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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
(หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  
 และคณะเกษตรศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Agricultural Systems Management 
  (International Program) 

 
2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร) 
  : ชื่อย่อ   ปรด. (การจัดการระบบเกษตร) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Agricultural Systems Management) 
  : ชื่อย่อ   Ph.D. ( Agricultural Systems Management) 
 
4. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต  

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
  6.1  รูปแบบ  
 หลักสูตร แบบ 2.1 
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 เป็ นหลั กสู ตรระดับปริญ ญ าเอก  หลักสู ตร 3 ปี  และใช้ เวลาศึกษาอย่ างมากไม่ เกิ น 
6 ปีการศึกษา   
 6.2  ภาษาที่ใช้  

  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ 

 6.3  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
   นักศึกษาต่างชาติ  
  

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

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
   ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี13/2560  

เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560  

เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
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8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักวิจัย 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นักพัฒนาภาครัฐและองค์กรเอกชน 
 อาจารย์                                                                                                                                                         

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
1. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช - Ph.D (Agronomy and Soil), 

University of Hawaii at Manoa, 
USA., 1991 

- M.S. (Agronomy and Soil) 
Auburn University, USA.,1982 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2520 

3-4099-00540-62-1 

2. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา - Ph.D (Ecology), University of 
California, USA., 1990 

- M.S. (Agronomy) University of 
California, USA.,1988   

- วท.บ. (พืชไร่),       
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2520 

3-5009-00148-76-2 

3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์ - Ph.D (Agronomy and Soil 
Science), University of Hawaii 
at Manoa, USA., 1998 

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), 

3-9098-01081-91-7 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
2527 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -

2564) จะเป็นช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะพัฒนาประเทศ
ไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชน
และท้องถิ่น  ซึ่งในด้านการพัฒนาภาคการเกษตรนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งการสร้างฐานการผลิต
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาการเกษตรภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาภาคการเกษตรตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 

 
12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ มีวัฒนธรรมและประเพณีที่
เชื่อมโยงกับศาสนา ในภาคการเกษตรจึงเป็นแหล่งก าเนิดของวัฒนธรรมไทยที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคม
อุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้” ท าให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เรียกว่า ยุคดิจิตอล อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลให้สังคมไทย
ประสพปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาด
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
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พฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายในการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน โดยให้คนไทยทุก
ช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาวะ ความรู้และมาตรฐานการครองชีพที่ดี และมีทักษะ ความรู้
ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อม
รับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

13.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร เป็นหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการ  ที่มีการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการจัดการเพ่ือ
ความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลในด้านวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความ
มั่นคงทางการผลิตพืชพลังงาน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เนื้อหาของหลักสูตรจะ
รวม การวิเคราะห์ระบบเกษตรที่ซับซ้อน การจัดการระบบเกษตรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหาร การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร การสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง
ระบบเกษตร ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงใน
ภาคเกษตร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการและการแก้ไขปัญหาระบบการเกษตรและทรัพยากรที่มีความเป็นสากล  เพ่ือวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ใช้วิธีการบูรณาการแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต ที่จะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการระบบการเกษตรและฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความสมดุลยั่งยืนของ
ระบบนิเวศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม  สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน
เพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีให้ความสนใจและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการ
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามแนวทางและหลักการของเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ         
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มีโครงการวิจัยที่จะรองรับงานวิจัยในระดับสูงที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการ
ระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถน าแนวทางและ
ผลงานวิจัยกลับมาใช้ประโยชน์สู่พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้หลักวิชาการด้านระบบเกษตร
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับการเกษตรกรรมในชุมชน หรือการศึกษาหาแนวทางการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านหรือชุมชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นที่หรือ
ในท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นต้น ด้วยความเป็นหลักสูตรในรูปแบบบูรณาการของหลักสูตร “การจัดการระบบ
เกษตร” ซึ่งจะสามารถพัฒนาและฝึกนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องการท างาน
วิจัยด้านการเกษตรเชิงระบบ การจัดการระบบเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วน
ร่วมของสังคมและชุมชน ซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในแง่ของการบริหารและการ
จัดการระบบการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนฐานของชุมชนเองที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายใน
สภาพนิ เวศของลุ่ มน้ าที่ มี การใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ นทั้ งด้ านการเกษตร ป่ าไม้  แหล่ งน้ า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่ต้องการการบูรณาการและการผสมผสานกันให้ได้อย่างลงตัวและกลมกลืน
ระหว่างศาสตร์ทางด้านการเกษตร การป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอน และ การวิจัยที่ต้องการความเป็น
เลิศ ในระดับสากล มีความเปิดกว้างสู่ภูมิภาค และ นานาชาติมากข้ึน ดังนั้น หลักสูตรฯ นี้  จะสามารถ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี และสามารถเป็นบันไดสู่ความเป็นเลิศ และเป็นหนึ่งใน
ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 
 
 
 
 
 
 
 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
 14.1 กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน                                      
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หมวดวิชา กระบวนวิชา 
 

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมายเหตุ 

กระบวนวิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ กลุ่ม
กระบวน 

1. 351721 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

2. 351723 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

3. 351740 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

4. 351741 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

5. 351763 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

6. 351764 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

7. 351765 ไม่ใช่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

วิชาเลือกในสาขาวิชา
เฉพาะ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
และกายภาพทาง
เกษตรเศรษฐศาสตร์
เกษตร 

1. 353723 ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

2. 361712 ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

3. 362751 ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ  
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หมวดวิชา กระบวนวิชา 
 

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมายเหตุ 

ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

4. 362752  ไม่ใช่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 

วิ ช า เ ลื อ ก น อ ก
สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี    

 
 

14.2 กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนร่วมได้ 
กรณีที่นักศึกษานอกหลักสูตรที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาที่สาขาเปิดสอน

ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 

14.3 การบริหารจัดการ   
 การบริหารจัดการกระบวนวิชาเป็นแบบการบูรณาการ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจในคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมท าการสอนวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การจัดการระบบเกษตร ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรเป็นหลักสูตรที่รวมศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ผสมผสานกับสังคมศาสตร์และศาสตร์ด้านการจัดการ   โดยเน้นการจัดการองค์ความรู้
ในลักษณะสหสาขาวิชา เพ่ือให้มีความรู้ด้านการจัดการระบบเกษตร ในการแก้ปัญหาทางการเกษตร ให้มี
การผลิตเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร พืชพลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักการเกษตรสมัยใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะในศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาระบบเกษตรและทรัพยากร 

โดยเน้นการศึกษา วิจัย ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่พ้ืนที่ขนาดเล็กในท้องถิ่น ระดับลุ่มน้ า ระดับ
ภูมิภาค พัฒนา สู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี:  
1. คุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารและน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ

การพัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชนเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในทางทฤษฎี การปฏิบัติ และแนวคิดของ
การบูรณาการองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
ความยั่งยืน เป็นธรรม และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

3. ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถขั้นสูงในการใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เพ่ื อการวิ เคราะห์   วางแผน  ด าเนิ นการวิ จั ยและพัฒ นาการ เกษตร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ น าสู่ระบบการผลิตที่มีผลิตภาพที่ดี ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน        
มีศักยภาพในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม ชุมชนเกษตร
สามารถมีการด ารงชีพการเกษตรที่ม่ันคงและยั่งยืน  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง     

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน  ร้อยละของบัณฑิตระดับ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ
ภาคเอกชน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี  
ใ น ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ป ระกอบการ หน่ วยงานด้าน
การเกษตร การวิ จั ย  และการ
พัฒนาการเกษตร และความ 
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) รวมทั้งภาวะการ
ได้งานท าของดุษฎีบัณฑิตที่จบไป
จากหลักสูตร 

 ปริญญาเอกที่ได้งานท าหรือการ
 ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ร้อยละของบัณฑิตระดับ 
 ปริญญาเอกที่ได้รับเงินเดือน
 เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
 ระบบรายปี 

      ระบบทวิภาค 
   ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์   
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ       

      ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไม่มี 

 

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

    ในเวลาราชการ 
    นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  
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   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 

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

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

                      นอกเวลาราชการ (ระบุ)...........................................................................................  
 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  หลักสูตร แบบ  2.1 
1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. มีผลการสอบวัดระดับคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 IELTs score 5.5 ขึ้นไป หรือ 
 TOEFL score 500 ขึ้นไป หรือ 173 (computer based) หรือ 
 CMU e-TEGs score 65 ขึ้นไป 

4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

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

  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
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 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน 
 ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  
     ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย  
 อ่ืนๆ …………………………………    

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี    
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 2.1 - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 2.1 - - - - - - 5 5 - 5 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณระดับคณะ  3  ปี   โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ัง

งบประมาณ   
 
 
 
 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 91,444,138 18,482,139 

วิจัย 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 23,890,600 9,618,735 

บริการวิชาการแก่
สังคม 

3,900 14,449,050 3,900 14,586,660 3,900 15,024,250 
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การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

0 383,775 0 387,430 0 399,055 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 787,805 250,200 795,307 250,200 819,170 

บริหารมหาวิทยาลัย 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 31,790,940 10,260,985 

รวม 141,528,097 52,646,056 144,716,356 53,147,445 147,379,778 54,604,334 

รวมทั้งสิ้น 194,174,153 197,863,801 201,984,112 

 
 2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว 202,422 บาท  

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

 

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

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 
 
 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

    หลักสูตรแบบ 2.1    จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
  

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
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 หลักสูตร แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต  
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต  

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   8 หน่วยกิต  
  366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ 2 หน่วยกิต 
   ระบบเกษตร 
  366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน  3 หน่วยกิต 
  366893 สัมมนาระบบเกษตร 3 1 หน่วยกิต  
  366894 สัมมนาระบบเกษตร 4 1 หน่วยกิต 
  366895 สัมมนาระบบเกษตร 5 1 หน่วยกิต 

     1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท า 
      วิทยานิพนธ์ โดยความเป็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
     กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 
      366711    การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร 3 หน่วยกิต 
      366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลง 3 หน่วยกิต 
       ภูมิอากาศโลก 
      366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง 3 หน่วยกิต 
       ระบบเกษตร 
      366722 ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการ 3 หน่วยกิต 
       ทรัพยากร 
      366731 ระบบเกษตรยั่งยืน  2 หน่วยกิต 
      366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1 1 หน่วยกิต 
      366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2 2 หน่วยกิต 
      366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3 3 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
      351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร 3 หน่วยกิต 
      351723 การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3 หนว่ยกิต 
      351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ 3 หน่วยกิต 
       ในทางการเกษตร 
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      351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบเกษตร 3 หน่วยกติ  
      351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนา 3 หน่วยกิต 
       การเกษตร 
      351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และ 3 หน่วยกิต 
       วนเกษตร 
      351765 การวางแผนและจัดการทรัพยากร 3 หน่วยกิต 
       ในระบบฟาร์ม 
     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพทางเกษตร     
      353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่ 3 หน่วยกิต 
      361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของ 3 หน่วยกิต 
       ระบบเกษตร 
      362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการ 3 หน่วยกิต 
       จัดการทรัพยากรเกษตร 
      362752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
       เพ่ือการจัดการทรัพยากรทีด่ิน 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                               ประจ าหลักสูตร  
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง        ไม่มี  
 
 ข.  ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  366899 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา   ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701 
 366702 และ 366703 หรือวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าในระดับปริญญาโทมาก่อน จะต้อง
 เลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพ่ิม โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม และให้ 
                     ลงทะเบียนเรียนแบบ visitor 
           
 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ        
เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่      
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  

  
 
 
 จ. การสอบประมวลความรู้ 
          1.    นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้เพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมี

สิทธิ์สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
   2.    นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่       
                 การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง 
  แรก 
  3.     นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
                บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้  
 
 ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการ
สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา 
ยกเว้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา                       

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

 

ช. การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาต้องสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษา ซึ่งด าเนินการโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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   หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในหลักสูตร สาขาวิชา
    การจัดการระบบเกษตร ได้แก่ กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในรหัส 366 (ก.กร.) 
    351 (ก.ศฐ.) 353 (ก.พร.) 361 (ก.ปฐ.)  362 (ก.อร.) 
 

 Type 2.1 : For student with Master’s Degree 
 Degree Requirements a minimum of           54 credits 
              A. Course work a minimum of 18 credits 
 1. Graduate Courses a minimum of 18 credits 
 1.1 Field of Specialization           a minimum of 18  credits   
 1.1.1 Required courses 8 credits 
 366706  Advanced Research Methods in  2  credits 
  Agricultural Systems Management 
 366707 Analysis of Complex Agricultural Systems 3 credits 
 366893 Seminar in Agricultural Systems 3 1 credits 
 366894 Seminar in Agricultural Systems 4 1 credits 
 366895 Seminar in Agricultural Systems 5 1 credits 
 1.1.2 Elective courses a minimum of 10 credits 
  Students may select the following courses related to thesis  
  research with approval of the advisor: 
  Agricultural Systems Management Courses 
  366711  Decision Analysis in Agricultural Systems 3 credits 
  366712 Agricultural Systems and Climate change 3 credits 
  366721 Modeling and Simulation of Agricultural 3 credits 
   Systems 
  366722 Spatial Information System for Resource  3 credits 
   Management  
  366731 Sustainable Agricultural Systems 2 credits 

 366769  Selected Topics in Agricultural Systems 1 1 credits 
 366779 Selected Topics in Agricultural Systems 2 2  credits 
 366789 Selected Topics in Agricultural Systems 3 3 credits 

  Agricultural Economics Courses 
  351721 Agricultual Marketing Management 3 credits 
  351723 Financial Management for Agribusiness 3 credits 
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  351740 Econometric Methods and Applications 3  credits 
   In Agriculture 
  351741 Quantitative Methods in Agricultural  3 credits 
   Systems Management 
  351763  Agricultural Development Project  3 credits 
   Planning and Management 
  351764 Economics for Forestry and Agroforestry  3 credits 
   Management 
  351765 Farm Systems Resource Planning and 3 credits 
   Management 
  Biophysics Courses 
  353723  Ecology of Agronomic Crops         3  credits 
  361712 Climate and Edaphic Resources of 3 credits 
   Agricultural Systems 
  362751 Decision Support System for Agricultural 3 credits 
   Resources Management 
  362752 Advanced Remote Sensing for Land  3 credits 
   Resources  Management 
 1.2 Other courses                               with approval of the Agricultural  
                                Systems Management Program Committee  
  2. Advanced Undergraduate Courses        none 
               
  B. Thesis 
 366899 Dissertation         36 credits 
    C.  Non-credit Courses 
            1.   Graduate School requirement - a foreign language 
            2.  Program requirement: AGS 366701, 366702 and 366703 or courses with  
    equivalent contents.  Students who have taken these courses in their  
    Master degree level and want to waive this requirement must get  
    approval from the Program Committee. 
   

D.  Qualifying Examination  



25 
 

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

  ability before presenting a thesis proposal. 

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

  regular semester. 

 3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  

      with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

    E.  Comprehensive Examination 

 1. A student must complete a comprehensive examination to evaluate his/her 

  ability before defending his/her thesis. 

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

  regular semester. 

 3. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies  

      with the approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

 F. 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  except in first semester of first academic year  and students 
have to attend seminar every semester that the course is offered. 

     2.   At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be  
         published or at least accepted to publish in an international journal  
       listed in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science, and at least 1  
       dissertation work or a part of dissertation work must be presented in an  
       international conference accepted by the field of study. 

3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every  
  Semesters which approved by  the Chairman of the Graduate Study 

Committee. 
 

G.  Dissertation Evaluating Exam 

A student must complete a dissertation evaluating examination supervised by the 

Dissertation Evaluating Examination Committee. 

      Remark: Field of concentration courses mean the courses in Agricultural Systems  

    Management i.e. the courses in (366)AGS, (351)AEC, (353)AGRO,  
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   (361)SOIL, and (362) CONS  
    
 3.1.3 กระบวนวิชา   

 (1) หมวดวิชาบังคับ  หน่วยกิต 
 366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร 2(2-0-4) 
 (Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management) 
 366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน     3(3-0-6) 
  (Analysis of Complex Agricultural Systems) 

366893 สัมมนาระบบเกษตร 3       1(1-0-2) 
  (Seminar in Agricultral Systems 3) 

366894 สัมมนาระบบเกษตร 4       1(1-0-2) 
  (Seminar in Agricultral Systems 4) 

366895 สัมมนาระบบเกษตร 5       1(1-0-2) 
  (Seminar in Agricultral Systems 5) 
 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  
 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 
 366711 การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร     3(3-0-6) 
   (Decision Analysis in Agricultural Systems) 
 366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก    3(3-0-6) 
  (Agricultural Systems and Climate change)  
 366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร    3(2-3-4) 
  (Modeling and Simulation of Agricultural Systems) 
 366722 ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร    3(2-3-4) 
  (Spatial Information System for Resource management) 
 366731 ระบบเกษตรยั่งยืน       2(2-0-4) 
  (Sustainable Agricultural Systems) 
 366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1      1(1-0-2) 
  (Selected topics in Agricultural Systems 1) 
 366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2      2(2-0-4) 
  (Selected topics in Agricultural Systems 2) 
 366789 หัวขอ้เลือกสรรทางระบบเกษตร 3      3(3-0-6) 
  (Selected topics in Agricultural Systems 3) 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร    3(3-0-6) 
  (Agricultual Marketing Management) 
 351723  การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 
   (Financial Management for Agribusiness) 
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 351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   (Econometric Methods and Applications in Agriculture)  
 351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบเกษตร    3(3-0-6)
  (Quantitative Methods in Agricultural Systems Management    
 351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
   (Agricultural Development Project Planning and Management)    

 351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร     3(3-0-6) 
  (Economic of Forestry and Agroforestry Management)  
 351765  การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม    3(3-0-6) 
   (Farm Systems Resource Planning and Management) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพทางเกษตร 
 353723   นิเวศวิทยาของพืชไร่       3(3-0-6) 
    (Ecology of Agronomic Crops) 
 361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร    3(3-0-6) 
  (Climate and Edaphic Resource of Agricultural Systems) 
 362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร   3(3-0-6) 
  (Decision Support System for Agricultural Resource  
  Management) 
 362752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพ่ือการจัดการทรัพยากรทีดิ่น  3(2-3-4) 
  (Advanced Remote Sensing for Land Resources Management)       
 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี 
 (4) หมวดปริญญานิพนธ์ 

 366899 ดุษฎีนิพนธ์     36 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
 (5)  หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                    ไม่มี 
                    (None) 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   



28 
 

 3.1.4.3 แบบ 2.1 

ปีที ่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ 

ระบบเกษตร 
2 366707  การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน 3 

  วิชาเลือก 6 366893   สัมมนาระบบเกษตร 3 1 
    วิชาเลือก 4 
    สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  
 รวม 8  รวม 8 

 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 

ของมหาวิทยาลัย 
0 366894 สัมมนาระบบเกษตร 4 1 

 เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎนิีพนธ์  366899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 สอบวัดคุณสมบัติ   สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน     
 รวม 0  รวม 13 
 

ปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
366899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 366895 สัมมนาระบบเกษตร 5 1 
 สอบประมวลความรู้   366899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 สัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ์  
    สัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 13 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า  54 หน่วยกิต 

 

2.5.3 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(ผลงานในระยะ     
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช* 
(3-4099-00540-62-1) 

- Ph.D (Agronomy and Soil), 
University of Hawaii at 
Manoa, USA., 1991 

- M.S. (Agronomy and Soil) 
Auburn University, USA.,1982 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร-์พืชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  2520 

3 6 3 6 81(18) 

2 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา* 
(3-5099-00148-76-2) 

- Ph.D (Ecology), University of 
California, USA., 1990 

- M.S. (Agronomy) University of 
California, USA.,1988   

- วท.บ. (พืชไร่),       
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2520 

6 15 6 15 65(11) 

3 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ*์ 
(3-9098-01081-91-7) 

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

- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2531 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์  
2527 

6 13 6 13 26(11) 

4 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห ์
(3-5099-01240-94-8) 

- Ph.D (Agricultural Economics), 
Michigan State University, 
USA., 1985 

- M.P.P. (Economics), Victoria 
University of Wellington, New 
Zealand, 1979 

- B.C.A. (Economics), Victoria 
University of Wellington, New 
Zealand, 1976 

6 6 6 6 65(32) 

5 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนริันดร์กลุ 
(3-4001-01188-81-2) 

- Ph.D (Technology  and 
agrarian Development), 
Wageningen University, 

9 15 9 15 26(17) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(ผลงานในระยะ     
5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

Netherland, 2007 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540 
- วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย,  

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา, 2527 
6. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 

(3-5399-00162-20-0) 
- Ph.D (Agricultural Economics), 

University of Hohenheim, 
Germany, 2003 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2535 

6 6 6 6 28(17) 

7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล - Ph.D (Economics), University 
of New England, Australia, 
2011 

- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541 

- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

6 6 6 6 8(7) 

 
หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  2. อาจารย์ล าดับที่ 1- 7 คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), ประเทศ, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด) 
1 อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสริ ิ M.S. (Agronomy), University 

California, Davis, USA., 1975 
คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
(ข้าราชการบ านาญ) 

(4) 

2 ดร.พนมศักดิ์ พรหมบรุมย ์ Ph.D. (Modelisation des politiques ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร           15(11) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), ประเทศ, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด จ านวนผลงาน 
วิชาการรวม                           

(ผลงานในระยะ 5 ปีล่าสุด) 
agro-environnementales, 
L'Universite Claude Bernard - Lyon 
1, France, 2010 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
    ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
นักศึกษาทุกคนต้องท าดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเกษตรตามที่นักศึกษา

สนใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อย 2-3 คน มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาของ
การน าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอผลงานดุษฎี
นิพนธ์ และการส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 ผลการวิจัยเป็นผลงานวิชาการที่น าหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการระบบเกษตรที่สามารถบูรณา
การองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับในด้านสหสาขาวิชาการเกษตรไปประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
การจัดการระบบเกษตรกับความรู้ในด้านอ่ืนหรือศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 

 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีที่ 3  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
ดุษฎีนิพนธ์ (จ านวน 36 หน่วยกิต) 

 
5.5 การเตรียมการ  

 หลักสูตรได้จัดแผนการศึกษา โดยมีกระบวนวิชาบังคับและกระบวนวิชาเลือกท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
เรื่อง การจัดการระบบเกษตร ซึ่งมีการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา 
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เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนและเลือกเรียนตามความสนใจ และมีการวางแผนและการวิเคราะห์งานวิจัยเพ่ือให้มี
ความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ก่อนการเขียนและเสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือดุษฎี
นิพนธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาและความสนใจโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรเพื่อพิจารณา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรจะเป็นผู้ประเมินความเหมาะสม 
ทันสมัย และมีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับปริญญาเอกของโครงร่างงานวิจัยเพื่อดุษฎี
นิพนธ์แต่ละโครงร่าง ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป เมื่อนักศึกษาได้
ท าดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว มีคณะกรรมการด าเนินการสอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการระบบเกษตร เป็นประธานในการสอบ ทั้งนี้ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 
เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

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

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

2. มีทักษะภาษาอังกฤษ และเครือข่ายนานาชาติ  
   สามารถท าให้ท างานได้ในระดับนานาประเทศ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. มีการรับนักศึกษานานาชาติ ท าให้นักศึกษา 
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   มีเพ่ือน และ เครือข่ายนานาประเทศ 
3. มีทักษะการวิจัย และการจัดการระบบเกษตร  
   ที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุง 
   ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนในการเกษตร  
   ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน อย่างเป็น 
   รูปธรรม 

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

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้  
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดี
งาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับ
ผลกระทบ 

3. สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ
แก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้ อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกบัความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 มีการอบรมสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ในการใช้ชีวิต 
           อย่างมีคุณธรรม ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน รู้จักเคารพ กฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ จากการฝึกให้ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน การฝึกการท างานเป็น
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กลุ่ม รู้จักสามัคคี เคารพในการฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท าวิจัย รวมทั้ง
การปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. ประเมินจากการวัดผลและให้ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการร่วมลงพ้ืนที่ การศึกษา  ดูงาน  
ในกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีต่อคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
และความมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในด้านการจัดการระบบเกษตร ตลอดจนประเมิน
จากการท างานในกระบวนวิชาเรียน การสอบ การท ารายงาน และการท าวิทยานิพนธ์ 
 2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย ความร่วมมือในการท างานต่อกลุ่มใน
กระบวนวิชาต่าง ๆ และในกระบวนวิชา AGS 707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน หรือ
กระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่มีการศึกษาภาคสนาม หรือการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หรือเอกชน  
 3. ประเมินจากความสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ
ความส าคัญ  โดยดูการมีส่วนร่วม การจัดการกลุ่มหรือทีมงาน การเสียสละ (contribution)        
ต่อส่วนรวม ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกกระบวนวิชาเรียน หรือการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือเอกชน 

4. ประเมินจากวิธีการตอบสนองและการน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ต่อที่ประชุมวิชาการ 
เช่น กระบวนวิชาสัมมนา การน าเสนอผลงานวิชาการ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือต่อชุมชน 
และท้องถิ่น เช่น การท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หรือการเก็บข้อมูลในภาคสนาม เป็นต้น 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
2. สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับ

ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
3. รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  

มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ   

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและ
วิชาชีพ 



35 
 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับสถานการณ์ ในด้าน  
 การจัดการระบบเกษตรที่เกิดข้ึนในแต่ละท้องถิ่น  

 2. จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ใน 
  ด้านการจัดการระบบเกษตรที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งสอนให้รู้จักการประยุกต์ใช้
  ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาใน 
  ด้านการจัดการระบบเกษตร เช่น เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือประเมินความเหมาะสมใน
  การปรับปรุงระบบเกษตร   เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษาได้มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาการจัดการระบบ 
  เกษตร  เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดย 
  จัดให้มีกิจกรรมในหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรายงานและ  
  น าเสนองาน การสัมมนากลุ่ม และการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการค้นคว้าวิจัยด้วย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามในพ้ืนที่เป้าหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. แนะน าให้นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ แบบบูรณาการความรู้ในด้านการ
   จัดการระบบเกษตร ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสาขาวิชาและ นอก
   สาขาวิชา เช่น การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมมานุษยวิทยา และการบริหารธุรกิจเกษตร เป็นต้น 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา สอบ
ปลายภาคการศึกษา การเข้าร่วมสัมมนาของหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง การสอบวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะต่าง ๆ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดยใช้
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่
สร้างสรรค์   โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
ในขั้นสูงโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย  
และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพ
ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา คณาจารย์ผู้สอนต้องมีการเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล ความเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวคิด
ของตัวนักศึกษาเอง โดยมีการเรียนการสอนดังนี้ 

1. กรณีศึกษาด้านการเกษตร 
 2. การท างาน/กิจกรรมกลุ่ม 
 3. การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 4. การจัดสัมมนาพิเศษและให้มีการแลกเปลี่ยนในแต่ละครั้ง 

 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินจากการวัดความรู้และความคิดของนักศึกษา โดยการสอบในแต่ละกระบวนวิชาด้วย
ข้อสอบที่สามารถให้นักศึกษาแสดงความรู้และความคิดเห็นได้ในแนวกว้าง รวมถึงการประเมินจาก
ผลงานของนักศึกษา ได้แก่ การน าเสนอรายงาน การน าเสนอสัมมนา การเขียนรายงาน การเขียน
โครงร่างงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น 

  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม 
2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์

มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการ
เป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

1. นักศึกษามีการฝึกความมีมนุษย์สัมพันธ์ มีการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งภาษาไทย   
   และภาษาอังกฤษ โดยผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการและ 

 เอกชน ในด้านงานวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบเกษตร ผ่านกระบวนวิชาต่าง ๆ ของ
 หลักสูตร  
 2. นักศึกษาเรียนรู้การน าความรู้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการ 
  จัดการระบบเกษตรได้ และสามารถเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม  โดย
  ผ่านการท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือเอกชน
  ในพ้ืนที่ และสามารถน าผลงานวิจัยหรือผลการศึกษาท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับชุมชน  
  ท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือเอกชนในพื้นที่ได้ในภายหลัง 
 3. นักศึกษาได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระบวนวิชา ตลอดจนกิจกรรม 
   ทางวิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาทางด้านการจัดการระบบ
   เกษตร 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
มีการประเมินจากกิจกรรมทางวิชาการและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรม

กลุ่มที่ท างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการและเอกชน ในด้านงานวิจัยและ
พัฒนาการจัดการระบบเกษตร รวมทั้งประเมินจากข้อมูลสะท้อน (feedback) จากชุมชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงานราชการและเอกชน ที่นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   
2. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชา

เฉพาะ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวง

วิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน
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รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 

 
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก า รสอน ที่ ใช้ ใน ก ารพั ฒ น าการ เรี ย น รู้ ด้ าน ทั กษ ะใน การ วิ เค ราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. นักศึกษามีกระบวนวิชาเพ่ือเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทีจ่ าเป็น 
 ต่อการท างานด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบเกษตร  เช่น 

   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล การจ าลองสถานการณ์  
   แบบจ าลองระบบพืช เป็นต้น 
  2. นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะให้สามารถใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ ใช้สถิติประยุกต ์
   ในงานวิจัยส าหรับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดการระบบเกษตรได้ 

 3. นักศึกษามีการเรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึกทักษะการสื่อสาร    
 ในหลายรูปแบบตั้งแต่การน าเสนอปากเปล่า การเขียนรายงาน การน าเสนอโดยใช้สื่อและ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนวิชาสัมมนาของหลักสูตร และการน าเสนอผลงาน
 ทางวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
 วิทยานิพนธ์ 

 
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก า รป ระ เมิ น ผ ลก าร เรี ยน รู้ ด้ าน ทั กษ ะ ใน ก าร วิ เค ราะห์ เชิ งตั ว เ ล ข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการน าเสนอโดยใช้แบบประเมินทักษะด้าน

ต่าง ๆ เหล่านี้ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการท างานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ  



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   
  

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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 
366706 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร                  
366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน                  
366893 สัมมนาระบบเกษตร 3                  
366894 สัมมนาระบบเกษตร 4                  
366895 สัมมนาระบบเกษตร 5                  
366711 การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร                  
366712 ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก                  
366721 การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร                  
366722 ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร                  
366731 ระบบเกษตรยั่งยืน                  
366769 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 1                  
366779 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 2                  
366789 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร 3                  
351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร                  
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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 
351723 การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร                  
351740 วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทาง
การเกษตร 

                 

351741 วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบเกษตร                  
351763 การวางแผนและจัดการโครงการพั ฒนาด้าน
การเกษตร 

                 

351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร                  
351765 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม                  
353723 นิเวศวิทยาของพืชไร่                  

361712 ทรัพยากรเก่ียวกับดินและอากาศของระบบเกษตร                  
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร 

                 

362752 การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน 

                 

366899 ดุษฎีนิพนธ์                  
 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง



ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ตระหนักในคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 1.2  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจ
อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน ตามหลักการที่มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
 1.3  สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 1.4  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า และผู้ตามในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน 
 
ด้านความรู้ 

2.1  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี  หลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

2.2  สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

2.3  รู้เทคนิคการวิจัยและการพัฒนาข้อสรุป   ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  มี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ   

2.4  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาการและวิชาชีพ 
 
ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบในการค้นหาข้อเท็จจริงใหม่ๆโดยใช้ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 3.2  สามารถสืบค้นข้อมูล  น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ หรือตอบสนองประเด็นปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
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3.3  สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย  และทฤษฎีเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยใหม่ที่สร้างสรรค์   
โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงโดยใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย  และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
4.2  สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า

สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน   

5.2  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวงวิชาการ

และวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยการน าเสนอรายงานทั้ งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  แบบปากเปล่า หรือผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้น (grade) ที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรผล
การศึกษา (result)  และอักษรสถานะการศึกษา (status) ที่ยังไม่มีการประเมินผลหรือไม่มีการประเมินผล  
 
  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย    ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม (excellent)  4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor) 1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
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 (3) อักษรสถานะการศึกษา ที่ยังไม่มีการประเมินผล หรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ (thesis in progress)
        
 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C 
หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา   
366893 366894 366895 และ366899     
 
 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในกระบวนวิชา
บรรยายและการท าวิทยานิพนธ์ตามที่ตั้งไว้ในแบบ มคอ.3 ของแต่ละรายกระบวนวิชา โดยให้
คณาจารย์ผู้สอนกรบวนวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบและวิธีการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา 

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

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ จากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จากความพึงพอใจขององค์กร หน่วยงานในฐานะผู้ใช้บัณฑิต 

(Stakeholders)  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร แบบ 2.1  
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
6. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และเสนอผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

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

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

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

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง    
          ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น   
          ผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 

2. บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)  ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

 อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล 
 ISI, Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย       
 1 เรื่อง 
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3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีมีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 

4. อาจารย์ 
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่ งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

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

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ

หลักสูตรในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)        
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x 
 
x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปดิสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา 

x x x 
 
x 

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

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                     
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมิน                           
ผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน  มคอ.7 ปีที่แล้ว  

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

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าดา้นการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนกรเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รบัการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 10 11 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที ่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเปา้หมาย 
ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพจิารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะป ี 
 

หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 
ให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอน 

 ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน  และ
การใช้สื่อในทุกรายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 
366706 ระเบียบวิจัยข้ันสูงทางการจัดการระบบเกษตร       2(2-0-4) 
 Advanced Research Methods in Agricultural Systems Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์ และปรัชญาการท าวิจัยด้านระบบเกษตร การประเมินคุณสมบัติและความซับซ้อนของ
ระบบเกษตร การหาช่องว่างทางองค์ความรู้ และปัญหาการวิจัยที่ส าคัญ เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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และปริมาณ เพ่ือการจัดการระบบ กรณีศึกษา การวางแผนและออกแบบการวิจัยระบบเกษตร การน าผลวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และ จริยธรรมการวิจัยระบบเกษตร 
 Objectives and philosophy of agricultural system research.  Assessment of agricultural 
system complexity and properties.  Finding knowledge gaps and key research questions.  
Qualitative and quantitative analytical tools for agricultural system research.  Case studies.  
Agricultural system research planning and design.  Utilization of research results.  Ethics of 
agricultural systems 
 
366707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน       3(3-0-6) 
   Analysis of Complex Agricultueal Systems 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีวิเคราะห์ระบบเกษตรที่ซับซ้อน  หลายล าดับชั้น และหลายหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์เชิงมีข้อ
แลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ระบบเกษตรโดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด การด าเนินงานโดยกลุ่มและชุมชน 
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของระบบเกษตร การวิเคราะห์และวางแผนระบบเกษตรเพ่ือความมีผลิตภาพ 
หลากหลาย และยั่งยืน การใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศที่ช่วยการวิเคราะห์การตัดสินใจและการวางแผน
ระบบเกษตร 

 Analysis for and planning of diverse, complex agricultural systems with multi 
hierarchy and functionality. Trade-off analysis. Analysis, development and applications of 
indicators. Collective action by community. Scenario analysis. Analysis and planning of 
agricultural systems for productivity, diversity and sustainability. Systems approach in using 
information technology for decision support 

 
366893  สัมมนาระบบเกษตร 3      1(1-0-2) 
   Seminar in Agricultural Systems 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การเสนอผลงานและอภิปรายความก้าวหน้าระยะท่ี 2 ในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  
Presentation and discussion the second stage progress of research and development 

currently conducted by graduate students or others 
 
366894  สัมมนาระบบเกษตร 4         1(1-0-2) 
   Seminar in Agricultural Systems 4  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเสนอผลงานและอภิปรายความก้าวหน้าระยะท่ี 3 ในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
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Presentation and discussion the third stage progress of research and development 
currently conducted by graduate students or others 

 
366895  สัมมนาระบบเกษตร 5          1(1-0-2) 
   Seminar in Agricultural Systems 5 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การเสนอผลงานและอภิปราย การท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 
Presentation and discussion the final Thesis result and development currently 

conducted by graduate students or others 
 
366711  การวิเคราะห์การตัดสินใจในระบบเกษตร       3(3-0-6) 
   Decision Analysis in Agricultural Systems 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การวิ เคราะห์ การตัดสิน ใจเพ่ื อการสนับสนุนการตัดสิน ใจในทางการเกษตรและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมหลักการ และเทคนิคในการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาเมื่อมีหลายตัวแปรและหลายวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในการเกษตร การ
ตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในล าดับชั้นต่างๆของระบบการเกษตร ตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึง
การวางนโยบายและวางแผน 
 Decision analysis for supporting decision-making in agriculture and natural resource 
management. Principles and techniques in analyzing multi-criteria decision-making to solve 
complex problems involving multi-attributes and multi-objectives. Risk analysis and 
management in agriculture. Decision under uncertainties at different hierarchical levels, from 
farm to policy making and planning in agricultural systems 
 
366712  ระบบเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก      3(3-0-6) 
   Agricultural Systems and Climate Change 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ภูมิภาค และไร่นาและผลกระทบต่อแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ การใช้ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ความต้องการชลประทาน และพลวัตของคาร์บอนและ
ธาตุอาหารของระบบเกษตร เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อระบบเกษตร การวิเคราะห์
ทางเลือกการผลิตของระบบเกษตรและนโยบายเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของระบบเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 Climate change at the global, regional, and farm levels and its effects on economic 
prospects, land use, biodiversity, irrigation requirements and carbon and nutrient dynamics of 
agricultural systems. Tools to analyze the effects of climate changes on agricultural systems 
and production option as well as the policy to adapt 
 
366721  การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองระบบเกษตร       3(3-0-6) 
   Modeling and Simulation of Agricultural System 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   366702 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิธีการวิเคราะห์และเทคนิคการสร้างแบบจ าลองระบบที่ซับซ้อน การจ าลองระบบจะเน้นระบบเกษตร 
ระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เช่น DYNAMO วิชานี้
ยังเน้นถึงการประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการแก้ปัญหาและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการระบบ 

 Methods of analysis and technique in model-building of the complex systems. 
Simulation of the systems with emphasis on agricultural, ecological and socioeconomic 
systems using suitable computer simulation language such as DYNAMO. The application of 
simulation models to support the decision-making in the systems 

 
366722  ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการทรัพยากร      3(2-3-4) 
   Spatial Information Systems for Resource Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   366702 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 องค์ประกอบของระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าการวิเคราะห์การแสดงข้อมูล        
ที่สามารถอ้างอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล การวิเคราะห์ เชิงพ้ืนที่  
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ การวางแผนระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร การปฏิบัติการจะเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมบนไมโครคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่รวบรวมได้จากพ้ืนที่จริง 
 Fundamental components and processes of spatial information system including data 
acquisition, analyses and display. The spatial data structure, spatial analyses, system 
planning and implementing for agricultural planning and resource management. Laboratory 
works involve the hands-on experience in processes of special information system using 
microcomputer-based software and real world data 
 
366731  ระบบเกษตรยั่งยืน          2(2-0-4) 
   Sustainable Agricultural Systems 
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เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา  
  แนวคิดความยั่งยืนของระบบเกษตรและพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ

การพัฒนาการของเกษตรยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรของเกษตรกรรายย่อย ในภูมิภาค
ภายใต้ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรและการแข่งขัน การอธิบายและวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบการ
ผลิตต่างๆโดยอาศัยหลักการนิเวศเกษตร พร้อมทั้งการใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆในการประเมินผลทั้งในระดับ
ฟาร์มและชุมชน การปรับใช้แนวทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการนิเวศเกษตรเพ่ือความเป็นอยู่ที่มั่น
ยืนของชุมชน พร้อมทั้งรูปแบบการให้บริการที่ปรับเปลี่ยนไป ประเด็นการขยายผลของนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน 
และฐานคิดงานวิจัยเกษตรยั่งยืนบูรณาการ 
            Concept of sustainability in agriculture and development of sustainable agriculture. 
Transforming sustainable agriculture by small farm-holders under resource constraints and 
market competition. Use of agroecological principles to examine properties of various 
production systems and use of multiple criteria and indicators for assessing farm and 
community performance. Application of participatory learning approach for sustainable 
agroecosystem management, and delivery of agricultural services. Issues on up-scaling of 
sustainable agriculture innovations and integrative research in sustainable agriculture will be 
discussed.  
 
366769        หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร   1                          1(1-0-2) 
         Selected Topics in Agricultural Systems 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 
 

366779                 หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร    2                               2(2-0-4) 
            Selected Topics in Agricultural Systems 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:    ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 

 
366789                  หัวข้อเลือกสรรทางระบบเกษตร    3                               3(3-0-6) 
   Selected Topics in Agricultural Systems 3 
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เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
การบรรยายในหัวข้อพิเศษเฉพาะเรื่องทางระบบเกษตร 
Lectures on special topics of interest related to agricultural systems 

 
351721  การจัดการตลาดสินค้าเกษตร       3(3-0-6) 

  Agricultural Marketing Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 สภาพแวดล้อมทางการตลาดสินค้าเกษตร ระบบการตลาด อุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตรและ
ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้ซื้อทั้งที่เป็นสถาบันและผู้บริโภครายบุคคล การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์
ทางการตลาดทั้งทางด้านข่าวสาร ผลผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์การก าหนด
ราคา การควบคุมและการประเมินผลการตลาด จะมีการท ากรณีศึกษาและทัศนศึกษาจากสถานการณ์จริง 
 Agricultural marketing environment: marketing systems, demand and supply of 
agricultural products and inputs. Buyers behavior: institutions and individual consumers. 
Marketing planning and strategy in information, product, channel, promotion and pricing 
strategies, marketing control and evaluation. Case study and field trips 
351723  การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
   Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการจัดท าแผนและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจเกษตร คณิตศาสตร์ทาง
การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน ทั้งทางด้านรายได้ 
ค่าใช้จ่าย และก าไร ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินกับข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงิน ผลกระทบของนโยบาย
การเงิน การคลังต่อสถาบันการเงินและธุรกิจเกษตร  
 Principles, concepts and techniques for planning and analysis of agribusiness budgets. 
Financial mathematics. Cost analysis and application of related techniques in financial 
planning and control in terms of income, expenditure and profit. Relationships between 
budget and other financial data as well as impact of financial policy on monetary institutions 
and agribusiness 

 
351740  วิธีการทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Econometric Methods and Applications in Agribusiness 
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เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แบบจ าลองพ้ืนฐานของสมการถดถอยเชิงเส้นตรงและการประมาณค่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้
แบบจ าลองพ้ืนฐานและวิธีการแก้ไข ระบบสมการและการประมาณค่าการพยากรณ์เทคนิคทางเศรษฐมิติขั้นสูง
และการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร 
 Basic linear regression model and estimation, problems in basic models and their 
treatments, systems of equations models and estimation, forecasting, advanced econometric 
techniques and applications in agriculture 

 
351741  วิธีเชิงปริมาณในการจัดการระบบเกษตร        3(3-0-6) 
   Quantitative Methods in Agricultural Systems Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การวิเคราะห์เชิงระบบ ศึกษาแบบจ าลองอย่างง่ายของผลได้ตอบสนองจากการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ 
รวมถึงระบบการผลิตที่ใช้ปัจจัยและผลผลิตมากอย่าง เทคนิคการผลิตให้ได้สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขจ ากัดโดย
พิจารณาถึงช่วงระยะเวลาและความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิตต่อหน่วย ศึกษาแบบจ าลองระบบไร่นาและ
ระบบเกษตร การน าแบบจ าลองมาเพ่ือให้ท านายผลล่วงหน้า การอธิบายความหมายทางเศรษฐศาสตร์และ
ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ของผลการท านายและการวิเคราะห์แบบเผื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

 Introduction to crop and livestock response models including multiple input-output 
systems, optimization techniques under constrained conditions over time and with 
price/yield risk. Applications of various farm and agricultural systems models. Use of these 
models for forecasting and prediction. Interpretation of economic and non-economic results 
and sensitivity analysis 

 
 

351763  การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาการเกษตร         3(3-0-6) 
   Agricultural Development Project Planning and Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนวคิดโครงการและกระบวนการวางแผน การจัดเตรียมโครงการและการประเมินค่า การจัดองค์กร
และการจัดการโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ การควบคุม การติดตามผลและการประเมินผลส าเร็จ
โครงการ 
 Project concept and planning process, project preparation and appraisal, organization 
and management of a project entity, project implementation, control, monitoring and 
evaluation             
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351764  เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไม้และวนเกษตร      3(3-0-6) 
   Economic of Forestry and Agroforestry Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 บริบทการท ากิจกรรมและโครงการทางป่าไม้และวนเกษตรโดยเกษตรกรหรือ ผู้ประกอบการ การ
ค านวณและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิต ต้นทุน ผลผลิตในระยะยาว ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินต้นทุน
และผลได้ต่างๆ รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การวางแผนปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลเพ่ือ
การพัฒนาป่าไม้และวนเกษตร 
 Context of forestry and agroforestry activities and/or projects operated by farmers or 
entrepreneurs. Calculation and analysis of inputs, outputs, costs and benefits in the long run. 
Problems in cost and benefit assessment including impact on the environment and 
communities. Planning, implementation, monitoring and evaluation of forestry and 
agroforestry development work 
 
351765  การวางแผนและจัดการทรัพยากรในระบบฟาร์ม       3(3-0-6) 
   Farm Systems Resource Planning and Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความเชื่อมโยงของทรัพยากรระดับฟาร์ม คุณสมบัติของระบบฟาร์ม ต้นทุนและมูลค่าของทรัพยากร
ฟาร์ม บัญชีฟาร์ม การวางแผนระยะสั้น ปานกลางและยาว คุณภาพของทรัพยากรระดับฟาร์ม การจัดการ
ทรัพยากรคนการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน คุณภาพ 
และความยั่งยืนของระบบฟาร์ม 
 Interrelationships of farming systems resources. Farm systems properties. Costing and 
valuing farm resources. Farm resource budgeting, short-, medium- and long-term planning. 
Farm resource quality. Human resources management. Decision making with risk and 
uncertainty. Comparison of farm performances, resource quality and sustainability of farm 
systems 
 
 
 
353723  นิเวศวิทยาของพืชไร่         3(3-0-6) 
   (Ecology of Agronomic Crops) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการต่าง ๆ ทางนิเวศวิทยาที่มีต่อพลวัตของการผลิตพืช  โดยจะเน้น
เรื่องการผลิตพืชในระบบเกษตรนิเวศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศวิทยา ที่มีต่อการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมของพืช การถ่ายทอดพลังงาน การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อระบบเกษตรนิเวศน์ และการจัดการในระดับฟาร์ม 
 Analysis of ecological processes that affect the dynamics of crop yield. Crop 
productivity of agro-ecosystems, the relationships between ecological factors and crop 
adaptation, energy transfer and the effects of environmental changes on agro-ecosystems 
and crop management at farm level 
 
361712  ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร        3(3-0-6) 
   Climatic and Edaphic Resources of Agricultural Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ก.ปฐ 211 (361211) และ ก.ปฐ. 441  (361441) หรือตามความเห็นชอบของ
สาขาวิชา 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตพืชกับทรัพยากรแวดล้อมในดินและภูมิอากาศข้อมูล สภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งลักษณะฝนตก กระจายตัว และการคายน้ า แบบจ าลอง ความสมดุลย์ของน้ าที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพ
ของฤดูปลูก การเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศเกษตร การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน และการแบ่งเขตนิเวศ
เกษตรของประเทศ 

  Climatic data including rainfall characteristics and distribution and 
evapotranspiration. Simple water balance models with respect to potential growing season. 
Approaches to agroclimatic, land suitability assessment, and agro-ecological zoning of 
Thailand 

 
362751  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร    3(3-0-6) 
   Decision Support System for Agricultural Resources Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ก.พร. 400 (353400) หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และเทคนิคการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนา การ
ประมวลข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) ฐานข้อมูลส าหรับการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การตัดสินใจ 

Decision Support System (DSS) technology and land use planning techniques. The 
development of the Electronic Data Processing (EDP), database for resource management, 
risk and decision making analysis 
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362752  การส ารวจข้อมูลจากระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรทีด่ิน  3(2-3-4) 
   Advance Remote Sensing for Land Resources Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เทคนิค วิธีการ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลชีวภาพและกายภาพในเชิงพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิม
มูลค่าให้กับข้อมูลเพ่ือการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตร  การดึงเนื้อหาของข้อมูลจาก
ระยะไกลออกมาส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนจาก
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล เช่น แผนที่แสดงพ้ืนที่และปริมาณผลผลิตพืช เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรที่ต้องการข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจ 
 Techniques, methods, and quantitative analysis of spatial bio-physical data with 
adding value to data for planning and managing land and agricultural resources. Extraction of 
remotely sensed data for effective quantitative analysis, including the generating of 
outstanding outcomes from remotely sensed data processing such as crop area and 
production maps that will be useful for planning and managing land and agricultural 
resources requiring spatial information as a decision-making tool 
 
366899  ดุษฎีนิพนธ์                36 หน่วยกิต 
   Dissertation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครง
ร่าง 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติ 
1. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2016. “Comparison of Estimation 

Methods for Daily Reference Evapotranspiration Under Limited Climate Data in 
Upper Northern Thailand.” Environment and Natural Resources Journal. 14(2):10-23. 

2. Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2015. “Fate of ENSO phase on Upper 
Northern Thailand, a Case Study in Chiang Mai.” Agriculture and Agricultural Science 
Procedia. 2015(5): 2-8. 

3. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2015. “Impacts of Seasonal Climate 
variability on Rice Production in the Central Highlands of Vietnam.” Agriculture and 
Agricultural Science Procedia. 2015(5): 83-88. 

4. Keawmuangmoon, T., and A. Jintrawet. 2014.  iCassFert-NPK: “The Design and Web-based 
Implementation of an interactive web-based approach for cassava production     
NPK fertilizer recommendations in Thailand.” Khon Kaen Agriculture Journal,     
42(SUPPL. 2): 66-72. 

5. Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2014.  “Farmer’s Seasonal Weather 
Forecasts Use to Cope with Climate Variability in Central Highland of Vietnam.” 
Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 36-44. 

6. Norsuwan, T., Carsten, M., and A. Jintrawet. 2014.  “Effects of irrigation treatments and 
nitrogen applications on Napier grass planted in dry season as energy crop at Chiang 
Mai province.”  Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 1-7. 

7. Pham, Thi Thuyen, Y. Chaovanapoonphol, and A. Jintrawet.  2014.  “Farmers’ Perception 
and Adaptation to Climate Pressure on Highland Robusta Coffee Production, Dak Lak 
Province, Vietnam.”  Khon Kaen Agriculture Journal, 42(SUPPL. 2): 55-65. 

8. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2014. “An Assessment of Future Climate Change and 
Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during      
2015 –2074.” Environment and Natural Resources Journal. 11(1): 22-43. 

9. Keoboualapha, B., T. Onpraphai, A. Jintrawet, S. Simaraks, and A. Polthanee. 2013. 
“Imperata Grassland Mapping in Northern Uplands of Lao PDR: Area, Distribution, 
Characteristics, and Implications for Slash-and-Burn Cultivation.” Southeast Asian 
Studies. 2(2): 383-399.   
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10. Keoboualapha, B., S. Simarak, A. Jintrawet, T. Onpraphai, and A. Polthanee. 2013. 
“Farmers’ Perceptions of Imperata cylindrica Infestation in a Slash-and-Burn 
Cultivation Area of Northern Lao PDR.” Southeast Asian Studies Journal. 2(3):       
583-598.  

11. Phakamas, N., A. Jintrawet, A. Patanothai, and  Hoogenboom. G., 2013. “Estimation of 
solar radiation based on air temperature and application with the DSSAT v 4.5 
peanut and rice simulation models in Thailand.” Agricultural and Forest 
Meteorology. 180: 182-193. 

12. Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2013. “The Impacts of ENSO Phases on the Variation of 
Rainfall and Stream Flow in the Upper Ping River Basin, Northern Thailand.” 
Environment and Natural Resources. 11(2): 97-110.  

1 3 .  Jintrawet, A., and C. Buddhaboon. 2012. “El Niño–Southern Oscillation and Rice 
Production in Thailand During 1980-2002 Period.” Chiang Mai University Journal of 
Natural Sciences. Special Issue on Agricultural & Natural Resources. 11(1): 1-6. 

 
ระดับชาติ 
1. ทัพไท หน่อสุวรรณ อรรถชัย จินตะเวช และสิทธิชัย ลอดแก้ว. 2556. “ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน.” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย     
มหาสารคาม 32(2): 184-193. 

2. อรรถชัย จินตะเวช. 2555. “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาค    
ลุ่มน้ าโขง.” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ   
ครั้งที่ 8. 2(2555): 5-23. 

3. อรรถชัย จินตะเวช ถาวร อ่อนประไพ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ชิษณุชา บุดดาบุญ ,เฉลิมรัฐ แสงมณี และ 
ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. “การจ าลองผลิตภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวนาปีเพ่ือการปรับตัวภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ A1B ในพ้ืนที่ราบเชียงใหม่-ล าพูน.” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  
ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 2(2555): 107-114. 

4. อรรถชัย จินตะเวช วินัย ศรวัต โอภาษ บุญเส็ง และเทวินทร์ แก้วเมืองมูล.  2555. “การปรับแต่งและการ
ทดสอบแบบจ าลองมันส าปะหลัง CSM- Cropsim-Cassava ส าหรับการปลูกปลายและต้นฝนฤดู.” 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 
2(2555): 194-200. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
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ระดับนานาชาติ 

1. Min Zaw Oo, A. Jintrawet, and C. Sangchyoswat. 2012. “Analysis of Knowledge of 
Integrated Soil Nutrient Management in Sugarcane Production System at Paukkaung 
Township, Myanmar” Paper presented in the 1st ASEAN Plus Three Graduate Research 
Congress (AGRC 2012) March 1 – 2 2012, The Empress Convention Center,             
The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. 305-310. 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. ชนพล ภัทรอุดมกิจ สายบัว เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2557. “การจัดการไนโตรเจนและสังกะสี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม.” วารสารแก่นเกษตร   
ปีที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2): 104-112. 

2. ฤทธิ์เดช สุตา สายบัว เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2557. “การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกร
บนพ้ืนที่สูงต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ .” วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2):        
190-199.  

3. สายบัว เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2557.  “การจ าลองอิทธิพลของวันปลูกและการจัดการ
ไนโตรเจนต่อข้าวไร่ พันธุ์เงาะสะตะโดยแบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ า .” วารสาร    
แก่นเกษตร ปีที่ 42 (ฉบับพิเศษ 2): 218-226.  

4. สายบัว เข็มเพชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2555. “แบบจ าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก่ า.” 
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  ฉบับพิเศษ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 . 
2(2555): 222-229. 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 
1. กาญจนา อุ่นใจ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของการใส่สังกะสีที่มีต่อการสะสม

แคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปื้อนแคดเมียม . ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร 
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 71-84. 

2. คมกฤตย์ ปรัชญาวิโรจน์ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว  เข็มเพ็ชร. 2556. ผลของไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร 
ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 60-70. 
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3. จตุพล บุญว่าง ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และแสงทิวา สุริยงค์. 2556. ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
ผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหารหยาบ. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 30-38. 

4. ประภัสสร ทองเล่ม ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร . 2556. ผลการจัดการไนโตรเจน และ
แคลเซียม ที่มีผลต่อผลผลิต และความเข้มข้นของสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวพันธุ์ขาว     
ดอกมะลิ 105 กับ ข้าวพันธุ์ กข15. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 
กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 92-103. 

5. วราภรณ์ ค าเชียงเงิน ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางพืชไร่ ผลผลิต และคุณภาพการสีของข้าว . ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11     
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 85-91. 

6. สาธิต มิตรหาญ ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และสายบัว เข็มเพ็ชร. 2556. ความสามารถในการดูดธาตุสังกะสี
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุสังกะสีกับธาตุแคดเมียมท่ีมีต่อ การสะสมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105. 
ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 49-59. 

7. อมฤต ศิริอุดม อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2556. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพและ
ปุ๋ยเคมีต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลิตข้าวโพด. ใน การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11  
(30 – 31 กรกฎาคม 2556) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. น. 22-29. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับชาติ 
1. กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  และณฐภัทร สุวรรณโฉม. 2557.  “ระบบพืชและผลตอบแทนเชิง

เศรษฐกิจจากการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูง จังหวัดน่าน.” วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ งานประชุมระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 47:2(2557) น. 272-278. 

2. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2556. “การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากร
เกษตรเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่.” วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบ
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. น. 64 – 71. 

3. กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์  บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล พนมศักดิ์  พรหมบุรมย์ และชาญชัย             
แสงชโยสวัสดิ์ 2556. “ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนการด ารงชีพของครัวเรือนใน
จังหวัดเชียงใหม่.” วารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ     
ครั้งที่ 8. น. 49 – 55. 
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4. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล กุศล ทองงาม พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  
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351721 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร                         3 หนว่ยกิต   
351723 การจัดการด้านการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร                              3 หน่วยกิต                                                     
351740 วิธกีารทางเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร            3 หน่วยกิต   
351741 วิธกีารศึกษาการจัดการระบบเกษตรเชิงปริมาณ                        3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
351763 การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร                3 หน่วยกิต    
351764 เศรษฐศาสตร์การจัดการป่าไมแ้ละวนเกษตร                            3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
351765 การจัดการและวางแผนทรัพยากรในระบบฟาร์ม                       3 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพทางเกษตร  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพทางเกษตร  
353722 การจัดการระบบพืช                                                        3 หน่วยกิต                                                            ยกเลิก เนื่องจากเนื้อหาซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชา 353721 
353723 นิเวศวิทยาพืชไร่                                                             3 หน่วยกิต   
361712 ทรัพยากรเกี่ยวกับดินและอากาศของระบบเกษตร                     3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
362751 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร         3 หน่วยกิต   
362752 การส ารวจข้อมูลระยะไกลขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรดิน         3 หน่วยกิต                                                    
กลุ่มสหสาขาวิชา    กลุ่มสหสาขาวิชา     
370702 นโยบายการพัฒนาและกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ                            2 หน่วยกิต  เนื่องจากเนื้อหากระบวนวิชาไม่ทันสมัยกับ 
370705 มิติของชาติพันธุ ์วัฒนธรรมและสังคมในการพัฒนาลุ่มน้ า              2หน่วยกิต  สถานการณ์ปัจจุบัน 
370708 แบบจ าลองลุ่มน้ าแบบบูรณาการ                                          2 หน่วยกิต                                                  ยกเลิก  
370709 แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์และการจ าลอง                            2 หน่วยกิต              
           สถานการณ์เชิงนโยบาย    

  

         1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี                  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร                            

เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกระบวนวชิา
ได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิจัย 

2. กระบวนวิชาบังคับปริญญาตรีขั้นสูง                        ไม่มี                                                  เหมือนเดิม    
ข. วิทยานิพนธ์                                                       36 หน่วยกิต ข. ปริญญานิพนธ์                                                       36 หน่วยกิต ปรับชื่อวิชาให้สอดคล้องตามข้อบังคับของ 
366899 วิทยานิพนธ ์                                                                36 หน่วยกิต 366899 ดุษฎีนิพนธ์                                                                       36 หน่วยกิต       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม  

1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลยั    1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
         ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)       ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
     2. ตามเง่ือนไขสาขาวิชา      2. ตามเง่ือนไขสาขาวิชา    



81 
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        ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701, 366702 และ366703 หรือวิชาที่มีเนื้อหา
เทียบเท่าในระดับปริญญาโทมาก่อน จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวชิาบังคับ
เลือกเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต โดยไม่นับหนว่ยกิตสะสมและให้ลงทะเบยีนแบบ visitor 

        ผู้ที่ไม่ได้เรียนกระบวนวิชา 366701, 366702 และ366703 หรือวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่า
ในระดับปริญญาโทมาก่อน จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพิ่มอีก 7 
หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตสะสมและให้ลงทะเบียนแบบ visitor 

กระบวนวิชา 366702 และ 366703 มกีารปรับ
ลดจ านวนหนว่ยกิตจาก 3 เป็น 2 หน่วยกิต   
ท าให้จ านวนหน่วยกิตจาก 9 เหลือ 7 หน่วยกิต  

366701 พื้นฐานระบบเกษตร                                                        3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร                                                  3 หน่วยกิต 366702 การวิเคราะห์ระบบเกษตร                                                       2 หน่วยกิต                               ปรับกระบวนวิชาโดยลดเนื้อหากระบวนวิชาที่

ซ้ าซ้อนและเพิ่มชั่วโมงปฏบิัติการ และปรับลด
จ านวนหนว่ยกิตลง จาก 3 เป็น 2 หนว่ยกิต 

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ              3 หน่วยกิต  
           ความมั่นคงทางอาหาร 

366703 การจัดการระบบเกษตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ                   2 หน่วยกิต             
            ความมั่นคงทางอาหาร 

ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้มีความกระชับ
และทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันและปรับลด
จ านวนหนว่ยกิตลง จาก 3 เป็น 2 หนว่ยกิต 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ    
    1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ     1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ  
       เพื่อมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์        เพื่อมีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
    2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ     2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ  
       ใหม่  การสอบแก้ตวัต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการ        ใหม่  การสอบแก้ตวัต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการ  
       สอบครั้งแรก        สอบครั้งแรก  
    3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร     3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้        บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้  
จ. การสอบประมวลความรู ้ จ. การสอบประมวลความรู ้    
    1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรูเ้พื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ     1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ  
       เพื่อมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์        เพื่อมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
    2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ     2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบ  
       ใหม่  การสอบแก้ตวัต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการ        ใหม่  การสอบแก้ตวัต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการ  
       สอบครั้งแรก        สอบครั้งแรก  
    3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร     3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
       บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้        บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา อาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้  
ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดว้ย    

1. จัดและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ อยา่งน้อยภาค 
การศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้อง 

   1. นกัศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกบัวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา   
      อยา่งน้อยภาค การศึกษาละ 1 ครัง้ เป็นจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 ภาคการศึกษา ยกเว้นภาค  

เนื่องจากเป็นการศึกษาภาคแรก นักศึกษาต้อง
เรียนรู้เนื้อหาวิชา และวธิีการค้นควา้ จดัเตรียม
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เข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา       การศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษาที่ 1 และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสัมมนา 

    2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน    2. ผลงานดุษฎีนิพนธห์รือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออยา่งน้อยได้รับการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
        หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์       ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล  
        ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer view)  ก่อนการ      ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือWeb of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรือ  
        ตีพิมพ์และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตรจ านวนอย่างน้อย       ส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขา  
       2 เรื่อง  และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอยา่งน้อย 1 เร่ือง      วิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง    
    3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยัทุก     3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลยัทุก  
       ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า        ภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า  
       คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา        คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

ช. การสอบประเมินผลวิทยานพินธ ์ ช. การสอบประเมินดุษฎีนิพนธ ์   ปรับข้อความให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
   นกัศึกษาต้องสอบประเมินผลวิทยานพินธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา ซ่ึงด าเนินการโดย    นกัศึกษาต้องสอบประเมินผลวิทยานพินธ์เพื่อส าเร็จการศึกษา ซ่ึงด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าดว้ยการศึกษาระดับ 
   คณะกรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ ์    คณะกรรมการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ ์   บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 

 

5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
แบบ 2.1 ส าหรับผูม้ีวุฒิปริญญาโท 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
366706 ก.รก.706      ระเบียบวธิีวิจยัขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร                         3 
                                  วิชาเลือก                                                                       6 
                                  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                 รวม                                                              9  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
366706 ก.รก.706       ระเบยีบวิธวีิจัยขั้นสูงทางการจัดการระบบเกษตร                        2 
                                   วิชาเลือก                                                                      6 
                                         รวม                                                                      8        

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
366707 ก.รก.707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน                                       3 
366893 ก.รก.893 สัมมนาระบบเกษตร 3 1 
                                    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                     วิชาเลือก 3 6l 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 
366707 ก.รก.707 การวิเคราะห์ระบบเกษตรเชิงซ้อน                                      3 
366893 ก.รก.893 สัมมนาระบบเกษตร 3     1 
                                    สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                     วิชาเลือก 4 6l 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
                            รวม 7                             รวม 8 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
                                     ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั                                 0                                                  
                                     เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์     
                                     สอบวัดคุณสมบัติ              
                                     จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                         รวม  0 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 
                                    ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลยั                                   0                                                  
                                    เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์      
                                    สอบวัดคุณสมบัติ              
                                    สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                         รวม   0  

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                   หน่วยกติ 
366894     ก.รก.894          สัมมนาระบบเกษตร 4                                                     1 
366899     ก.รก.899  วิทยานิพนธ์                                                                 12 
                                    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 

                                   รวม                                                                      13 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                   หน่วยกติ
366894     ก.รก.894 สัมมนาระบบเกษตร 4                                                      1 
366899 ก.รก.899 ดุษฎีนิพนธ ์                                                                 12 

                                    สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                         รวม                                                                      13 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                   หน่วยกติ 
366899     ก.รก.899  วิทยานิพนธ์                                                                 12 
                                   สอบประมวลความรู ้
                                    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                        รวม                                                                      12 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาทื่ 1                                                                                   หน่วยกติ 
366899     ก.รก.899  ดุษฎีนิพนธ์                                                                 12 

                                   สอบประมวลความรู ้                         
                                     สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                         รวม                                                                      12 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                   หน่วยกติ 
366895      ก.รก.895         สัมมนาระบบเกษตร 5                                                      1 
366899     ก.รก.899  วิทยานิพนธ์                                                                 12 
                                    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                    สอบวิทยานิพนธ ์
                                        รวม                                                                     13 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                   หน่วยกติ 
366895     ก.รก.895          สัมมนาระบบเกษตร 5                                                     1 
366899     ก.รก.899  ดุษฎีนิพนธ์                                                                 12 
                                    สัมมนาและน าเสนอผลงาน 
                                   สอบดุษฎีนิพนธ ์
                                           รวม                                                                    13 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 54 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 54 หน่วยกิต 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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7. ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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9.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษาการย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

 
 

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 

 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 
14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา  
การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น  เพื่อให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2551  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 
 1.  ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  11/2547  เรื่อง แนวปฏิบัติการ
เปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา       ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 2.    การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  1  
และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  โดยที่ 

       2.1  นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามที่ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ
แบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 

 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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 2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร
ภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่า
ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรือ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะ
นี้จะกระท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3. การย้ายสาขาวิชา 
   การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดิมหรือระหว่าง
คณะโดยที่ 
  3.1  นักศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 

1)   มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
2) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม
ไม่น้อยกว่า  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
ไม่น้อยกว่า  3.00   
       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มี  เฉพาะ 
วิทยานิพนธ์  ให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

3.2  ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาเอก ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม 
และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะใหม่
เพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

  3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ        
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้    

ใหม่ 
  3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอื่นๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

     3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
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1) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมด
หรอืบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์
ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาทีไ่ด้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษร
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  หรืออักษรล าดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชาเดียวกับ
กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับบางกระบวนวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็น
หน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนจะต้องมีผลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 
 

4. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกัน

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของ
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ 
  สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชา
ต่างๆ  ตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หน่วยกิต
และมีค่ าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ ย 3.75  ขึ้น ไป  หรือมีผลงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะให้โอนและ
รับโอนเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญา
เอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

4.2  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  หรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
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นักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้หาก 
1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่ไม่สามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรือ 
2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรนั้น  หรือ 
3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี  อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอกที่รับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
 

4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
 
 

  4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติในสาขาวชิาทีส่ัมพนัธ์กัน 
  นักศึกษาปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตใน

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 4.5  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  1)   คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า  3.00 

  2)   การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรียน 
(coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   กระบวน
วิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษร
ล าดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     
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  3)   ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนแตกต่างจากของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่
รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนแล้ว 

 4)   ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ
โอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกิน
ครึ่ งหนึ่ งของจ าน วน หน่ วยกิ ต  วิ ท ยานิ พ น ธ์ทั้ งหมด   และต้ อ งใช้ เวล าศึ กษ า ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตรที่รับโอน 

5)   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 

5.1 ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและ 
หน่วยกิตที่ได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้  ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ 
ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว   

5.2  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ   
  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของ
  คณะที่รับโอน  แต่ต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้าง หลักสูตรของ
  สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากวันลงทะเบียน 
  กระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
  บัณฑิตศึกษาประจ าคณะได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
6.   การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

6.1  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอน
หน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหา รหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นชอบ 

6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้น
สะสมเฉลี ่ย จะต ้องได ้ร ับการพ ิจารณาปรับให้เข ้าสู ่ระบบค่าล าด ับขั ้นตาม ข้อบ ังค ับของ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว 

7.   การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาคร้ังแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคร้ังแรกในสถาบันเดิม    

8.   การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ 7 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
  ประกาศ  ณ  วันที ่    12   พฤษภาคม   2551 
 
      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์
       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


