมเจริญ แสวงรัตน และ 

สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2558. ผลการใชพลาสมาระบบความดันบรรยากาศกําจัดเชื้อราบนเมล็ด

พันธุพริก พันธุจักรพรรดิ. วิทยาศาสตรเกษตร. 46:3/1 (พิเศษ) : 384-387. 

2. จิตรมาศ นากา, สุชาดา เวียรศิลป, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten และ Wolfgang 

Luecke. 2556. ผลของความรอนคลื่นความถ่ีวิทยุตอการควบคุมเชื้อรา Aspergillus favus สาร

พิษอะฟลาทอกซินบี 1 และคุณภาพการหุงตมของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงท่ีมีความ

หนาแนนตางกัน. วิทยาศาสตรเกษตร. 29 (1) : 1-12. 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวใหมพันธุปทุมธาน ี1 และ

พันธุสันปาตอง 1. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

ระดับนานาชาติ 

1. Suchada Vearasilp, Pitipong Thobunluepop,  Sa-nquansak Thanapornpoonpong, Elke 

Pawelzik, Dieter von Hörstene. 2015. Radio frequency heating on lipid peroxidation, 

decreasing oxidative stress and aflatoxin B1 reduction in Perilla frutescens L. highland 

oil seed. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5 : 177-183.  

2. Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa 

Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype 

Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil 

in Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

3. Thawatchai Phetkaeo, Rungnapha Klaithin, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul, 

Sa-nquansak Thanapornpoonpong,  Suchada Vearasilp. 2012. Comparison of Sample 

Preparation Methods on the Infected Corn Seed Detection by NIR Spectroscopy. Chiang 

Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 243-250. 

4. Rungaroon Kantapa, Kaewalin Kunasakdakul, Sa-nquansak Thanapornpoonpong , Suchada 

Vearasilp. 2012. Controlling Maize Seed Fungi Contamination by Using Various Essential 

Oil Mixtures. Chiang Mai University Journal of Natural Science. 11 (1) : 263-270. 

5. Nuengruethai Boonmala, Sirimon Khunkeaw, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp, 

Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Influence of Urea Formaldehyde on quality 

of pelleted sweet corn seed . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 11 (1) 

: 251-256. 

6. Rungnapha Klaithin, Thawatchai Phetkaeo, Parichat Theanjumpol, Kaewalin Kunasakdakul, 

Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Pasting Cell: An Alternative Sample Cell for 

Detection of Aspergillus flavus Infected Milled Rice by NIR Spectroscopy . Chiang Mai 

University Journal of Natural Science. 11 (1) : 271-276. 

7. Sirimon Khunkeaw, Nuengruethai Boonmala, Chommanat Sawadeemit, Suchada Vearasilp, 

Sa-nquansak Thanapornpoonpong. 2012. Using Urea Formaldehyde and 

Polyethyleneglycol as Seed Coating to Improve Maize Seed Qualities. Chiang Mai 

University Journal of Natural Science. 11 (1) : 257-262. 

  

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2766
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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2. บทความทางวิชาการ 

1. สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เยาวลักษณ 

จันทรบาง. 2556. ทางเลือกใหมในการกําจัดโรคและแมลงดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา 5-6. 

 

อาจารย ดร.ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ 

1. งานวิจัย 

 ระดับชาติ 

1. ชัชพงษ ศรีคํา, เยาวลักษณ จันทรบาง และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2557. การใชคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือควบคุม

มอดฟนเลื่อยในขาวสารพันธุขาวดอกมะลิ 105. วารสารเกษตร 30(3): 253-262. 

2. ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2556. ผลของการทํา Seed Priming 

ตอการงอกของเมล็ดพันธุแตงกวา. แกนเกษตร. 41(3): 239-246 

3. นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวใหมพันธุปทุมธานี 1 และ

พันธุสันปาตอง 1. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

4. รตินุช นุตพงษ, เยาวลักษณ จันทรบาง และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2555. การใชคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือควบคุม

มอดยาสูบ วารสารเกษตร. 28(1): 75-82 

5. แสงทิวา สุริยงค, สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สริตา ปนมณี และ อดิเรก ปญญาลือ. 2555.   ผล

ของวิธีการลดความชื้นตอคุณภาพเมล็ดพันธุเฮมพ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา. ว. 

วิทย. กษ. 43 : 3 (พิเศษ) : 431-435. 

ระดับนานาชาติ 

1.  Vearasilp Suchada, Sa_Nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa 

Suriyong, Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten. 2015. Vertical Operating Prototype 

Development Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in 

Milled Rice. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

2.  Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek Punyalue, Suchada 

Vearasilp.  2 0 15 .  Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality. 

Ariculture and Agricultural Science Procedia. 5: 170–176. 

3. Nattasak Krittigamas., Suchada Vearasilp, Dieter von Hoersten, Wolfgang Luecke. 2012. Radio 

Frequency Thermal Treatment as Alternative Insect Pest Control in Storage. Chiang Mai 

University Journal of Natural Sciences 11(1): 277- 286. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
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4.  Suriyong, Sangtiwa, Suchada Vearasilp, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek 

Punyalue. 2012. Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and 

Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal 11: 351-357. 

2. บทความทางวิชาการ 

1. สุชาดา เวียรศิลป, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค,  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ และ เยาวลักษณ 

จันทรบาง. 2556. ทางเลือกใหมในการกําจัดโรคและแมลงดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา 5-6. 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 

1. สิทธิบัตรของผลิตภัณฑอันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคลื่นความถ่ีวิทยุ ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ/การ

ออกแบบผลิตภัณฑวา “ระบบและวิธีการใหความรอนดวยคลื่นความถ่ีวิทยุสําหรับควบคุม/กําจัดแมลง

ในวัตถุดิบทางการเกษตร” 
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4.  ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาโท แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                                36     หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                               36      หนวยกิต  

ก. วิทยานิพนธ                                                           36     หนวยกิต ก. ปริญญานิพนธ  36      หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท 36      หนวยกิต  

เพ่ือใหช่ือวิชาและรายงานผลการ 

ศึกษามีความชัดเจนตรงตาม 

หลักสตูร 

 

 

353797 วิทยานิพนธ                                                    36     หนวยกิต 

 

ข .กิจกรรมทางวิชาการ 

1. การจัดสมัมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษาและนักศึกษาจะตองเขารวม

สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ 

1. การจัดสัมมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา  

 

2. ผลงานวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือ

สวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานท่ีเผยแพรน้ันตองเปนบทความฉบับเตม็ (full paper) และมีช่ือ

นักศึกษาเปนช่ือแรก จํานวนอยางนอย 2 เรื่อง 

2.ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร 

หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูล TCI Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือสวน

หน่ึงของผลงานวิทยานิพนธในการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง 

     เพ่ือใหเกิดความเขมขนและ    

     เขมแข็งทางวิชาการของ   

     นักศึกษาและหลักสตูร 

   3. รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย โดยผานความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาํคณะและรวบรวม สงบัณฑติ

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

              เหมือนเดิม 
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ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม     

    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย            ภาษาตางประเทศ  

    2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา   นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา  

                                         ก.พร.701 (353701) 

                                         โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม 

ค.กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

 

              เหมือนเดิม 

 

               

 

ง.  การสอบประมวลความรู     

     ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น

คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา

ท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

 

ง. การสอบประมวลความรู 

    

            เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาโท แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร   ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

ก.กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา   24 หนวยกิต ก.กระบวนวิชาเรียน                       ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ปรับกระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษาเปน 24  

    1.1   กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   12 หนวยกิต                                               1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต หนวยกิตและกระบวนวิชาในสาขาวิชาเปน 18 

หนวยกิตเน่ืองจากเพ่ิมกระบวนวิชาในสาขาวิชา

เฉพาะอีก 6 หนวยกิต เพ่ือใหเกิดความเขมขนและ   

เขมแข็งทางวิชาการของ นักศึกษาและหลักสตูร 

       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หนวยกิต          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หนวยกิต  

353791  ก.พร.791 สัมมนาพืชไร1 1 หนวยกิต    

 353792 ก.พร.792 สัมมนาพืชไร 2 1 หนวยกิต       เหมือนเดิม   

 353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทาง  

 วิทยาศาสตรเกษตร 

1 หนวยกิต    

       1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา     9 หนวยกิต         1.1.2 กระบวนวิชาเลือก     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ปรับเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในกิจกรรมการ 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี  เรียนการสอน และเพ่ือใหเกิดความเขมขนและ   

เขมแข็งทางวิชาการของ นักศึกษาและหลักสตูร 

 

353711 ก.พร.711 สรีรวิทยาการผลิตพืช    

 

3 หนวยกิต 

 

เหมือนเดมิ     

  

353712 ก.พร.712 สรีรวิทยาการผลิตพืชช้ันสูง 3 หนวยกิต ยกเลิก  เน่ืองจากหลังจากปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุง

กระบวนวิชาแลววิชา 353712 มีเน้ือหาวิชาบางบท

ซ้ําซอนกับวิชา 353711 และในเน้ือหาข้ันสูงยัง

ซ้ําซอนกับวิชา 353721 
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353741 ก.พร.741 การวางแผนการทดลอง และ        

                        การวิเคราะหทางเกษตร 

3 หนวยกิต    

353751 ก.พร.751 การปรับตัวของพืช         3 หนวยกิต            เหมือนเดิม   

353761 ก.พร.761 สรีรวิทยาของเมลด็พันธุ 3 หนวยกิต    

 353782 ก.พร.782 สารเคมีกําจดัวัชพืช           3 หนวยกิต    

   

353713 การเก็บรักษาผลผลิตพืชไร 
 

3 หนวยกิต 

 

  353721 การผลิตพืชในภาวะเครยีด  3 หนวยกิต  

  353723 นิเวศวิทยาของพืชไร   3 หนวยกิต  

  353752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุง  

           พันธุพืช 

3 หนวยกิต              เพ่ิมกระบวนวิชาปรับปรุงใหมใน  

             สาขาวิชาเฉพาะเพ่ือใหนักศึกษา 

  353754 การปรับปรุงพันธุพืชช้ันสูง  3 หนวยกิต              มีความเขมขนทางวิชาการในสาขา 

  353762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษา 3 หนวยกิต              วิชาเฉพาะ 

  353769 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 1                      1 หนวยกิต  

  353779 หัวขอเลือกสรรทางพืชไร 2                         2 หนวยกิต  

  353781 นิเวศวิทยาของวัชพืช                                3 หนวยกิต  

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถามี)         ไมเกิน            9 หนวยกิต 

      

 

 

     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                            ไมม ี

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                           ไมเกิน             9 หนวยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ         ไมเกิน      6 หนวยกิต     

      ท้ังน้ีถากระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะไมถึง 6 หนวยกิต

ใหเลือก  กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะไดโดยอยูในดุลพินิจ

ของอาจารยท่ีปรึกษา 

      1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                              ไมม ี

      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                   ไมเกิน      6 หนวยกิต 

ปรับลดกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ กระบวน

วิชาเลือกใหเหลือเพียง 6 หนวยกิต เพ่ือเพ่ิมความ

เขมขนในทางวิชาการ 
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353713 ก.พร.713การเก็บรักษาผลิตผลพืชไร 3 หนวยกิต   ยายกระบวนวิชาของสาขาวิชาพืชไรข้ึนดวยรหสั353 

353721 ก.พร.721 การผลิตพืชในภาวะเครียด     3 หนวยกิต   ซึ่งเปนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ จํานวน 13  

353722 ก.พร.722 การจัดการระบบพืช  3 หนวยกิต   กระบวนวิชา มาไวท่ี ขอ 1.1.2 ซึ่งเปนกระบวนวิชาท่ี 

353723 ก.พร.723 นิเวศวิทยาของพืชไร            3 หนวยกิต   ปรับปรุงใหม 

353752 ก.พร.752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการปรับปรุงพันธุพืช  3 หนวยกิต   

353753ก.พร.753 การใชการกลายพันธุในการปรับปรุงพันธุพืช       3 หนวยกิต   

353754 ก.พร.754 การปรับปรุงพันธุพืชช้ันสูง 3 หนวยกิต    

353762 ก.พร.762 การปรับปรุงสภาพและการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

3 หนวยกิต       ยายไปเปนกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

353769 ก.พร.769 หัวขอคัดเลือกในดานพืชไร 1 1 หนวยกิต    

353779 ก.พร.779 หัวขอคัดเลือกในดานพืชไร 2 2 หนวยกิต    

353781 ก.พร.781 นิเวศวิทยาของวัชพืช             3 หนวยกิต    

353783 ก.พร.783 การควบคุมวัชพืชช้ันสูง          3 หนวยกิต    

353784 ก.พร.784 การจัดการศัตรูพืช 2:วัชพืช     3 หนวยกิต    

353794 ก.พร.794 ปญหาพิเศษพืชไร 1 1 หนวยกิต   ยกเลิกกระบวนวิชา 8 วิชาเน่ืองจากโครงสราง  

353795 ก.พร.795 ปญหาพิเศษพืชไร 2              1 หนวยกิต        หลักสตูรนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธ 
353796 ก.พร.796 ปญหาพิเศษพืชไร 3 3 หนวยกิต   ดังน้ันวิชาปญหาพิเศษจึงไมจําเปนตองเรียน 
359701 ก.พส.701 การใชสารควบคุมการเจริญในการเกษตร         3 หนวยกิต  เพราะจะซ้ําซอนกับวิทยานิพนธ 

359702 ก.พส.702 การเลีย้งเน้ือเยื่อของพืชในการเกษตร             3 หนวยกิต   สวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะใหนักศึกษาเลือกเรียน 

359704 ก.พส.704 พันธุกรรมไซโตในการเกษตร    3 หนวยกิต   ใหตรงกับหัวขอวิทยานิพนธจึงไมตองระบุช่ือ 

359722 ก.พส.722 การปรับปรุงพันธุพืชผัก          3 หนวยกิต   กระบวนวิชาไวโดยเลือกตามคําแนะนําของอาจารย 

360751 ก.รพ.751 โรคเมล็ดพันธุพืช                   3 หนวยกิต   ท่ีปรึกษา 

ยกเลิก 
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2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงหรือ              ไมม ี 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                        ไมม ี  

(ถามี) ไมเกิน 3 หนวยกิต อยูในดลุพินิจของอาจารยท่ีปรึกษา    

ข.วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ข.ปริญญานิพนธ                                                 12 หนวยกิต เพ่ือใหช่ือวิชาและรายงานผลการศึกษามีความ 

353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธปริญญาโท       12 หนวยกิต ชัดเจนตรงตามหลักสตูร 

ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม  ค.กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม   

1. ตามเง่ือนไขของบัณฑติวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    เหมือนเดิม   

2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา ไมม ี    

ง.กิจกรรมทางวิชาการ 

 (1)   การจัดสมัมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอยางนอยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาและตองเขา

รวมสมัมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 

ยกเลิก 

 

 

 

ยกเลิก เน่ืองจากมีกระบวนวิชาบังคับเปนวิชา

สัมมนาพืชไร 1 (353791) และสัมมนาพืชไร 2 

(353792) ซึ่งมีการจัดใหการสมัมนาและนําเสนอ

ผลงานท่ีเก่ียวของกับวิทยานิพนธอยูดวย  

 

(2)ผลงานวิทยานิพนธ ตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน

หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 

โดยผลงานท่ีเผยแพรน้ันตองเปนบทความฉบับเตม็ (full paper) และมีช่ือ

นักศึกษาเปนช่ือแรกจํานวนอยางนอย  1 เรื่อง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดรับการ

เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมลู TCI Tier1 อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

เผยแพรเปน บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการ

ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน 

เพ่ือใหเกิดความเขมขนและเขมแข็งทางวิชาการของ 

นักศึกษาและหลักสตูร 

จ.  การสอบประมวลความรู  

ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive examination) โดยนักศึกษา

ยื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา

ท่ัวไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

จ.การสอบประมวลความรู 

           

         เหมือนเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปริญญาโท แบบ 3 (แผน ข) 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร  ไมนอยกวา  36 หนวยกิต    

ก.กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  33 หนวยกิต    

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา   24 หนวยกิต    

     1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   15 หนวยกิต    

          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 3 หนวยกิต     

353791 ก.พร.791 สัมมนาพืชไร 1 1 หนวยกิต    

353792 ก.พร.792 สัมมนาพืชไร 2 1 หนวยกิต    

353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทาง 

                        วิทยาศาสตรเกษตร 

1 หนวยกิต    

        1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต                        ปดแผน ข  จากการสํารวจพบวาตั้งแตป พ.ศ.2546 เปนระยะ 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี    เวลา 14 ป ไมมผีูสนใจเรียนแผน ข และประกอบ 

353711 ก.พร.711 สรีรวิทยาการผลิตพืช 3 หนวยกิต   กับขอคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิเสนอวาถาแนวโนม 

353712 ก.พร.712 สรีรวิทยาการผลิตพืชข้ันสูง 3 หนวยกิต   ในระยะเวลา 10 ป ไมมผีูเรียนใหปดแผนน้ัน 

353741 ก.พร.741 การวางแผนการทดลองและ 

                        การวิเคราะหทางเกษตร 

3 หนวยกิต    

353751 ก.พร.751 การปรับตัวของพืช 3 หนวยกิต    

353761 ก.พร.761 สรีรวิทยาของเมลด็พันธุ 3 หนวยกิต    

353782 ก.พร.782 สารเคมีกําจัดวัชพืช 3 หนวยกิต    

 



 

 

76 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถามี) ไมเกิน 9 หนวยกิต    

     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ - หนวยกิต    

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก 9 หนวยกิต    

เลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี     

353713 ก.พร.713 การเก็บรักษาผลผลติพืชไร 3 หนวยกิต    

353721 ก.พร.721 การผลิตพืชในภาวะเครียด 3 หนวยกิต    

353722 ก.พร.722 การจัดการระบบพืช 3 หนวยกิต    

353723 ก.พร.723 นิเวศวิทยาของพืชไร 3 หนวยกิต    

353752 ก.พร.752 พันธุศาสตรทางปริมาณในการ 

                        ปรับปรุงพันธุพืช 

3 หนวยกิต    

353753 ก.พร.753 การใชการกลายพันธุในการ 

                        ปรับปรุงพันธุพืช 

3 หนวยกิต                ปดแผน ข  จากการสํารวจพบวาตั้งแตป พ.ศ.2546 เปน

ระยะเวลา 14 ป ไมมผีูสนใจเรียนแผน ข และ 

353754 ก.พร.754 การปรับปรุงพันธุพืชข้ันสูง 3 หนวยกิต   ประกอบกับขอคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิเสนอ 

353762 ก.พร.762 การปรับปรุงสภาพและการเก็บ 

                        รักษาเมล็ดพันธุ 

3 หนวยกิต   วาถาแนวโนมในระยะเวลา 10 ปไมมีผูเรียนใหปด

แผนน้ัน 

353769 ก.พร.769 หัวขอคัดเลือกในดานพืชไร 1 1 หนวยกิต    

353779 ก.พร.779 หัวขอคัดเลือกในดานพืชไร 2 2 หนวยกิต    

353781 ก.พร.781 นิเวศวิทยาของวัชพืช 3 หนวยกิต    

353783 ก.พร.783 การควบคุมวัชพืชข้ันสูง 3 หนวยกิต    

353784 ก.พร.784 การจัดการศัตรูพืช 2 : วัชพืช 3 หนวยกิต    

353794 ก.พร.794 ปญหาพิเศษพืชไร 1 1 หนวยกิต    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2560 เหตุผลในการปรับปรุง 
353795 ก.พร.795 ปญหาพิเศษพืชไร 2 1 หนวยกิต    

353796 ก.พร.796 ปญหาพิเศษพืชไร 3 3 หนวยกิต    

359701 ก.พส.701 การใชสารควบคุมการเจริญใน 

                        การเกษตร 

3 หนวยกิต    

359702 ก.พส.702 การเลี้ยงเน้ือเยื่อของพืชในการ 

                        เกษตร 

3 หนวยกิต    

359704 ก.พส.704 พันธุกรรมไซโตในการเกษตร 3 หนวยกิต    

359722 ก.พส.722 การปรับปรุงพันธุพืชผัก 3 หนวยกิต   จากการสํารวจพบวาตั้งแตป พ.ศ.2546 เปนระยะ 

360751 ก.รพ.751 โรคเมล็ดพันธุพืช 3 หนวยกิต   เวลา 14 ป ไมมผีูสนใจเรียนแผน ข และประกอบ 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง 

   หรือ (ถามี) ไมเกิน 9 หนวยกิต 

ไมม ี               ปดแผน ข  กับขอคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิเสนอวาถาแนวโนม 

ในระยะเวลา 10 ป ไมมผีูเรียนใหปดแผนน้ัน 

ข. การคนควาแบบอิสระ 4 หนวยกิต    

353798 ก.พร.798 การคนควาแบบอิสระ 4 หนวยกิต    

ค. กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม     

   1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    

   2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา ไมม ี    

ง. การสอบประมวลความรู     

ผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่น

คํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา

ท่ัวไปหรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก 
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5. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนกําหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม 

 

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย 

สอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ                                                                                                                        

เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ                                                

เขารวมกิจกรรมสัมมนา 

                      รวม                                 - 

 

 

ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

 

           เหมือนเดิม 

 

ยกเลิก 

                       รวม              - 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

353797 ก.พร.797 วิทยานิพนธ                                           12 

เขารวมกิจกรรมสัมมนา                                                          .       

 

 

                  รวม                                                         12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท                                             12 

จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน 

353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร                      - 

 

                            รวม                                                   12 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

353797 ก.พร.797 วิทยานิพนธ 12 

353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร 1 

                            (ไมนับเปนหนวยกิตสะสม) 

เขารวมกิจกรรมสัมมนา  

สอบประมวลความรู                                        

 

 รวม                                                      13 

 

 ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท                                             12 

ยกเลิก 

 

จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน 

สอบประมวลความรู 

 

                              รวม                                                   12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

353797 ก.พร. 797 วิทยานิพนธ 12 

สอบวิทยานิพนธ                                                                   .                                                              

เขารวมกิจกรรมสัมมนา  

   

                            รวม 12 

 

  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

353797 วิทยานิพนธปริญญาโท                                              12 

จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน 

สอบวิทยานิพนธปริญญาโท 

 

                          รวม                                                      12 
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แบบ 2 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม 

 ช้ันปท่ี 1   ช้ันปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

 วิชาเลือก 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        3 

 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

สอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ                                              สอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ  

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ                                ยกเลิก  

เขารวมกิจกรรมสัมมนา                                                            ยกเลิก   

 รวม 12  รวม 12 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

 วิชาเลือก                                                  3 วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถามี) 6 

353799ก.พร. 799วิทยานิพนธ 6 หรือวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 6 

353791  ก.พร. 791วิชาสัมมนา 1 1 353791 วิชาสัมมนาพืชไร 1 1 

เขารวมกิจกรรมสัมมนา                                                            353701 การเผยแพรขาวสารทางวิทยาศาสตรเกษตร 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

1 

 

 รวม 13  รวม 11 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม 

 ช้ันปท่ี 2   ช้ันปท่ี 2  

ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

353701 ก.พร.701 การเผยแพรขาวสารทาง 1 ยกเลิก   

 วิทยาศาสตรเกษตร     

353799 ก.พร.799 วิทยานิพนธ 6 353799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 

 วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 3 ยกเลิก  

353792 ก.พร.792 วิชาสัมมนา 2 1 353792 วิชาสัมมนาพืชไร 2 1 

สอบประมวลความรู  สอบประมวลความรู  

     

 รวม 11  รวม 7 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย  ยกเลิก  

เขารวมกิจกรรมสัมมนา                                                            ยกเลิก   

สอบวิทยานิพนธ  353799 วิทยานิพนธปริญญาโท 

สอบวิทยานิพนธ 

6 

    

 รวม -  รวม 6 
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6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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102 
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7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ

ใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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8. ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 

   ยายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิตของนักศึกษาบัณฑติศึกษา 
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